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RESUMO 

 

 

A presente Tese teve como objetivo analisar a relação dos discursos jornalísticos com os 
movimentos de territorialização no Cerrado. Um dos principais pressupostos está na 
compreensão de que a apropriação e a captura dos territórios envolvem seus significados. 
Portanto, no mundo contemporâneo, a territorialização relaciona-se, também, ao que é 
noticiado pelos veículos de jornalismo e de comunicação, que selecionam, editam e difundem 
notícias. Essas instituições não estão soltas no mundo: compõem redes que fazem parte da 
disputa; sendo que a maioria delas acompanha as lógicas do poder e do capital. Na condição 
de um território em disputa material e simbólica, o Cerrado está envolto em situações que 
transpõem a degeneração do Bioma e dos modos de vida, ao se interligarem ao que dele é 
significado. Isso implica na percepção de que os processos de territorialização no Cerrado 
perpassam por seus sentidos, que são produzidos e disseminados por meio de discursos e 
imagens nada neutros, que integram diversas redes, tais como as econômicas, ideológicas, 
políticas, de poder, midiáticas, jornalísticas e comunicacionais. Ao apropriarem o Cerrado e o 
significarem, os veículos de comunicação interferem na sua territorialização. As principais 
problemáticas da Tese relacionam-se aos os dramas contemporâneos do território cerradense, 
envolto em múltiplas dimensões de poder que englobam desde insígnias historicamente 
edificadas no desprezo e desconhecimento, aos recentes processos mitificadores que 
fortalecem a produção de um pensamento disperso, alicerçado em hegemonias 
concentradoras. A pesquisa teve o Jornal O Popular como principal recorte, mas, também, 
analisou os discursos sobre o Cerrado presentes na Revista A Informação Goyana (1917-
1935) e no Jornal O Estado de São Paulo, entre outros periódicos impressos menos 
recorrentes no conjunto da análise. O materialismo histórico e dialético foi adotado como guia 
de análise e tratamento dos dados. A pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizou a pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental, análise de conteúdo e análise de discurso como métodos 
de investigação, análise e sistematização dos dados. A pluralidade de métodos foi estabelecida 
a partir do próprio objeto e das suas problematizações, uma vez que se pretendia identificar os 
discursos jornalísticos sobre o Cerrado, e, sobretudo, perceber como eles eram significados e 
quais relações com os movimentos de territorialização estabeleciam. As conclusões apontam 
uma nova dimensão do Cerrado globalizado – envolto em disputas, tramas e dramas; imerso 
em redes de jornalismo e de comunicação possuidoras de racionalidades e sistemas de signos 
que, quando disseminados, geram pensamento disperso: ao mesmo tempo em que promovem 
um elogio ao desenvolvimentismo e ao economicismo, denunciam a degradação. Tal 
contradição, que sequer é tratada pelos veículos jornalísticos, mitifica e confunde os 
significados do Cerrado e não contribui com a síntese necessária para a constituição de 
movimentos menos agressivos de apropriação e captura do território cerradense.  

 
Palavras chave: Território – Cerrado – Discursos Jornalísticos. Cerrado – Jornalismo – 
Pensamento Disperso. Geografia – Jornalismo. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This Thesis aims to analyze the relationship of journalistic discourses with the movements of 
territorialization in the Cerrado. One of the main assumptions is the understanding that 
ownership and capture of the territories includes their meanings. Then, in the contemporary 
world, the territorialization relates also to what is reported by the vehicles of journalism and 
communication, which select, edit and broadcast news. These institutions are not loose in the 
world: are part of the networks that make up part of the dispute, and most of them follows the 
logic of power and capital. In the condition of a territory in a dispute material and symbolic, 
the Cerrado is wrapped by problematic that transposing the degeneration of the biome and 
ways of life when interconnect up to what it is meaning. This fact implies on the perception 
that the processes of territorialization in Cerrado permeate there senses, thare are made and 
disseminated through discourses and images nothing neutral, that integrate many networks, 
such as economic, ideological, political, power, media, journalism and communication. This 
fact implies on the perception that the processes of territorialization in Cerrado permeates the 
meaning, that are made and disseminated through discourses and images nothing neutral, that 
integrate many networks, such as economic, ideological, political, power, media, journalism 
and communication. By appropriating and signify the Cerrado, communication vehicles 
interfere in its territorialization. The main problem of the Thesis relate to the contemporary 
dramas of the territory of the Cerrado, involving multiple dimensions of power that range 
from badges historically built on unknown and contempt, also the recent mythologised 
processes which strengthen the production of a stray thought, based on hegemonies 
concentrators. The research had the newspaper O Popular as the main clipping, but also 
analyzed the discourses about the Cerrado present in the magazine A Informação 
Goyana (1917 – 1935) and the newspaper O Estado de São Paulo, among other periodicals 
printed less recurring the whole of analysis. The dialectical and historical materialism was 
used as a guide for analyzing and processing of the information. The research, which was 
qualitative approach, used the following research methods: bibliographical research, desk 
research, content analysis and discourse analysis. The plurality of methods has been 
established from the object itself and its problematization; since it was intended to identify the 
journalistic discourses about the Cerrado, and especially to see how the discourses were 
meant and what relations with the movements of territorialization established. The findings 
point to a new dimension of globalized Cerrado – wrapped in disputes, intrigues and dramas; 
immersed in networks of communication and journalism possessed of rationalities and 
systems of signs which, when spread, generates stray thought: at the same time that promote a 
compliment to the economism and developmentalism, denounce the degradation. This 
contradiction, which is treated even by journalistic vehicles, confuses the meanings of the 
Cerrado and has no contributions to the synthesis necessary for the formation of less 
aggressive movements of appropriation and capture the territory of the Cerrado. 
 
Keywords: Territory – Cerrado – Speeches Journalism. Cerrado – Journalism – Stray 
Thought. Geography – Journalism.  
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PRÓLOGO 
 

 

 

Muitos perguntam o porquê de uma professora da área de Jornalismo vincular-se a um 

doutoramento em Geografia. O questionamento não causa estranheza, afinal, não há muitos 

estudos e publicações que aproximem os dois campos do conhecimento. Surpresa mesmo é a 

feição das pessoas nos momentos em que a resposta pode fluir: um espanto positivo, 

elucidador de processos e relações, que comumente desemboca em algo semelhante a “nossa, 

eu nunca tinha pensado nisso!”. 

É que as relações entre a Geografia e o Jornalismo são maiores e mais profundas do 

que se imagina, a começar pelos antecessores dos atuais geógrafos e jornalistas, os antigos 

expedicionários. O entendimento de que eles fundaram as bases contemporâneas da 

Geografia1 é até muito comum. Entretanto, o que praticamente não é propagado é que também 

iniciaram a produção jornalística. 

 Kunczik (2002, p. 22) explica que “na Europa central, os predecessores dos jornalistas 

atuais eram os bardos viajantes, que reportavam e comentavam os acontecimentos do dia nas 

feiras, mercados e cortes aristocráticas, assim como os mensageiros e os escrivões públicos”. 

Patrocinados pelo poder político, os viajantes e cientistas expedicionários percorriam outros 

territórios, muitos deles pouco ou ainda não explorados, com a missão de fazer registros, ou 

seja, produzir informações e atribuir sentidos. 

As produções geográficas tinham, no início da sua formação, a tarefa de mostrar o 

mundo e os lugares desconhecidos para o povo europeu. Por isso seus fortes vínculos com as 

expedições e a afirmação da empiria como princípio metodológico. Entretanto, os textos não 

se limitavam a descrever o mundo físico e natural. Críticas a processos e transformações 

espaciais e territoriais também compunham as narrativas, relacionadas tanto ao universo 

subjetivo dos autores, quanto aos lugares e mundos dos quais faziam parte, como expressa o 
                                                 
1 As primeiras concepções geográficas surgiram na Grécia, cuja língua materna inclusive dá origem ao termo 

“Geografia” que, traduzido para o Português, significa algo próximo à “escrita sobre a Terra”. As epopéias 
Ilíada e Odisséia, atribuídas a Homero, são tidas como as bases de uma das mais fortes vertentes geográficas, já 
que tiveram como tema central da narrativa o contato com o empírico por meio de expedições e viagens por 
terras míticas, até então desconhecidas. Séculos depois, quando as Nações da Europa Ocidental emergiram e 
sentiram a necessidade de se expandir territorialmente, em virtude da ascensão do capitalismo comercial ou de 
demandas imperialistas, o conhecimento empírico sobre o mundo tornou-se uma questão de poder, pois, para 
dominar o meio, era necessário conhecê-lo. Os processos desencadeados pelos expedicionários que descreviam 
os lugares além da vista e os registravam em imagens, textos, mapas, tratados, cartografias, diários de viagem e 
relatos reafirmaram as relações entre a Geografia e o poder, ou, em outros termos, o papel estratégico da 
geopolítica na conformação dos lugares e dos seus significados. Portanto, suas produções também 
possibilitavam a ampliação dos sentidos do mundo e das pessoas em relação ao mundo. 
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trecho a seguir, que discorre a respeito de um relato de Alexander von Humboldt2, precursor 

da Geografia Física e um dos mais conhecidos viajantes da sua época:  

 
Não contente em estudar as características geológicas e botânicas das Canárias, 
Humboldt – como faria durante toda a viagem – também voltou a atenção para os 
ocupantes humanos das ilhas. O que acontecera com os guanches, perguntava-se ele, 
o povo indígena das ilhas, “do qual apenas as múmias, sepultadas em cavernas, 
escaparam da destruição”? A resposta era de uma simplicidade brutal: a escravidão, 
especialmente tal como praticada por Portugal e a patrocinadora nominal de 
Humboldt, a Espanha. “A religião cristã”, prossegue ele, “que, na origem, era tão 
favorável à liberdade da humanidade, depois serviu de pretexto para a cupidez dos 
europeus” que não se compungiam de despachar para o mercado escravo em 
Servilha qualquer pessoa não batizada em quem pudessem por as mãos. Os que 
escaparam do cativeiro foram aos poucos se miscigenando com os colonizadores 
espanhóis, até os guanches, como povo, não existirem mais (ELFERICH, 2005, p. 
67-68).  

 

Nos primórdios da Geografia, o trabalho de campo constituiu-se na principal 

metodologia de produção do saber e, no Jornalismo, além de também possuir funções 

metodológicas, fundou um dos mais importantes gêneros textuais: a reportagem, que se difere 

da notícia porque além de apontar os eventos, suas razões e efeitos, levanta e problematiza 

questões, tece comentários, discute o contexto e tem um claro aporte argumentativo e 

analítico que não está focalizado somente no factual, e que, em geral, indica outros 

desdobramentos. Comumente a reportagem relaciona a centralidade do fato às suas conexões 

e paralelismos por meio do emprego de trechos de entrevistas, citações, boxes informativos, 

imagens, dados estatísticos, gráficos, entre outros recursos. Tecnicamente dividida em 

manchete, lead e corpo, é um gênero textual jornalístico que vai além da notificação e, por 

isso, adquire uma dimensão narrativa e ética. Na maioria das vezes, o início da reportagem 

contém o lead, uma espécie de resumo desenvolve o que já foi exposto na manchete e no olho 

e que localiza “quem”, “o quê”, “onde” e “quando”. No corpo da construção textual, os outros 

dois enfoques do lead (“como” e “porque”) são desenvolvidos (LAGE, 2008) 3.  

Ainda no que diz respeito à textualidade, a Geografia e o Jornalismo compartilham 

algo além da escrita. Como ocorre nas demais Ciências e áreas de atuação profissional, a 
                                                 
2 Humboldt defendia a empiria como um pressuposto metodológico, alicerçado na compreensão de que as 

impressões estéticas que os geógrafos formam sobre os aspectos físicos e naturais do mundo e dos lugares 
devem estar diretamente relacionadas à experiência no mundo e nos lugares. Juntamente com Carl Ritter e 
Friederich Ratzel, Humboldt pode ser apontado como um dos pioneiros da Geografia enquanto Ciência, 
precursor da chamada Escola Alemã. Até o início do século XX, essa vertente do pensamento manteve sua 
hegemonia, que foi abalada com a ascensão da Escola Francesa, referenciada em Paul Vidall de La Blache. No 
decorrer desse mesmo século, outras tendências com bases paradigmáticas distintas eclodiram, a exemplo da 
Geografia Crítica, Humanista, Cultural, etc. (BORGES; DEUS, 2012). 

3 Apesar de alguns autores afirmarem que os primeiros periódicos foram fundados no paradigma do texto 
informativo e no discurso retórico como exaltação da fé ou do Estado (MELO, 1998, LAGE, 2008), outros 
dizem justamente o contrário, a exemplo de Martín-Barbero (1997) e Jorge Pedro Sousa (2011), para os quais 
os chamados “folhetins” fundaram praticamente todos os gêneros jornalísticos. 
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necessidade de expor as produções é uma constante, sendo que o texto escrito é a forma mais 

usual. Todavia, os geógrafos e os jornalistas comumente recorrem às imagens, suportes 

necessários ao texto e ao contexto.  

Na Geografia a imagem pode ser gráfica, cartográfica, iconográfica, fotográfica, 

produzida a mão livre ou gerada por meio de complexos softwares e tecnologias 

extremamente avançadas, como os satélites. Simbolicamente, também pode estar relacionada 

às percepções que as pessoas têm dos lugares, que geograficamente são denominadas como 

paisagens4.  

No Jornalismo, a imagem é mais do que um recurso estilístico: é um aporte que 

constata, confirma, estabelece vínculos com o leitor, trás para ele os acontecimentos, o 

cenário ou alguma forma de ação que foram abordados no decorrer do texto. Simbolicamente, 

a imagem possibilita a aproximação com o evento, com o cotidiano, e contribui na formação 

das impressões estéticas e das representações contextuais. Ela é tão importante que fundou 

uma ênfase da formação profissional e um campo de atuação: o fotojornalismo, “[...] uma 

atividade singular que usa a fotografia com um veículo de observação, de informação, de 

análise e de opinião sobre a vida humana e as conseqüências que ela traz ao Planeta. A 

fotografia jornalística mostra, revela, expõe, opina” (SOUSA, 2002, p. 9). 

Mas a imagem também é um objeto de estudo da produção científica do Jornalismo, 

com preponderância das pesquisas relacionadas à análise de conteúdo e de discurso dos 

veículos de jornalismo e de comunicação. Entretanto, também se faz presente nas abordagens 

mais sociológicas – e até mesmo geográficas – que focalizam as relações entre as mídias e o 

mundo contemporâneo, que não pode mais ser lido em sua totalidade sem que as redes 

comunicacionais e jornalísticas sejam debatidas.  

A geógrafa Maria Fernanda Alegria, do Centro de Estudos Geográficos da 

Universidade de Lisboa, chega a afirmar a emergência de uma “Geografia Mediática” em 

reconhecimento ao papel dos veículos de comunicação e jornalismo na formação das pessoas 

e nas dinâmicas territoriais. Seus argumentos são:  

 
a) Eles são o principal veículo de informação sobre áreas distantes e mesmo de boa 
parte do meio mais próximo. É através dos jornais, da televisão, do rádio, da 
Internet, que podemos ter acesso ao que se passa no Planeta. b) Com base nessas 

                                                 
4 Geograficamente, as paisagens não são somente os objetos contidos nos lugares, mas também as relações 

sociais e a cultura. Para Santos (1988, p. 21), “tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 
paisagem. Esta pode ser definida como um domínio do visível, daquilo que a vista abarca. Não é formada 
apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, etc.” A percepção e os sentidos são, 
portando, a dimensão da paisagem, cujas formas não se originam apenas das possibilidades técnicas, mas 
também das condições econômicas, políticas e sociais. Numa cidade, por exemplo, os elementos que formam a 
paisagem, enquanto resultados do trabalho corporificado, são sempre objetos culturais. 
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informações, que nunca são neutras e objetivas, constroem-se imagens, 
representações da realidade, que contribuem para se forjar uma identidade 
comum.c) Os ‘media’ ocupam um largo espaço na construção dessa identidade, não 
só pode seu papel informativo, mas pela função de lazer que está associada à 
maioria, contribuindo para criar um “ambiente cultural comum” (ALEGRIA, 2010, 
p. 15. Grifos da autora). 

 
 
Neves e Ferraz (2011, p. 179) são enfáticos ao afirmarem o quanto o fruto do encontro 

da Geografia com outras áreas do conhecimento pode ser salutar:  

 
Certamente não há Geografia sem que haja transgressão de suas próprias fronteiras 
[...] a efetivação de um contínuo diálogo com as demais áreas do saber (científico ou 
não) promoverão a democratização dos discursos e uma experiência dialógica tão 
necessária para o revigoramento conceitual e social deste saber. Nesse ponto, o 
diálogo com outras esferas do saber humano [...] pode contribuir para ampliar os 
conceitos, indo além do formalismo e da mera especialização dogmatizante dos 
mesmos. Desta maneira, o geógrafo deve estar preparado para um melhor 
aproveitamento e uso de novas linguagens pautadas na imagem, pois produzir 
conhecimento geográfico não pode se restringir a conceitos genéricos com que 
oficialmente se entende este saber, reduzindo-o a um processo de memorização e 
reprodução de palavras e conceitos enrijecidos e acabam por se impor à dinâmica do 
real.  

 

Para além da textualidade, a tentativa de construção de uma leitura capaz de 

aproximar-se da totalidade indica outra congruência entre a Geografia e o Jornalismo, cujos 

objetivos, apesar das distinções de cada campo de atuação profissional, bem como dos desvios 

inerentes à profissionalidade, também são semelhantes, ou seja, estão relacionados à leitura do 

mundo e dos territórios em sua totalidade. O que os diferencia é que, para o geógrafo, a lente 

está focada nas categorias e objetos geográficos, enquanto o jornalista precisa desses – e de 

outros focos – para narrar, registrar, contextualizar, debater e refletir sobre os eventos que 

geram os processos históricos e sociais. Sobre o assunto, Borges e Deus (2012, p. 318) 

apontam que o Jornalismo é 

 
[...] uma forma sistemática de produção de sentidos sobre o espaço e o tempo 
vividos, ou seja, um processo social de significação do mundo orgânica e 
institucionalmente fundado, que envolve o contato com informações capazes de 
levar à formatação das notícias. Seu objeto, portanto, é o evento localizado no 
espaço e no tempo vividos, e sua finalidade é a produção social de sentidos 
(Grifos dos autores). 

 

Nessa perspectiva, ambos possuem um caráter mediador que contribui na produção 

dos sentidos do mundo, dos lugares e das suas relações, bem sobre os sujeitos que os 

produzem e que por eles são formados. Inegavelmente, isso implica na conformação 

territorial, pois não há apropriação de territórios sem que haja atribuição de significados. 



INTRODUÇÃO 
 

 

 

 “O Cerrado não será poupado”. A forte afirmação da frase não é uma ameaça. Trata-se 

de uma previsão para o ano de 2012 publicada no Caderno Magazine de O Popular, principal 

jornal impresso do estado de Goiás. A coluna especial de 01 de janeiro, denominada “Nossa 

bola de cristal”, apresentou quatro previsões para o ano que se iniciava: “Classe C não vai ser 

coadjuvante”, assinada pelo jornalista Rogério Borges; “A corrupção não vai acabar”, 

produzida pela cientista política e professora da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Heloísa Bezerra; “O brasileiro não deixará de assistir às novelas”, que não possui autoria 

indicada, e os sombrios prognósticos em relação à situação do Cerrado, cujo texto, do 

fotojornalista Wildes Barbosa, foi intitulado com a frase cabalística que inicia este parágrafo.  

Acompanhado de uma foto que mostra duas pilhas enormes de árvores cortadas 

inserida com a legenda “Desmatamento em área do Cerrado goiano: sem trégua em 2012”, 

inicialmente o texto de Barbosa (2012, p. 3) apresenta dados da Conservação Internacional 

(CI) sobre a pequena área de proteção do Cerrado, estimada em 2,2%; denuncia o brutal 

desmatamento das últimas três décadas, que consumiu mais da metade da área original do 

Bioma, além de citar a expansão da fronteira agrícola brasileira, a segurança alimentar 

mundial, o mercado internacional de commodities, o setor sucroalcooleiro e as exportações. A 

síntese aponta para os movimentos do capital na contemporaneidade: “Com poucas áreas de 

preservação e o argumento financeiro falando alto, em 2012 o Cerrado não terá refresco”. 

Na coluna não há explicações ao leitor sobre o critério de escolha das temáticas, 

relacionadas à economia, política, cultura e meio ambiente, que, aparentemente, são assuntos 

desconexos. No entanto, num plano geral, todos têm uma interdependência e estão vinculados 

ao atual panorama da captura territorial do Cerrado, a começar pela crítica à reduzida área de 

reserva legal, um aspecto político. Já os apontamentos econômicos nacionais e mundiais, em 

micro e macro escalas, impõem o ritmo e atribuem forma à captura do território cerradense5. 

                                                 
5 O historiador e economista Paulo Bertran (1948-2005) utiliza o termo cerratense para designar aquele que 

habita no Cerrado (BERTRAN, 1998). Neste texto, o emprego da palavra cerradense possui um sentido mais 
amplo, que não está focado apenas em quem mora no Cerrado, mas em tudo o que nele está localizado, 
material e simbolicamente. Na revisão bibliográfica realizada, o vocábulo cerradense foi constatado em alguns 
textos acadêmicos, mas sua maior ocorrência advém de nomenclaturas científicas da fauna e da flora do 
Cerrado. O termo aqui cunhado possui inspiração tanto em Bertran (1998), quanto no batismo binominal das 
espécies cerradenses. Além disso, é uma alternativa léxica mais sonora do que a palavra cerradeiro, também 
bastante usual. 
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Mas em quais instâncias percorrem as medições do Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE) que, cada vez mais, apontam o fortalecimento dos índices de 

audiência das novelas? Ora, nenhum território é apropriado sem que haja ao menos um 

processo que lhe atribua algum significado. O foco não está, então, na novela em si, mas nela 

enquanto uma expressão cultural que possui movimentos, conteúdos e mitos produtores de 

sentidos. Assistir novela é mais do que um hábito cotidiano, é uma prática ritualística farta de 

significados e significações. As pessoas só assistem às novelas porque vêem sentido em fazer 

isso. São mundos, vidas e condutas ficticiamente construídas que, individual e coletivamente, 

passam por processos de significações e ressignificações no momento da transmissão e nas 

reflexões pessoais e rodas de conversa que se seguem. 

Assim como ocorre com a trama ficcional que prende milhões de pessoas ao redor do 

mundo em frente à televisão para, dia após dia, assistir a mais um capítulo, ao ser noticiado 

por veículos jornalísticos6, o Cerrado também é produzido e o que dele é significado, acaba se 

entrelaçando ao modo como é territorializado.  

Os processos de significação estão relacionados às dinâmicas históricas, 

comunicacionais e interacionais que alteram não apenas o conteúdo, mas seus sintagmas, 

significantes e meios de propagação. Barthes (2006) postula que a significação é um processo 

que unifica o significado (representação psíquica) e o significante (mediador material), cujo 

produto é o signo, uma fatia bifacial de sonoridade e visualidade. 

Desde o século XV, com a emergência da imprensa no mundo ocidental, a utilização 

das mídias redefiniu os papéis de antigas instituições, como o Estado e a Igreja, e remodelou 

redes de comunicação e de poder, muito calcadas no campo simbólico. Rapidamente os 

veículos de jornalismo e de comunicação se proliferaram e adquiriram uma enorme 

                                                 
6 Há uma distinção conceitual entre meios de comunicação, mídias, veículos comunicacionais e veículos 

jornalísticos que, há décadas, já deveria constar ao menos nas publicações acadêmicas da Comunicação Social 
e do Jornalismo, mas que não se faz presente principalmente porque a ampla maioria dos autores e 
pesquisadores brasileiros os trata como sinônimos. A sinomização indevida é sempre nociva, pois contribui na 
perpetuação da indistinção, bastante ligada ao senso comum, além de influenciar na formação acadêmica dos 
estudantes e nas demais áreas do conhecimento. Os termos são correlatos e complementares, mas cada qual 
possui características e conceitos específicos, ou seja, não devem ser tratados como sinônimos. No decorrer 
deste texto, caso essa sinomização apareça, é porque os autores citados a fazem e, diante da relevância do que 
dizem, a opção que se fez foi pela manutenção dos trechos. Posto isso, compreende-se que os meios de 
comunicação são todas as formas (pessoais, impessoais ou mediadas por alguma tecnologia) produzidas e 
utilizadas com o objetivo de estabelecer interações sociais. Já as mídias são meios técnicos que mediam a 
comunicação por meio de recursos impressos, eletrônicos ou alternativos. O rádio, a televisão, a internet, o 
livro, a revista, a sacolinha do supermercado, o DVD, o outdoor, a faixa afixada que divulga um evento, o 
carro de som que anuncia algo, etc., são mídias, sem as quais a Publicidade não conseguiria dar visibilidade 
aos processos de comunicação dirigida e o Jornalismo não distribuiria seus produtos. Da utilização das mídias 
por instituições ou pessoas com objetivos comunicacionais específicos é que surgem os veículos de 
comunicação ou veículos jornalísticos, a exemplo das emissoras de rádio e de televisão, jornais, revistas, sites, 
blogs, entre outros. 
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capacidade de transformar o que é público e visível, o que interfere na formação das 

representações sociais e os aponta como importantes instituições mediadoras de leituras dos 

lugares e do mundo.  

Os veículos de jornalismo e de comunicação selecionam, produzem, editam e 

publicizam conteúdos diversos, munidos de meios técnicos cada vez mais avançados que 

permitem a transmissão de informações em tempo real com áudio, vídeo e hipertexto. É uma 

trama desencadeadora de processos de significações que afeta o modo como a realidade é 

percebida, interpretada, dada a ler. Imagens, representações, símbolos, signos, lugares, 

espaços e territórios são alguns dos elementos cujos sentidos, na atualidade, perpassam 

também pelos conteúdos jornalísticos e da comunicação dirigida.  

Ferraz (1996, p. 32) argumenta que os veículos comunicacionais possuem aspectos 

generalizantes que se constituem em “[...] fatores preponderantes no processo de formação de 

novas visões do mundo e de reelaboração das relações humanas no e com o mundo”, o que 

advém, principalmente, das alterações na percepção diante da “[...] grande influência que as 

novas tecnologias e meios de comunicação possuem na elaboração de percepções, 

sensibilidades e interações com o espaço-tempo de nossa existência”.  

De fato, ao produzir, vender e fazer circular bens simbólicos, as instituições de 

jornalismo e de comunicação mediam a vida e integram redes que possibilitam a distribuição 

de conteúdos, ao mesmo tempo em que também mediam mercadorias e lhes atribuem o valor 

de uso7 necessário ao capital. Logo, não estão soltas e nem existem à parte das redes e 

estruturas sociais, sendo inclusive necessárias ao seu desenvolvimento e consolidação: 

 

A realidade que conhecemos resulta da edição do mundo. Essa parte construída, 
reelaborada pelos “produtores” dos meios (empresários, profissionais da mídia, 
donos do aparato tecnológico, entre outros), pode ser, muitas vezes, tão pequena e 
tão plena de interpretações implícitas ou explícitas que se distancia extensamente do 
fato “narrado”, procurando atender aos objetivos tanto dos que detêm os meios de 
comunicação como, no afã de agradar ao público, atender-lo no que lhe é mais caro: 
o espetáculo e a satisfação dos estereótipos morais ultrapassados. Esse processo 
metonímico – a parte pelo todo – acaba tendo a forma da “verdade”, da 
“objetividade”, da “totalidade”. E desse modo esse “mundo todo” será reproduzido e 
se incorporará à história vivida. Essa fabricação da realidade em que se vive implica 
uma aparentemente eterna reprodução do que está, com as consequências que o 
cotidiano registra. Ou seja: a mídia faz parte integrante da realidade, elaborando uma 
visão mediada dessa realidade. Tendo o poder de, concomitantemente, divulgá-la, 

                                                 
7 Karl Marx (2003) afirma que a mercadoria é um elemento externo ao sujeito que tem como objetivo sanar as 

mais diversas necessidades do ser humano, manifestas ou produzidas pela sociedade de consumo. Nessa 
perspectiva, a mercadoria possui dois valores que se interrelacionam dialeticamente: o valor de uso, objetivado 
e materializado no trabalho humano e realizado por meio do consumo, capaz de laurear o conteúdo material da 
riqueza, e o valor de troca, construído arbitrariamente, relativo e variável tanto na sua temporalidade, quanto 
na localização espacial. 
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pode-se afirmar que a mídia contribui para criar a realidade que ela se propõe 
“descrever” (BARROS FILHO, 2008, p. 7. Grifos do autor). 

 

Quando o autor fala de “verdade”, “objetividade”, tentativa de abarcar uma 

“totalidade” por intermédio das suas partes, produção de realidades e incorporação delas na 

história vivida, está se referindo, especificamente, ao Jornalismo. São as práticas jornalísticas 

que registram cotidianos, relatos, narrativas e fatos (ou eventos) que ocorrem no espaço e no 

tempo vividos, e que são territorialmente referenciadas. Por isso, os veículos jornalísticos 

também são documentos, lugares de guardar memórias.  

Independentemente da natureza do veículo, se pública ou privada, a maior parte das 

pautas e dos textos jornalísticos apresentam personagens e eventos integrantes das mais 

distintas redes, que, de um modo mais ou menos intenso, também fazem parte da vida dos 

sujeitos que com eles interagem, não porque possuem um contato físico ou presencial diário, 

mas por integrarem mundos, imaginários e representações.  

Entretanto, apesar de registrar práticas cotidianas, nem sempre o jornal é reflexivo. 

Nos veículos comerciais, por exemplo, geralmente o texto cumpre funções bem definidas que 

a lógica hegemônica impõe à sua formatação, com o objetivo de reforçar o que é da ordem 

comum. Daí seu caráter eminentemente informativo, sendo que, comumente, o “informar” 

limita-se à reiteração de leituras hegemônicas e de um pensamento cartesiano que necessita 

delimitar o bem e o mau.  

Ao analisar as relações entre os meios técnicos de informação e as pessoas, Ferraz 

(1996, p. 32) ressalta que, como a existência humana ocorre no espaço e no tempo, qualquer 

mudança na “noção-sentido-vivência” também altera as representações, interações, ideias, 

pensamentos e práticas. Dessa trama, desencadeadora de significações e ações, emerge a 

necessidade de uma reflexão crítica sobre o mundo e seus acontecimentos, a fim de evitar a 

incidência na “[...] cotidianidade alienante e sem sentido de um viver em si – de uma 

realidade sem profundidade, sem história, sem imaginação e criatividade”.   

Com o Cerrado não é diferente: na atualidade sua significação é também produzida 

pelos veículos que o noticiam, de modo que ele, enquanto significado e significante, possui 

um sentido midiático e jornalístico, um valor material e simbólico transversal aos discursos 

que o propagam, intervenientes na sua compreensão e nas formas como ele é territorialmente 

apropriado e capturado. Muitas vezes, o olhar que se desdobra sobre o Cerrado é tão 

acostumado que se distancia das possibilidades de enxergá-lo em sua totalidade, o que 

fortalece o viés hegemônico que direciona a sua configuração territorial e imagética. 
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De volta à previsão de Wildes Barbosa citada no início deste texto, é possível dizer 

que o Jornal O Popular cumpriu um importante papel ao divulgá-la, pois denunciou a 

devastação do Cerrado com o aporte de fontes científicas e fechamento na principal 

problemática de um território em disputa. Todavia, numa análise mais ampla no espaço e no 

tempo, a resposta para a assertiva não seria tão contundente. Como se verá mais adiante, o 

estudo do conjunto das publicações de O Popular que retratam temas direta e indiretamente 

relacionados ao Cerrado, indica que a síntese feita pelo fotojornalista é uma raridade. 

Tal como o Jornal O Popular, diversos periódicos regionais e nacionais possuem um 

leque enorme de matérias que denunciam, até mesmo em tom apocalíptico, o modo como o 

Cerrado vem sendo capturado, o que contribui para a ampliação dos conhecimentos sobre este 

Domínio, para o fortalecimento da opinião pública em sua defesa e para alertar as autoridades 

responsáveis. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a maioria dos veículos jornalísticos 

denunciam a degradação do Cerrado, também tecem louros às cifras da agroindústria e 

exaltam práticas desenvolvimentistas e economicistas necessárias ao avanço do capital e 

principais responsáveis pela complexa trama que o degenera. Por conseguinte, raramente um 

movimento de síntese que possibilite a compreensão do Cerrado em sua totalidade é 

promovido, e a responsabilidade por fazê-lo é repassada ao leitor. 

Pimenta e Ferraz (2010, p. 15) oferecem uma complementação desse pensamento. 

Para os autores, comumente as análises jornalísticas ambientais, além de rasas, recaem em 

abordagens sensacionalistas que noticiam ações individualizadas e não questionam ou 

abordam o cerne da problemática, alicerçado na razão desenvolvimentista: 

 
É evidente o crescimento da temática ambiental nos veículos midiáticos, porém a 
distância entre boas abordagens jornalísticas que trabalhem a temática de maneira 
profunda e o que está acontecendo nas produções midiáticas atuais ainda é grande, já 
que como foi alertado a temática ambiental ainda é abordada de maneira 
sensacionalista, e com um questionamento que não passa da revisão das ações 
individuais, não trabalhando o como a razão desenvolvimentista acaba por agravar a 
problemática ambiental em todas as escalas de observação. 

 

Outro ponto que merece destaque é a abordagem que geralmente os veículos de 

jornalismo e de comunicação fazem do Cerrado, reduzido à mitificação de um “frágil bioma”. 

Abordar o Cerrado com essa angulação8 é um enorme equívoco, uma redução positivista, 

funcionalista, biologicista e naturalista, capaz de ofuscar a visão e provocar distorções nos 

sentidos. O Cerrado é um Bioma brasileiro ameaçado de aniquilamento e um território que 

                                                 
8 Em Jornalismo, a angulação indica a maneira de abordar determinado tema e, sobre ele, construir imagens e 

discursos. Noutras palavras, é o “rumo” ou “diretriz” que escolhe uma ou mais nuances de determinado fato ou 
evento, definindo a sua abordagem no que será jornalisticamente produzido.  
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possui distintos modos de vida, produzido por processos e dinâmicas contraditórias, assim 

como os demais territórios do planeta. A reportagem “Cerrado: produtivo e maltratado” que 

foi publicada no Suplemento do Campo do Jornal O Popular em agosto de 2006 é um 

exemplo. Já no subtítulo, a mitificação salta aos olhos: “Agressões mecânicas, queimadas e 

desmatamentos dizimam o bioma. É necessário preservar o que resta”: 

 
Fotografia 1 – Abordagem jornalística do Cerrado reduzido a um Bioma 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, Suplemento do Campo, 29/08/2006, p. 6. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 

 

Material e simbolicamente, o que hoje constitui o Domínio do Cerrado é fruto de 

históricas dinâmicas de territorialização9. Recentemente, as transformações promovidas pelo 

                                                 
9 Segundo Haesbaert (2004) a territorialização pode ser compreendida como os processos de dominação ou 

apropriação do território, com quatro objetivos principais: abrigo físico e fonte de recursos materiais ou meio 
de produção; identificação ou simbolização de grupos através de referentes espaciais e fronteiriços; 
disciplinarização ou controle, por meio dos quais ocorre o fortalecimento da ideia de indivíduo e de espaços, 
também individualizados; e construção e controle de conexões e redes, que envolvem os fluxos, principalmente 
de pessoas, mercadorias e informações. 
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avanço das fronteiras geopolíticas e geoeconômicas brasileiras, que contemplam investidas 

agroindustriais e sucroalcooleiras em escalas globais, alteraram profundamente seus 

universos, mundos e modos, inclusive na perspectiva do trabalho, essência produtiva do 

capitalismo. É por intermédio do trabalho o Cerrado é alterado e apropriado pelo capital, o 

que implica em dizer que o Cerrado contemporâneo é um produto geopolítico instalado em 

diversas redes e envolto em disputas, especialmente a partir da alienação do trabalho. 

Na atualidade, os dramas do Cerrado perpassam por múltiplas dimensões de poder, 

que incluem insígnias historicamente edificadas no desconhecimento e no desprezo, bem 

como recentes processos de mitificação que fortalecem a produção de um pensamento 

compartimentado e fragmentado sobre o território cerradense, incapaz de gerar significados 

mais próximos da sua totalidade. Esse pensamento, aqui definido como disperso, contribui na 

naturalização da captura do Cerrado e a torna cada vez mais distante de apropriações menos 

agressivas, como as que ocorrem na Amazônia e no Pantanal, por exemplo. Os filhos das 

metrópoles cerradenses que pensam que o Cerrado não é aqui, e sim, acolá, no mato e nos 

campos, são o maior exemplo.  

O pensamento disperso está relacionado à fragmentação e à hiperespecialização dos 

territórios, e se consubstancia em estorvo da percepção do global, desintegrado em parcelas, e 

do essencial, dissolvido em compartimentalizações. Daí decorre a incapacidade de diversas 

instituições, como os veículos jornalísticos e comunicacionais, em organizar significados que 

estão espacialmente dispersos. É que, em geral, suas estruturas e lógicas fomentam sentidos 

atrofiadores das representações do mundo e dos lugares em relação à ação histórica dos 

sujeitos, e, consequentemente, dos sujeitos no mundo e no lugar. 

Mitificado pelos veículos de jornalismo, o Cerrado é exemplar: é naturalizado 

enquanto Bioma e perpetuado em texto, áudio, vídeo e hipertexto que constatam a sua 

existência e até registram os seus dramas, mas que, via de regra, não o explicam em sua 

totalidade. Ao promoverem esse movimento mitificador, os periódicos jornalísticos livram-se 

do peso social das suas responsabilidades perante as significações do mundo, dos lugares e 

dos sujeitos, e, por conseguinte, do Cerrado, que, incontestavelmente, está ali registrado, 

assim como também estão registradas, em outros espaços dos próprios veículos, as nuances 

que geram as suas problemáticas, mas sem que haja o estabelecimento de conexões entre 

ambos. A mitificação está justamente na fragmentação que encoberta a totalidade, naquilo 

que, de tanto ser noticiado, acaba se tornando banal, corriqueiro e, de um modo surreal, 

presente na vida de todos: 
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De repente, a palavra “cerrado” ganha aura de nobreza. No circuito institucional, 
expressões como “Capital do cerrado”, “Universidade do cerrado”, “Agricultura 
cerradense” traduzem-se como ecos de uma forte representação. Isso é o mesmo que 
ocorre num campo mais prosaico como o “picolé do cerrado”, a “farmácia do 
cerrado”, “o bar cerradus”. Além do sentido de representação, eventos como “os 
povos do cerrado”, “a feira do cerrado”, e manifestações como “danças do cerrado”, 
“os sons do cerrado” se colocam, concretamente, como atividades que disseminam 
com vigor social no atual período (CHAVEIRO, 2008, p. 75. Grifos do autor). 

 

O que não se lê é que a captura do Cerrado pelo capital é promotora da sua devastação 

não somente enquanto um Bioma, mas, fundamentalmente, na sua condição de território e de 

Domínio. Fragmentado, o Cerrado cai no movimento mitificante do pensamento disperso, 

produto de uma racionalidade instrumental que separa sociedade e natureza, razão e emoção, 

espaço e tempo ao não abarcar a totalidade, dita por Santos (2006-a, p. 74) como a “realidade 

em sua integridade”. A contradição não explicada tem fundamentos ideológicos que 

interferem na representação e no significado do Cerrado e, consequentemente, nos seus 

processos de territorialização.   

 

 

1 PRESSUPOSTOS, OBJETIVOS E TESE 

 
 

As relações entre os significados do Cerrado e os movimentos de apropriação e 

captura do território cerradense, especialmente do goiano10, é o eixo da pesquisa aqui 

apresentada. A centralidade do significado – desencadeador e gerador dos processos de 

significação – está nos discursos de veículos de jornalismo impresso que possuem circulação 

regional e nacional. O principal periódico estudado foi o Jornal O Popular, mas a Revista A 

Informação Goyana (1917-1935) também forneceu preciosa contribuição. O Jornal O Estado 

de São Paulo foi muito utilizado na discussão sobre a captura do Cerrado pelo capital 

estrangeiro, mas, ao longo do texto, outros veículos jornalísticos também aparecem de forma 

mais esparsa.  

Os pressupostos essenciais da análise desta pesquisa estão fundados no Núcleo de 

Estudos “Espaço, Sujeito e Existência – Dona Alzira”11, entre os quais se destacam: 

                                                 
10 A atenção maior ao Cerrado goiano ocorreu por causa do direcionamento dos principais veículos de jornalismo 

impresso estudados. Todavia, o fato da produção da Tese estar territorialmente localizada em Goiás e, 
sobretudo, desse ser o estado brasileiro que mais tem Cerrado, também tem um peso considerável.  

11Criado em março de 2008, o “Dona Alzira” objetiva estudar a temática da existência humana e suas 
implicações ao saber geográfico. O Núcleo está vinculado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas das 
Dinâmicas Territoriais (LABOTER) do Instituto de Estudos Socioambientais (IESA) da UFG, sob coordenação 
e orientação do Professor Dr. Eguimar Felício Chaveiro. 
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1)  Indissociabilidade entre o mundo objetivo e a realidade subjetiva, que se 

interseccionam, mas não se confundem; 

2)  Compreensão de que o processo de conhecer é guiado pela interpretação da 

densidade histórica dos fenômenos territoriais ou espaciais12; 

3)  Perspectiva de que o conceito universaliza as relações histórico-sociais, enquanto a 

literatura e as narrativas abrem portas para compreender a existência e a sua 

singularidade; 

4)  Afirmação da existência como uma dimensão simbólica da vida – substância de 

toda simbologia.  

A Tese está alicerçada na premissa de que ao selecionar, editar e publicizar conteúdos 

sobre o Cerrado, as instituições jornalísticas o produzem e promovem mediações que 

influenciam na formação das representações, imagens, símbolos e significações, o que 

reverbera, portanto, na sua produção e nas dinâmicas de como este Domínio, enquanto 

território, é apropriado e capturado. 

O objetivo geral é analisar a construção dos discursos jornalísticos sobre o Cerrado e 

suas relações com a territorialização no campo material e simbólico. Daí advém a ideia de um 

“Cerrado editado”, ou seja, um Cerrado cujo significado é produzido, ideologicamente 

pautado, tecnicamente escrito e estrategicamente difundido em contraditórias dinâmicas que 

nem sempre aforam o interesse público, por estarem envoltas em hegemonias concentradoras. 

Já os objetivos específicos estão estruturados na análise das disputas pelo território 

cerradense; nos sentidos que a ele são atribuídos; nas redes, tramas e dramas da produção 

desses sentidos por veículos de jornalismo impresso e, em particular, pelo Jornal O Popular; 

no pensamento disperso que é gerado; e, finalmente, nos contraditórios sentidos que acabam 

sendo atribuídos ao Cerrado, intervenientes nas dinâmicas territoriais. 

Tem-se como Tese que as instituições jornalísticas interferem – e também são 

historicamente responsáveis – pelos processos de apropriação e captura dos territórios. 

Convertida numa problemática específica, ao promover pensamentos dispersos sobre o 

Cerrado, o Jornal O Popular fortalece hegemonias concentradoras que indicam os rumos da 

                                                 
12 De acordo com Santos (1996, p. 19) o espaço é o domínio da liberdade, que contém a variedade das ações e a 

multiplicidade de perspectivas e temporalidades. O espaço, diz, “é o lugar material da possibilidade dos 
eventos [...] é mídia nos dois sentidos. Ele é linguagem e também é meio onde a vida é tornada possível” 
(Grifos do autor). As pessoas e as instituições sociais não convivem em iguais espaços e tempos e esses 
conflitos de temporalidades produzem cotidianos diversos que acabam intervindo nos modos de perceber e 
atribuir significados ao mundo. É na dinâmica do espaço que a materialidade e a ação histórica humana são 
reunidas, já que ele, espaço, é o “[...] conjunto indissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de 
sistemas de ações, deliberadas ou não. A cada época, novos objetos e novas ações vêm juntar-se às outras, 
modificando o todo, tanto formal quanto substancialmente (SANTOS, 1996, p. 23). 
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sua captura, o que agrava as desigualdades sociais e os danos ambientais, além de também 

negar os modos de vida aqui presentes; premissa que é igualmente válida para os demais 

veículos de jornalismo estudados, cuja existência se dá no tempo presente. 

Pelo dito, o território é a categoria central, enquanto os movimentos de 

territorialização e espacialização, que materializam e simbologizam13 a produção territorial, 

constituem categorias transversais, uma vez que não existe território sem espaço produzido. 

As redes, os modos de vida e de trabalho, os processos de significação e de representação, são 

concebidos como fundamentos da Tese, enquanto o trabalho, o discurso, a imagem, o signo e 

o símbolo compõem as categorias metodológicas estabelecidas para perceber como os 

sentidos do Cerrado se relacionam aos processos de territorialização. Algumas categorias 

foram debatidas na discussão teórico-metodológica a seguir, enquanto outras aparecerão no 

texto em momentos posteriores. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Ao debater território, uma das categorias centrais da Geografia na atualidade, Milton 

Santos (2006-b, p. 7) assim diz: “O território é o lugar em que desembocam todas as ações, 

todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história 

do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência”.  

Não há análise geopolítica que ignore a discussão territorial, assim como, num 

discurso geográfico, inúmeros processos só são compreendidos em sua totalidade por 

intermédio dessa categoria, como é o caso dos estudos sobre os movimentos de apropriação e 

captura do Cerrado. Poder, Estado, política, economia, comunicação, cultura, mediações, 

significações, representações, paisagem, espaço, lugares, redes, entre outros, são elementos 

intrínsecos ao território e às suas conexões. Num plano geral, o território é o resultado da 

apropriação coletiva do espaço por um determinado grupo que, guiado por critérios e normas 

preestabelecidas, delimita fronteiras. Portanto, território e espaço são categorias distintas, 

                                                 
13 Na obra “O conceito de cultura”, White e Dillingham (2009) empregam o termo simbologizar quando se 

referem ao processo de atribuição de valores que só pode ser compreendido pelo grupo por meio de uma 
convenção social, ou seja, de símbolos arbitrariamente estabelecidos e coletivamente compartilhados. Nesse 
sentido, os autores afirmam que a simbologização é o discurso articulado que viabiliza uma infinidade de 
ações, como as advindas de instituições sociais e econômicas que transformam o uso de ferramentas 
comunicacionais em processos progressivos e cumulativos cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas e, 
igualmente, influenciadores de crenças e conhecimentos.  



 

 

41 

porém, indissociáveis – enquanto o verbo do espaço é o “viver”, o território se afirma na 

conjugação do “dominar” e do “apropriar”.  

Essa noção de território supera a concepção defendida por Claude Raffestin (1993), 

que pontua o espaço como antecessor ao território, fruto das ações conduzidas por atores 

sintagmáticos sobre um espaço, que, ao promoverem processos de apropriação/apoderamento 

concretos ou simbólicos, territorializam o espaço. Para o autor, enquanto realidade material na 

qual os conhecimentos e práticas são preexistentes, o espaço é a matéria-prima para a 

formação do território: 

 
O território [...] é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e 
informação, e que, por conseqüência, revela relações marcadas pelo poder. O 
espaço é a "prisão original'', o território é a prisão que os homens constroem para si. 
[...] O território se apóia no espaço, mas não é o espaço. É uma produção, a partir 
do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolve, se inscreve 
num campo de poder (RAFFESTIN, 1993, p. 144. Grifo do autor). 

 

 Apesar de pensar o território como uma formação posterior ao espaço, o conceito de 

Raffestin (1993) é importante porque assinala que a construção territorial é marcada pelo 

poder. Na sua análise, ao contrário do espaço, que tem apenas valor de uso, o território possui 

também valor de troca, e não pode ser compreendido a revelia do poder e do apoderamento 

exercidos individual e coletivamente. Além disso, aponta que o território é conformado a 

partir do trabalho, sua essência produtora e principal expressão.  

Mendonça (2004, p. 140) argumenta que “pensar geograficamente a relação 

metabólica entre o homem e a natureza e suas configurações territoriais significa perceber 

novas sociabilidades construídas a partir da relação capital x trabalho”. Para ele, sem 

considerar as relações de trabalho, as análises territoriais ou ficam desprovidas de sujeitos, ou 

artificializam e naturalizam suas trajetórias em outras dimensões do viver.  

Para Marx (1968, p. 119) o trabalho é a categoria que mais expressa a condição 

humana: “[...] é, em primeiro lugar, um processo de que participam igualmente o homem e a 

natureza, e no qual o homem espontaneamente inicia, regula e controla as relações materiais 

entre si próprio e a natureza [...] de forma ajustada as suas próprias necessidades”. De fato, o 

traço geral da identificação14 do ser humano é postulado no trabalho, expressão da condição 

                                                 
14 Compreende-se que a palavra identidade pressupõe unidade e estabilidade, e, atualmente, não consegue 

responder a questões relacionadas às diferentes hegemonias, pois quem não comunga de determinados 
elementos identitários acaba envolto em processos de exclusão. Um exemplo pode ser visto no pequi, fruto 
que é um dos símbolos do Cerrado goiano: se o pequi faz parte da identidade do povo goiano, quem não gosta 
de pequi é menos goiano do que quem gosta? Uma saída para essa crise conceitual pode ser encontrada no 
termo identificação, mais relacionado à instabilidade presente na dinâmica histórica do viver e à aproximação, 
ao contrário da identidade, relativa ao que é análogo e idêntico. 
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ontológica inalienável do sujeito histórico. Independentemente da forma, o trabalho é 

concreto e possui valor de uso, ou seja, é necessário para que o ser elabore seus meios de 

subsistência material e simbólica, mas em sua dimensão social, também produz valor de troca: 

 
É falso afirmar que o trabalho, enquanto produtor de valores de uso, seja a única 
fonte de riqueza produzida por ele, isto é, da riqueza material. Já que o trabalho é 
uma atividade que consiste em apropriar-se do que é material com esta ou aquela 
finalidade, necessita da matéria como pressuposição. A proporção entre trabalho e 
matéria natural varia muito nos diferentes valores de uso, mas o valor de uso contém 
sempre um substrato natural. [...] Ao contrário, trabalho que põe valor de troca é 
uma forma especificamente social de trabalho. Trabalho de alfaiate, por exemplo, 
em sua terminidade material como atividade produtiva particular, produz a roupa, 
mas não o seu valor de troca. Este é produzido pelo trabalho, mas não como trabalho 
de alfaiate, mas sim como trabalho abstratamente geral, que está inserido em um 
conjunto social, e cuja textura não saiu das mãos do alfaiate (MARX, 1968, p. 69). 

 

No marxismo, o conceito de trabalho possui dupla dimensão: ao mesmo tempo em que 

é necessário à subsistência humana e que se funda na transformação da natureza objetiva, 

comporta também a transformação da realidade e das suas relações. Por isso, a produção não 

pode ser pensada sem a reprodução, que, material e simbolicamente, vincula-se ao trabalho e, 

nas sociedades capitalistas, ao mercado que o regula.  

Nesse contexto, não há como debater o trabalho sem o território, conforme assinala 

Santos (2006-a, p. 175): “o território é a arena da oposição entre o mercado – que singulariza 

– com as técnicas da produção, a organização da produção, a ‘geografia da produção’ e a 

sociedade civil – que generaliza – e desse modo, envolve, sem distinção, todas as pessoas” 

(Grifo do autor). 

A produção enquanto atividade material e o mercado de trabalho constituem a 

linguagem da vida real, diz Lefebvre (2001, p. 37), para o qual a produção envolve o “[...] 

sentido da filosofia inteira: produção de coisas (produtos) e de obras, de ideias e de 

ideologias, de consciência e de conhecimento, de ilusões e de verdades”, o que implica em 

questionar quem produz para quem, o que é produzido e como e por que se produz. 

Assim, o trabalho é apontado como uma categoria metodológica nas análises 

territoriais, pois estabelece uma forma de ler e compreender a produção (e a reprodução) das 

relações estabelecidas pelo sujeito histórico, resultantes do seu próprio trabalho e do modo 

como se apropria do espaço e do território. Para Lefebvre (2001), a materialização do trabalho 

no espaço afirma o seu valor de troca e de uso: estruturalmente, possui múltiplas propriedades 

interligadas ao meio de produção e às forças produtivas que territorialmente o produzem 

como instrumento político e objeto de consumo diretamente vinculado à luta de classes.  
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Ao indicar a dimensão histórica e social da produção do espaço, Lefebvre (2001) não 

o aponta como “puro” ou de “primeira natureza”, diferentemente do que postula Raffestin 

(1993). Uma síntese deste antagonismo pode ser encontrada em Haesbaert (2004), que 

reconhece a importância da separação conceitual entre espaço e território proposta por 

Raffestin, sua indissociabilidade e as tramas de poder presentes nos movimentos de 

territorialização, mas valoriza as acepções lefebrianas sobre a abordagem do espaço, não 

concebido como preexistente ao território:  

 
Embora não equivalentes, como se referiu Raffestin, espaço e território nunca 
poderão ser separados, já que sem espaço não há território – o espaço não como um 
outro tipo de “recorte” ou “objeto empírico” (tal como na noção de “matéria-prima 
preexistente” ainda não apropriada) mas, num âmbito mais epistemológico, como 
um outro nível de reflexão ou um “outro olhar”, mais amplo e abstrato, e cuja 
“problemática” específica se confunde com uma das dimensões, fundamentais, da 
sociedade, a dimensão espacial. Ao território caberia, dentro desta dimensão, um 
foco centralizado na espacialidade das relações de poder (HAESBAERT, 2009, p. 
101. Grifos do autor). 

 

Esse pensamento reforça o caráter geopolítico do território, que emerge e é construído 

no campo da política e das associações entre espaço e poder. Compreendido dessa maneira, o 

processo de territorialização tem mais nuances do que aparenta e, em reconhecimento a isso, 

Haesbaert (2009) indica a existência não de uma territorialidade, mas de 

“multiterritorialidades”. Para ele, a territorialização é conduzida pelas relações sociais e pode 

ocorrer tanto individual quanto coletivamente. E o que ela promove não é nada previsível, 

uma vez que a interação territorial tece conexões entre grupos e pessoas. Ao migrar de um 

território para outro, por exemplo, a pessoa passa a fazer parte de múltiplos territórios, o que 

não necessariamente indica que ela foi desterritorializada. É a múltipla territorialidade, 

articulada em territórios-rede, moldada no e pelo movimento transformador da sociedade, na 

perspectiva do espaço e do território. 

Nessa ótica, o território é produto e produtor de dinâmicas e eventos sociais. Seu 

sustentáculo está nos vínculos que o perpassam e o constituem que, cada vez mais, erigem em 

redes. Para Castells (1999) o reconhecimento da sociedade em rede é hoje uma condição 

essencial ao desenvolvimento da espacialização e uma categoria fundamental para o estudo do 

território, já que o espaço, convertido em informacional, tem nos fluxos uma das suas 

principais características.  

Na obra “A Sociedade em Rede”, Castells (1999) postula que a irreversível 

informatização, juntamente com o neoliberalismo, impõe e justifica a rede em lógicas 

mercadológicas. Socialmente, o ser e a rede convivem em fragmentações sociais 
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desarticuladoras da existência e de possíveis processos de enfrentamento. Sob os auspícios do 

paradigma informacional, a tecnologia e a informação passam a balizar transformações, e o 

aprimoramento individual é apresentado como uma meta a ser perseguida. Mas, em tempos de 

globalização, a economia também é global e, mais do que isso, é informacional, donde 

decorre a importância da consideração da geopolítica nas análises sobre o nacional e o local, 

já que a integração mercadológica da economia em escala mundial abala a autonomia das 

economias nacionais e, por conseguinte, a conformação territorial.  

Raffestin (1993, p. 156) conceitua a rede como “um sistema de linhas que desenham 

tramas” concretas ou abstratas, visíveis ou invisíveis. As redes, as tessituras e os nós resultam 

de jogos multilaterais empreendidos pela ação de múltiplos atores, fazendo-se presentes na 

construção do território e envoltos no poder: 

 
Esses sistemas de tessituras, de nós e de redes organizadas hierarquicamente 
permitem assegurar o controle sobre aquilo que pode ser distribuído, alocado e/ou 
possuído. Permitem ainda impor e manter uma ou várias ordens. Enfim, permitem 
realizar a integração e a coesão dos territórios. Esses sistemas constituem invólucro 
no qual se originam as relações de poder. Tessituras, nós e redes podem ser muito 
diferentes de uma sociedade para outra, mas estão sempre presentes. Quer sejam 
formados a partir do princípio da propriedade privada ou coletiva, nós os 
encontramos em todas as práticas espaciais (RAFFESTIN, 1993, p. 151) 

 

A conformação de territórios geográficos está, portanto, intrinsecamente relacionada 

ao modo como os bens materiais e simbólicos são organizados, produzidos e podem circular 

em diversificadas redes. Santos (2006-a) aponta duas grandes matrizes na definição e 

conceituação da rede: uma que enxerga o seu aspecto puramente material e outra que, além 

disso, também desnuda o seu contexto social. A primeira vertente trata a rede como 

infraestrutura presente no território caracterizada por pontos, arcos e nós, a exemplo da visão 

de Raffestin.  Já a segunda indica que, além de possuir infraestruturas materiais e simbólicas, 

a rede tem vida social e dimensão política, pois é composta por pessoas, mensagens, sentidos, 

significados e valores, tal como pontua Castells. 

Algumas dimensões políticas das redes podem ser enxergadas no modo como, num 

espaço global, elas se formam e se diferenciam em níveis, escalas e acessos que se sobrepõem 

e são prolongados por outras redes de características distintas. Por possuir uma dimensão 

política e de poder, a rede também envolve o acesso e o uso. De acordo com Santos (2006-a, 

p. 26), “[...] só os atores hegemônicos se servem de todas as redes e utilizam todos os 

territórios”, reticulados e contraditórios. 

Na visão de Mattelart (1994, p. 290), “o mundo multipolar, que tece suas redes através 

do planeta, torna mais complexas as formas de subordinação de certas sociedades, culturas e 
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modos de vida a outras sociedades, culturas e modos de vida”, conjuntura na qual as 

instituições de jornalismo e comunicação são protagonistas, pois ocupam um espaço 

imprescindível ao tempo presente, única possibilidade de existência de um futuro. Daí advém 

a importância da consideração das redes comunicacionais e jornalísticas no estudo dos 

processos de territorialização, visto que, necessariamente, elas envolvem os significados do 

território, elaborados por quem produz o lugar em micro, meso e macro escalas. 

Na condição de instituições mediadoras de conteúdos simbólicos, os veículos de 

jornalismo e de comunicação contribuem na formação humana, independentemente do juízo 

de valor que se faça a respeito dela. As associações que estabelecem permeiam os processos 

de significação do mundo, dos lugares e da vida. A análise da totalidade do processo 

comunicacional por eles promovido, com ajuste de foco não apenas nos conteúdos, na 

estrutura ou no seu funcionamento, mas com a mira voltada também aos nexos e mediações 

que produzem ideologias e significações, é capaz de revelar práticas de existências e 

sociedades historicamente estabelecidas. 

 Jesús Martín-Barbero (1997) argumenta que as mediações manifestam-se em práticas 

concretas que envolvem a socialidade, a ritualidade e a tecnicidade no ambiente cultural e 

comunicativo, ou seja, no espaço. A socialidade está presente nas práticas cotidianas e é no 

decurso dela que ocorre a negociação de poderes dentro da dinâmica social, enquanto na 

ritualidade, os sujeitos e os grupos criam rotinas capazes de assegurar e/ou renovar a 

produção cultural e os seus sentidos. Já a tecnicidade está relacionada às diferentes formas de 

encarar a presença e fazer uso dos meios técnicos no mundo e aproxima-se muito do que 

Milton Santos (1996, p. 20) conceitua e compreende como “meio técnico-científico-

informacional”, um “[...] meio geográfico onde o território inclui obrigatoriamente ciência, 

tecnologia e informação” . A tecnicidade é composta tanto pela concepção instrumental de 

que os recursos tecnológicos promovem o progresso técnico da humanidade e das sociedades, 

quanto pela sua interferência nas dinâmicas espaciais, capazes de promover distintas 

percepções que influenciam no processo de formação da consciência das pessoas e, 

consequentemente, na configuração territorial dos lugares. 

Todavia, Mattelart (2000, p. 167) adverte que “esta ênfase sobre as mediações e as 

interações não pode deixar no esquecimento o fato de que a universalização contemporânea 

de um sistema produtivo e tecno-científico continua, mais que nunca, marcado pelo 

desequilíbrio das relações”. Na obra intitulada “A globalização da comunicação”, o autor 

analisa que, no mundo contemporâneo, as redes são universalizadoras e estão interligadas à 

indústria da informação – fábrica de cultura que, junto com o avanço do capitalismo 
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industrial, possibilitou, no século XX, a emergência da chamada “comunicação dirigida”. 

Integradas ao capital, as redes possibilitam a emergência uma “geopolítica bipolar das 

tecnologias” que objetiva compreender (e gerenciar) a formação da opinião pública para o 

atendimento de demandas mercadológicas, além de conquistar o espaço e integrar os 

territórios, transnacionalizados geoeconomicamente. 

Da síntese de Mattelart (2000) é possível compreender as novas configurações dos 

Estados nacionais, já não tão monopolizadores de inúmeros processos e relações. É que o 

capitalismo mundial integrado necessita firmar um mercado único de imagens que nem 

sempre terão espelho nos lugares, o que gera o desequilíbrio de diversas relações e acaba por 

privilegiar lógicas hegemônicas e concentradoras.   

 Seja qual for a leitura sobre as mediações, ela sempre estará imbuída de análises sobre 

o poder simbólico, apontado por Pierre Bourdieu (1983) como um tipo de poder capaz de 

fazer acreditar, crer e ver, que conforma ou transforma determinadas visões de mundo e 

hegemonias por meio da linguagem. Foi esse tipo de poder que, a partir da proliferação dos 

veículos de jornalismo e de comunicação, bem como do desenvolvimento das redes 

informacionais, substituiu o poder coercitivo, face ao seu efeito específico de mobilização, 

publicização de informações e formação de opiniões. Bourdieu (1983) afirma que o poder 

simbólico é um poder que consagra ou revela, pois se relaciona ao conhecimento e ao 

reconhecimento do mundo, do sujeito no mundo, do mundo no sujeito, e também do outro.  

 Tomando tais reflexões como princípio, Thompson (1998) aborda a presença dos 

veículos de comunicação na sociedade contemporânea a partir das transformações 

institucionais e de poder que proporcionam. Como exemplo, cita o local e o espaço do debate 

público, que paulatinamente foi transferido das praças para a imprensa e demais mídias, 

dotadas de um enorme poder de interferência em tudo o que pode (ou não) se tornar visível. 

Isso assinala que, na contemporaneidade, a produção de significados, impressões, conceitos e 

sentidos é mediada pelos veículos jornalísticos e comunicacionais, incluindo o território, suas 

dinâmicas e os seus significados, bem como a própria representação geopolítica. Mattelart 

(2000, p. 99) também explica:  

 

A representação geopolítica do mundo, fomentada pela guerra fria, serviu para 
encobrir as lógicas geoeconômicas. Sua força de estruturação do espaço mundial 
somente começa a evidenciar-se no decorrer da década de 70. Contestando a ordem 
internacional da economia e da comunicação, o novo sujeito histórico “Terceiro 
Mundo” traz a público os múltiplos prolongamentos do desequilíbrio comercial. Por 
seu lado, os Estados Nacionais europeus esboçam uma reação contra a ameaça de 
desestabilização de suas políticas culturais e tecnológicas pelas sociedades 
multinacionais (Grifo do autor). 
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Ao analisar a centralidade da Comunicação e dos meios técnicos no mundo 

contemporâneo, que ainda era bastante incipiente se comparada aos dias atuais, Karl Marx já 

alertava para a “aniquilação do espaço pelo tempo”, promovida pelo desenvolvimento do que 

hoje constitui as redes de transporte e comunicação: 

 
As observações de Marx possuem um tema que lhes dá unidade: embora a natureza 
possa ser o objeto do trabalho, grande parte da natureza geográfica com que 
trabalhamos é um produto social [...] Também as relações espaciais são modeladas 
de forma ativa por uma indústria de transporte e comunicação que se destina, na área 
burguesa, à redução do número de ciclos na circulação do capital (o que Marx 
chamou de “aniquilação do espaço pelo tempo”). Configurações espaciais típicas das 
forças produtivas e das relações sociais do capitalismo [...] são produzidas através de 
processos específicos de desenvolvimento histórico. O capitalismo produz uma 
paisagem geográfica à sua própria imagem, para descobrir em seguida que essa 
imagem tem defeitos sérios, está cheia de contradições. Criam-se ambientes que 
simultaneamente favorecem e aprisionam os futuros caminhos do desenvolvimento 
capitalista (BOTTOMORE, 1993, p. 163. Grifo do autor). 

 

A apreciação que Santos (1996) faz sobre os agentes e as conexões necessárias ao 

capital aproxima da perspectiva de Marx em relação aos impactos do desenvolvimento da 

indústria de transportes e de comunicação no território: mesmo que as formas e 

temporalidades dos fluxos sejam distintas, o capital precisa estabelecer meios e conexões para 

garantir a produção e a mobilidade material e simbólica. Igualmente, Raffestin (1993) afirma 

que a mobilidade do capital encontra sua materialização nos meios de circulação e 

comunicação, que se complementam, dando origem e consolidando redes de transporte – 

pelas quais escoam o fluxo material – e de comunicação, responsáveis pelos fluxos de dados e 

informações. Ora, dados e informações compõem conteúdos comunicacionais que se 

caracterizam enquanto simbólicos. 

Especialmente quando possuem natureza e finalidade comercial, a estrutura orgânica 

dos veículos jornalísticos e de comunicação os pontua como agentes do capital. São empresas 

de maior ou menor porte, que podem ter um eixo temático ou nicho de mercado definido, 

inclusive com estratificação de público por classe social, mas que, ao final, a lucratividade é o 

objetivo e a meta a ser perseguida. São instituições que produzem e fazem circular conteúdos 

simbólicos sobre o território, que estão no jogo e na disputa pela conformação dos seus 

sentidos, mesmo que dispersos. 

Quando a problemática referente ao objeto de estudo proposto é retomada e 

relacionada a essas perspectivas analíticas, percebe-se que a captura do Cerrado pelo capital é 

geradora de uma disputa que ultrapassa o caráter geoeconômico e geopolítico, bem como a 

ocupação territorial, uma vez que envolve ideologias, significados simbólicos, representações 
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e imagens que, material e simbolicamente, implicam em alterações nas interações sociais, nos 

modos de vida e no mundo do trabalho. 

Na condição de um território em disputa material e simbólica, agrupamentos sociais, 

grupos políticos e ideologias competem pelo Cerrado, que também é cultural. Segundo 

Mendonça e Pelá (2001, p. 7-8): 

 
Esses sujeitos hibridizam suas territorialidades e se hibridizam, constituindo práticas 
socioculturais, sentidos e significados que se cristalizam no tempo e no espaço. Por 
conseguinte, é na materialização das territorialidades, produzidas por um longo 
processo histórico que envolvem as mais variadas formas de relações humanas, que 
desdobram os vários sentidos da disputa do Cerrado. Esses componentes são 
utilizados pela política territorial de gestão do espaço, sendo precedida de elementos 
culturais (MENDONÇA; PELÁ, 2011, p. 7-8) 

 

Por conseguinte, a consideração das ligações entre o capital, seus agentes e as redes 

comunicacionais nos estudos geopolíticos do território não é somente uma possibilidade ou 

tendência analítica: o que se indica é uma questão metodológica fundamentada no 

entendimento de que, na contemporaneidade, os liames entre o capital e as redes de 

comunicação são uma chave de análise que não pode ser desprezada, subestimada e nem 

abordada como secundária, dada a sua importância no entendimento da totalidade dos 

processos de apropriação e captura territorial. 

Diante do exposto, a interdisciplinaridade que envolve a temática da presente Tese é 

inegável, o que requereu a utilização de referenciais teóricos de diversas áreas do 

conhecimento, em especial da Geografia, do Jornalismo, da Comunicação Social, da 

Sociologia e da Filosofia. Alguns autores centrais já foram citados, mas outros ainda terão sua 

vez no desenrolar do texto. De um modo geral, o referencial teórico aponta para três vertentes, 

quais sejam: Cerrado; categorias e objetos da Geografia e do Jornalismo e métodos de 

pesquisa, análise e exposição dos dados. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, opção que está intimamente 

relacionada ao objeto de estudo e aos referenciais teórico-metodológicos adotados, que se 

consubstanciam num caráter construtivo e interpretativo do conhecimento enquanto produção 

histórica alicerçada no tempo e no espaço, e não como apropriação linear de uma determinada 
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realidade. González Rey (2005, p. 7) afirma que o conhecimento é uma “[...] construção que 

encontra sua legitimidade na capacidade de produzir, permanentemente, novas construções no 

curso da confrontação do pensamento do pesquisador com a multiplicidade de eventos 

empíricos existentes no processo investigativo”. 

Segundo Henri Lefebvre (1995), o conhecimento possui três características gerais: é 

prático, pois antes de elevar-se ao nível teórico, parte sempre da experiência, das realidades 

objetivas, da empiria; é social, na medida em que é elaborado em determinada realidade, por 

seres que estabelecem as mais diversas relações e é histórico por ser adquirido e conquistado, 

aprendido e elaborado. Em qualquer dimensão, o conhecimento exige a presença de um 

método, que indica possíveis caminhos do fazer e de como conhecer.  

 O método pode ser definido como um processo ou caminho racional utilizado com 

determinada finalidade capaz de possibilitar o alcance de objetivos, ou seja, é um campo 

lógico organizador de ideias e pensamentos. Historicamente está relacionado à capacidade do 

ser humano em conhecer e descobrir meios adequados de atingir seus objetivos. Longe de ser 

uma receita, os métodos apresentam-se enquanto possibilidades para que problematizações 

sejam desenvolvidas e objetivos alcançados. 

 Milton Santos (1996, p. 83) define o método como “um conjunto de proposições – 

coerentes entre si – que um autor ou um conjunto de autores apresenta para estudo de uma 

realidade, ou de um aspecto da realidade”, e adverte que não há método eterno ao assumir que 

ele mesmo já modificou o seu diversas vezes, diante do acúmulo de experiência própria e de 

outros pesquisadores, bem como das transformações que alteraram a configuração da 

realidade: “Já que eu não posso inventar o mundo, invento uma forma de interpretação, pois o 

mundo existe independentemente de mim”, diz o autor. 

 De fato, o papel que a realidade material cumpre na formação da consciência não é 

unilateral: na contradição dialética, ao mesmo tempo em que a circunstância produz a 

consciência humana, é por ela produzida: "O modo de produção da vida material condiciona o 

desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos 

homens que determina o seu ser; é o seu ser social que, inversamente, determina a sua 

consciência" (MARX, 2003, p. 5).  

 São múltiplas as consciências que perpassam por esta Tese, inclusive do ponto de vista 

metodológico. Elas abarcam da própria autora e o seu orientador, aos referenciais teórico-

metodológicos citados. Igualmente, caminham por reuniões do Núcleo de Estudos “Espaço, 

Sujeito e Existência – Dona Alzira” e por diálogos em eventos acadêmicos e em outros 

lugares não tão formais.  
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Num plano mais abrangente, o método que prevaleceu foi o materialismo histórico e 

dialético, visto que a ampla maioria dos autores-referência são vinculados a essa linha de 

pensamento. Entretanto, como para a Ciência não há verdades preestabelecidas e caminhos 

únicos para interpretar realidades e produzir conhecimentos, esse método foi adotado como 

um guia geral, especialmente porque se alicerça na essência, na contradição, na totalidade, no 

movimento e na transformação, temas tão recorrentes ao estudo realizado.  

Em uma perspectiva mais específica, a Geografia se traduziu num método de análise e 

interpretação que dilapidou o objeto da Tese enquanto um objeto geográfico que transpõe o 

Jornalismo. Conforme foi pontuado no Prólogo, no que se refere à intersecção da Geografia 

com o Jornalismo, compreende-se que, além de ter sólidos alicerces no espaço e no território, 

ambos os campos do saber compartilham um papel semelhante: ler o mundo em sua 

totalidade. A diferenciação está nos objetivos de cada um e no foco das lentes utilizadas: os 

geógrafos estabelecem sua visão nas categorias e objetos geográficos, e os jornalistas 

precisam dessas e de outras leituras para que seus discursos e narrativas sejam produzidos. 

Borges e Deus (2012, p. 321) sintetizam: 

 
O Jornalismo e a Geografia possuem mundos diferentes, mas que se aproximam para 
contar modos, tendo no espaço e no tempo vividos a sua maior aproximação. Por 
isso, criam “mundos de contar modos” que possuem as suas semelhanças, mas que 
se diferem em pressupostos, categorias, definições e objetivos. Todavia, ambos são 
modos de pensar mundos e, juntos, possibilitam outros modos... de pensar o mundo. 
São mundos e modos objetivados em ambas as ciências e campos de atuação 
profissional que, na contemporaneidade, abalaram o mundo, e os modos de ver o 
mundo! (Grifo dos autores). 

 

 Os “mundos de contar modos” aos quais os autores fazem referência são justamente os 

métodos e suas diversas possibilidades na Geografia e no Jornalismo como Ciência e 

caminhos possíveis para a produção de saberes, conhecimentos e pensamentos. 

 

 

3.1 MÉTODOS DA PESQUISA 

 

 

 Para que o objeto deste estudo pudesse ser pontuado no tempo e no espaço e refletido 

metodológica e teoricamente, foi necessário recuperar e elaborar uma ampla base documental 

que envolve diversos métodos de pesquisa, quais sejam: pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental, análise de conteúdo e análise de discurso. Por uma opção meramente expositiva, 

cada um dos métodos utilizados será abordado a seguir.  
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3.1.1 Pesquisa Bibliográfica 

 
 
 A pesquisa bibliográfica acompanha praticamente todas as etapas de elaboração dos 

estudos acadêmicos, já que é utilizada para revisar a literatura, aprofundar os conceitos, 

entender os processos e fornecer leituras. A esse método de pesquisa, Stumpf (2005, p. 51) 

apresenta a seguinte definição: 

 
[...] um conjunto de procedimentos que visa identificar informações bibliográficas, 
selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva 
anotação ou fichamento das referências e dos dados dos documentos para que sejam 
posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. 

 
 Inicialmente, essa pesquisa foi bibliográfica, pois se pretendia buscar o 

aprofundamento do referencial teórico e metodológico composto por obras consultadas tanto 

na elaboração e reelaboração do Projeto de Pesquisa, quanto nas Disciplinas cursadas ao 

longo dos dezoito primeiros meses do Curso de Doutorado no Instituto de Estudos 

Socioambientais (IESA)/UFG. Paralelamente à leitura de obras da Geografia, do Jornalismo e 

da Comunicação Social, bem como de textos que, em diversos aspectos, abordam o Cerrado, 

um levantamento bibliográfico de fontes e trabalhos de pós-graduação também foi realizado 

no Portal de Periódicos/Banco de Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), no sítio <http://www.periodicos.capes.gov.br>. A pesquisa foi 

efetuada em computadores da UFG que possuem o Internet Protocol (IP) registrado no Portal. 

A área do conhecimento estabelecida para a busca foi “Ciências Sociais e Humanas” e os 

termos de procura foram “geografia + mídia”, “geografia + comunicação”,  “geografia + 

imprensa” e “geografia + jornalismo”, que não apontaram a nenhum trabalho.  

Partiu-se então para uma investigação no site da Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), cujo endereço eletrônico é <http://www.scielo.org>. Os termos de busca foram 

idênticos aos utilizados no Portal de Periódicos da CAPES, com definição da opção de 

procura em “pesquisa integrada” e definição do Brasil como país de referência. Para o termo 

“geografia + imprensa”, o SCIELO indicou três pesquisas, mas nenhuma delas relacionou-se 

à temática estudada. Nenum estudo foi indicado para os outros três termos. 

As buscas em ambos os Portais foram refeitas com os termos “Cerrado + mídia”, 

“Cerrado + comunicação”, “Cerrado + imprensa” e “Cerrado + jornalismo”. No Portal da 

CAPES, um trabalho relacionado à “Cerrado + imprensa” foi encontrado na Japan Science 

and Technology Information Agregator Eletronic, mas se refere à expansão da soja no Brasil. 

O SCIELO não indicou nada. 
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A mesma pesquisa foi refeita no Portal “Google Acadêmico” 

(<scholar.google.com.br>), que apresentou obras e artigos publicados revistas de 

universidades federais brasileiras e também no SCIELO, contradição não entendida. Em 

geral, o vínculo entre as áreas de Geografia, Jornalismo e Comunicação Social está 

relacionado aos estudos ambientais, à Geografia Cultural, Escolar e, principalmente, à 

discussão das redes. No entanto, a pesquisa com os termos de busca “geografia + imprensa” e 

“geografia + jornalismo” não apontou nenhum resultado. O mesmo ocorreu na investigação 

composta com os termos relativos ao Cerrado, cujos resultados indicaram apenas textos de 

coberturas factuais, como os que retratam determinado evento de organizações não 

governamentais (ONGs) e grupos pró-Cerrado. 

Esse levantamento bibliográfico foi importante e preocupante. Importante porque 

revelou alguns trabalhos que se aproximam da temática transversal da Tese, ou seja, possíveis 

leituras das interseções entre Geografia e Jornalismo, além de ter confirmado o ineditismo do 

tema, exigência para um trabalho de doutoramento no Brasil. Preocupante porque, como dito, 

os trabalhos indicados referem-se apenas a uma discussão transversal. O impacto disso é a 

construção de um estudo sem referência similar, seja nos referenciais teóricos adotados ou nos 

métodos e metodologias de pesquisa, análise e exposição dos dados15.  

Com o objetivo de suprir essa lacuna, ao menos na delimitação do objeto e construção 

do arcabouço teórico-metodológico, um plano geral da pesquisa foi estruturado e um resumo 

expandido inscrito e apresentado oralmente em três eventos científicos, quais sejam: 

1) “IV Seminário da Pós-Graduação”, evento acadêmico interno do Programa de Pós-

Graduação em Geografia do IESA/UFG, que aconteceu em março de 2011; 

2) Mesa redonda “O Cerrado Editado: o território cerradense e suas significações na 

mídia brasileira”, proposta pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 

em Comunicação (INTERCOM) durante a 63ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que teve como tema “Cerrado, 

Água, Alimento e Energia” e foi realizada em julho de 2011; 

3) Grupo de Trabalho “A urbanização nos cerrados: processos, formas e 

vulnerabilidades do urbano atual”, do IX Encontro Nacional da Associação de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia (ENANPEGE), ocorrido em outubro de 2011;  

                                                 
15 No transcurso de produção da Tese, o contato com a “Geografia da Imagem” ou “Geografia Mediática” foi 

estabelecido e revelou estudos geográficos com objetos delimitados em veículos jornalísticos, a exemplo das 
produções acadêmicas de Pimenta e Ferraz (2010), Neves e Ferraz (2011), Ferraz (2012) e Alegria (1992), o 
que diminuiu a preocupação inicial com falta de referenciais similares. 
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O quadro geral da pesquisa foi bastante debatido pelos participantes dos eventos, 

tendo inclusive recebido sugestões e elogios ao tema e recortes do objeto de estudo de 

professores ligados à Programas de Pesquisa e Pós-Graduação em Geografia que estavam 

presentes no primeiro e no terceiro. Em tais ocasiões, diversas observações foram feitas e 

devidamente consideradas. Esse procedimento agregou elementos para a construção de uma 

leitura mais ampla e, ao mesmo tempo, mais dilapidada do objeto proposto e da composição 

teórica e metodológica. As contribuições da Banca de Qualificação do Relatório da Tese16, 

ocorrida em setembro de 2012, também foram de fundamental importância à pesquisa e à 

organização do texto expositivo final. São olhares que, somados ao que já se fazia presente, 

ampliaram os horizontes da visão e abriram novas possibilidades de conceber, pensar e 

problematizar o Cerrado e suas disputas na perspectiva da Geografia, da produção jornalística 

e da apropriação/captura territorial.  

 
 
3.1.2 Pesquisa Documental  

 
 
 Para Moreira (2005, p. 271), a pesquisa documental “[...] compreende a identificação, 

a verificação e a apreciação de documentos para determinado fim”, sendo, ao mesmo tempo, 

um método, porque se pauta em escolhas do pesquisador como base da investigação, e uma 

técnica, por ser um recurso complementar de outras fontes de dados. 

 A principal base de coleta de dados do presente estudo foi construída no decurso da 

pesquisa documental, que possibilitou o levantamento das matérias publicadas sobre o 

Cerrado em periódicos impressos de circulação nacional e regional, tais como a Revista A 

Informação Goyana e os Jornais O Estado de São Paulo e O Popular. 

 A pesquisa documental foi realizada na totalidade dos números publicados da Revista 

A Informação Goyana, que contempla um período histórico que vai de agosto de 1917 a maio 

de 1935. O acervo desse periódico está disponível em CDRoom para consulta em Portable 

Document Format (PDF). Embora na época de existência de A Informação Goyana o termo 

“Cerrado” não fosse utilizado com recorrência, a Revista lançou campanhas em prol do que 

mais tarde foi convertido em políticas públicas que objetivaram a integração do interior do 

país à Nação, a exemplo da Marcha para o Oeste, da malha ferroviária de Goiás e da própria 

expansão das fronteiras geopolíticas e geoeconômicas para o território cerradense. Editada por 

                                                 
16 A Banca foi composta pelos professores Dr. Juarez Ferraz de Maia, da Faculdade de Comunicação e 

Biblioteconomia (FACOMB) da UFG e Dr. João Batista de Deus, do IESA/UFG, além do professor orientador, 
Dr. Eguimar Felício Chaveiro (IESA/UFG).  
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goianos no Rio de Janeiro, então Capital Federal, A Informação Goyana tinha circulação 

nacional e ostentava a missão de divulgar as potencialidades econômicas, sociais e culturais 

do Centro-Oeste e do Sertão17 brasileiro.  

A análise dessa Revista foi importante porque possibilitou perceber o nascedouro de 

um discurso dúbio que, ao mesmo tempo em que ressaltava as belezas naturais e clamava por 

medidas que garantissem a preservação do Bioma que hoje é chamado de “Cerrado”, trazia 

um forte apelo ao desenvolvimento econômico focado na ocupação para atividades 

agroindustriais, tidas, na época, como a única saída para romper o isolamento do Sertão diante 

dos demais lugares do Brasil e do mundo. Além disso, a A Informação Goyana pertence a um 

momento que antecedeu o jornalismo comercial, por muitos autores denominado como 

“jornalismo opinativo” ou “artesanal”, conforme se verá mais adiante. Por isso, sua linha 

discursiva e elaboração textual a pontua como par dialético opositor de periódicos impressos 

que existem na contemporaneidade, como o Jornal O Popular. 

 O Jornal O Estado de São Paulo foi consultado por ser o periódico impresso de 

circulação nacional que, na atualidade, mais noticia o Cerrado. A pesquisa foi realizada nas 

edições disponibilizadas no site <www.estado.com.br>, com o intuito principal de analisar o 

movimento de apropriação do território cerradense por grupos estrangeiros. As matérias 

selecionadas, catalogadas e analisadas têm início em 2007, quando o tema começou a ser 

abordado, e vão até 2012, momento em que houve uma nova interpretação da legislação 

vigente sobre o assunto. 

Já o Jornal O Popular, veículo de comunicação goiano que constitui o principal 

recorte documental desta Tese, foi pesquisado com o objetivo de perceber as relações entre os 

discursos sobre o Cerrado, seus sentidos e os processos de territorialização que por aqui 

ocorrem. O recorte temporal da pesquisa abarcou de 1938 a 2010. No tratamento e análise dos 

dados, buscou-se compreender seu movimento em três períodos: pré-expansão da fronteira 

agropecuária para o Cerrado (pré-edição); expansão e consolidação da fronteira agropecuária, 

geopolítica e geoeconômica para o Cerrado (edição) e reordenamento dessas (reedição), 

marcado principalmente pela entrada dos grupos estrangeiros e pela expansão do setor 

sucroalcooleiro e agroenergético no território cerradense.  

Dada à extensão temporal da análise do Jornal O Popular, a intenção inicial do 

levantamento documental priorizava apenas as matérias de capa, considerando-se que são as 

                                                 
17 O termo “sertão” é muito recorrente na Revista A Informação Goyana que, em geral, o utiliza em alusão ao 

interior (ou hinterland) do país. Em acatamento a essa compreensão acrescida da análise de que o “Sertão” 
abarca um Domínio territorial brasileiro, optou-se pela utilização da palavra com a inicial maiúscula. 
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que o grupo editorial atribui maior importância e que, de fato, possuem maior impacto tanto 

em quem simplesmente olha o impresso, quanto no próprio leitor18. As exceções ficariam por 

conta de textos considerados de extrema relevância para a temática estudada, selecionados em 

leituras en passant pelas páginas do Jornal enquanto as capas eram apuradas. 

No entanto, observou-se que, até meados de 1950, o Jornal possuía um pequeno 

número de páginas: iniciou sua vida com quatro e, gradativamente, aumentou para seis, oito, 

dezesseis... Desde o primeiro número que circulou, apenas o último exemplar do ano, 

referente ao dia 25 de dezembro, registrava mais páginas. Assim sendo, até 1959, as edições 

disponíveis de O Popular foram analisadas na íntegra. A partir de 1960, com o aumento 

considerável na quantidade de páginas, somente as capas e as edições do primeiro e do último 

trimestre do ano foram exploradas, mantendo-se a exceção dos temas relevantes fora dessa 

delimitação, selecionados em leituras em passant e também em buscas específicas de datas 

históricas importantes para a pesquisa, tais como os suicídios de Getúlio Vargas, morte de 

Pedro Ludovico Teixeira e a construção de Brasília.  

 Como dito, todas as edições da Revista A Informação Goyana estão disponíveis em 

CDRoom que foi gratuitamente distribuído pela Agência Pedro Ludovico Teixeira 

(AGEPEL), enquanto o Jornal O Estado de São Paulo disponibiliza seus exemplares on line, 

com consulta aberta aos internautas. Já o acesso ao acervo do Jornal O Popular é bem mais 

complexo e trabalhoso. As edições disponíveis no portal <www.opopular.com.br> só permite 

visualização completa aos assinantes. Além disso, até dezembro de 2012, o número mais 

antigo que estava postado datava de 07 de junho de 201019. O Jornal O Popular possui seu 

acervo microfilmado, mas a consulta, que tem que ser autorizada pela presidência da 

Organização Jaime Câmara (OJC), requer a presença física no Centro de Documentação 

(CEDOC) da instituição20.  

                                                 
18 Num artigo intitulado “A questão ambiental e as capas da Revista Veja”, Pimenta e Ferraz (2010, p. 14) 

argumentam: “Entendemos que as capas expressão [sic] uma parte significativa da construção do significado 
que tal veículo midiático quer propor com a sua produção, vivemos num período na qual as imagens são 
abundantes e elas acabam sendo representações das nossas completudes, dos nossos anseios e das nossas 
práticas como sujeitos”. 

19 Diferentemente do site de outros Jornais, como O Estado de São Paulo, o mecanismo de busca do acervo do 
Jornal O Popular que está disponível on line não permite que se faça uma pesquisa por termos em todas as 
edições, ou seja, a procura tem que ser realizada página por página, em cada dia, mês e ano. 

20 A Bibliotecária Maria de Jesus, que até julho de 2012 foi coordenadora do CEDOC/OJC, autorizou a pesquisa 
no mesmo dia em que o documento de solicitação foi encaminhado, isentando, inclusive, o pagamento da taxa 
de pesquisa, que é de R$ 5,00 por hora. Durante todo o tempo de realização da pesquisa documental não faltou 
nenhum apoio por parte das funcionárias, que reservavam a agenda da máquina de microfilmagem, 
selecionavam os microfilmes, davam dicas de busca e, constantemente, demonstravam interesse, perguntando 
sobre o andamento do trabalho e se o Cerrado já havia aparecido no Jornal. 
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O aparelho de microfilmagem, que acumula muitas décadas de uso, possui uma 

mancha na lente que gera um efeito semelhante a uma “rachadura” no que é projetado. A 

máquina exibidora dos microfilmes está localizada na pequena recepção do CEDOC, num 

ambiente nada favorável à concentração requerida para o desenvolvimento de uma pesquisa 

documental, pois nela transitam os funcionários e todas as demais pessoas que chegam para 

buscar informações ou serviços21.  

 
Fotografia 2 – 1) Sala do CEDOC/OJC; 2) Máquina de microfilme desligada; 3) Máquina de microfilme 

ligada; 4) Plano Geral da recepção. 
 

 
Fonte e fotografias: Autoria própria (2013). 

 

Ademais, a prioridade do uso da máquina de microfilmes é interna. Mesmo que o 

usuário externo tenha feito agendamento, quando surge uma demanda da instituição ele tem 

que parar a sua pesquisa enquanto perdurar a necessidade de uso dos funcionários da OJC. 

Por tudo isso, a pesquisa nas edições do Jornal O Popular não foi fácil e nem rápida. Ao todo, 

foram mais de oito meses de presença no CEDOC22. 

Os microfilmes ficam acondicionados na sala do arquivo do CEDOC/OJC, cujo acesso 

ao público não é permitido. Sendo assim, é necessário solicitar às funcionárias do local o 

                                                 
21 Grande parte do tráfego de pessoas nesse ambiente ocorre pela demanda de compra de exemplares vencidos do 

Jornal O Popular, que são vendidos no CEDOC/OJC pelo dobro do preço de banca. Outra movimentação 
considerável é a dos estudantes de diversos cursos de graduação e pós-graduação, que procuram o Centro de 
Documentação para fazer pesquisas no acervo do periódico. 

22 A pesquisa documental foi acompanhada pelo auxiliar Huoldo Aparecido da Silva, que realizou a ampla 
maioria do registro fotográfico e a troca dos microfilmes. Essa opção foi importante porque conferiu agilidade 
ao levantamento de dados no Jornal O Popular. Contudo, a seleção das edições e o preenchimento do 
formulário de análise documental foram funções exclusivas da pesquisadora.  

1 2 

3 4 
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período do Jornal O Popular que se deseja pesquisar. Na realização do levantamento 

documental registrou-se o pronto atendimento a essas necessidades. 

 
Fotografia 3 – Sala do arquivo do CEDOC/OJC, também utilizada para acondicionamento dos 

microfilmes do Jornal O Popular 
 

 
Fonte: Autoria própria (2013). Fotografias: Huoldo Aparecido da Silva. 

 
Os rolos de microfilmes ficam guardados em caixas de papelão adequadas ao seu 

tamanho e devidamente identificadas. A operação da máquina leitora dos microfilmes e a 

manipulação dos rolos é feita por quem pesquisa. Na primeira visita, as funcionárias explicam 

como proceder. A partir daí, limitam-se a buscar o que lhes é solicitado, a não ser que sua 

presença seja requisitada. Uma vez utilizado, o microfilme tem que ser rebobinado, guardado 

na caixa que contém a sua identificação e colocado no balcão de atendimento, para que, 

posteriormente, seja devolvido ao seu local de origem.  

Cada rolo de microfilme abriga uma quantidade específica de exemplares do Jornal, 

que começou pequeno, com apenas quatro páginas. Por isso, nos anos iniciais, a unidade de 

microfilme abriga 24 meses de edição, sendo que, a partir de 1950, quando o periódico passou 

a ter mais páginas, registra um trimestre. Não são todas as edições do “Jornal O Popular” que 

estão microfilmadas, a exemplo dos anos de 1939 a 1941, cujo acervo não foi localizado, e de 

quase todos os jornais do ano de 1964, que, segundo informações das funcionárias do 

CEDOC/OJC, foram confiscados pelo Regime Militar.  
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Fotografia 4 – Caixas de acondicionamento dos microfilmes do Jornal O Popular e sequência de operação 
dos rolos na máquina leitora 

 

 
Fonte e Fotografias: Autoria própria (2013).  

 

Em virtude da má conservação dos exemplares fotografados para compor o acervo 

microfilmado, os Jornais das duas primeiras décadas chegam muito perto da ilegibilidade. 

Mesmo com o uso de lupa, em diversos momentos a leitura do texto tornou-se difícil e até 

mesmo impossível, o que não aconteceu com as manchetes, chamadas e retrancas. Trechos 

importantes cuja resolução de foto no microfilme não estava legível, foram copiados na hora, 

o que também atrasou o processo do levantamento documental no acervo do periódico. 

Outro fato que merece registro é o estado de enjôo e tontura permanente ocasionado 

pela consecutiva passagem dos microfilmes na tela, cuja sensação lembra o efeito que 

brinquedos radicais giratórios comuns em parques de diversão, como a bailarina e o kamikaze, 

causam em algumas pessoas após o seu uso.  
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Fotografia 5 – Uso de lupa para conseguir ler o texto microfilmado do Jornal O Popular. 
 

 
Fonte: Autoria própria (2013). Fotografias: Huoldo Aparecido da Silva. 

 
Durante todo o levantamento documental no acervo do Jornal O Popular, não foi 

possível imprimir nenhum microfilme, pois a impressora estava estragada e, segundo as 

funcionárias do CEDOC/OJC, sem perspectiva de conserto. A saída encontrada foi o registro 

fotográfico da projeção das imagens microfilmadas na tela da máquina. Para garantir uma 

fotografia em alta resolução, utilizou-se uma câmera Nikon DX AF-5 NIKKOR 18-55mm 

1:3.5-5.6G. Entretanto, posteriormente, algumas matérias selecionadas foram percebidas em 

versões online do Jornal O Popular, e, por apresentarem melhor resolução, neste texto, 

substituíram as fotos dos microfilmes projetados. 

Após cada dia de pesquisa, as fotos foram transferidas para um notebook, tratadas e 

renomeadas, de acordo com os termos agrupadores inerentes à análise de conteúdo. O 

procedimento criado para ordenar e renomear as fotos foi simples: o nome do termo 

agrupador seguido de um número (por exemplo: ESTRADAS_1; ESTRADAS_12). Os dados 

de cada foto foram inseridos em quadros que continham o termo agrupador, numeração da 

foto, manchete, retranca ou texto, data de publicação e página (APÊNDICE 01). Ao todo, 

foram definidos dezoito termos agrupadores, necessários à catalogação das notícias e 

posterior análise, quais sejam: 

 
Tabela 1 – Termos agrupadores que nortearam o levantamento documental e a análise do acervo do 

Jornal O Popular 

 
ITEM TERMO AGRUPADOR 

1 Anúncios 
2 Cerrado 
3 Construção de Brasília 
4 Construção de Goiânia 
5 Diversos 
6 Desenvolvimento do Centro-Oeste 
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ITEM TERMO AGRUPADOR 
7 Desenvolvimento do Estado de Goiás 
8 Desenvolvimento dos Municípios Goianos 
9 Meio Ambiente 

10 O Popular/OJC 
11 Política Goiana 
12 Política Nacional 
13 Produção Agrícola 
14 Produção Industrial 
15 Produção Pecuária 
16 Produção Mineral 
17 Redes de Comunicação 
18 Redes de Transporte 

Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 
O termo agrupador “Diversos” reuniu textos jornalísticos sobre as belezas naturais de 

Goiás e do Centro-Oeste, populações tradicionais, povos indígenas, educação, cultura e 

curiosidades. Após o levantamento documental e categorização das notícias selecionadas, o 

conjunto dos termos agrupadores apresentou os seguintes percentuais: 

 

Gráfico 1 – Amostragem quantitativa das categorias presentes no levantamento documental realizado no 
acervo do Jornal O Popular 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

Antes do levantamento documental no acervo do Jornal O Popular ser realizado, 

intuía-se que Cerrado seria o termo agrupador mais recorrente. Entretanto, conforme pode ser 
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observado no Gráfico 1, a “produção agrícola” foi a que mais se sobressaiu. Além disso, sua 

presença foi percebida desde a primeira edição do impresso, ao contrário da palavra 

“Cerrado”, que só apareceu em fevereiro de 1976. 

Conforme é indicado por Moreira (2005), uma ficha analítica foi elaborada como 

aporte da catalogação e análise dos textos jornalísticos selecionados na pesquisa documental. 

Esse formulário foi essencial para a organização e posterior análise dos dados coletados nos 

três periódicos estudados, além de também ter sido um importante instrumento de recuperação 

e localização das informações selecionadas (APÊNDICE 02). 

 Apesar de extensa, demorada e por muitas vezes exaustiva, a pesquisa realizada nos 

arquivos do Jornal O Popular rendeu bons frutos, pois foi principalmente a partir dela que 

Tese foi confrontada. Além disso, gerou um acervo de 774 fotos, que podem ser utilizadas em 

pesquisas posteriores, já que, como dito, o acesso às edições desse periódico não é fácil. 

 

 

3.1.3 Análise de Conteúdo 
 

  

Atualmente a análise de conteúdo é considerada uma “técnica híbrida” porque interliga 

o formalismo estatístico à análise qualitativa de materiais. Nas pesquisas em Comunicação, 

segundo Fonseca Júnior (2005), a análise de conteúdo geralmente ocupa-se com as mensagens 

e possui três características principais: orientação empírica e exploratória, vinculada a 

fenômenos reais e de finalidade preditiva; transcendência das noções e normas de conteúdo, 

que envolvem as ideias das mensagens, os canais e os sistemas comunicacionais, e 

metodologia própria, que permite ao pesquisador programar, comunicar e avaliar criticamente 

sua pesquisa com independência de resultados. Enquanto ferramenta metodológica, a análise 

de conteúdo engloba organização, análise, codificação, categorização e tratamento dos dados.  

 Nesta pesquisa, a análise de conteúdo foi adotada para explorar as matérias dos 

periódicos impressos que foram selecionadas e catalogadas, cujo principal foco está na 

construção narrativa do discurso sobe o Cerrado – ou sobre o que posteriormente seria 

compreendido como “Cerrado”, no caso específico da Revista A Informação Goiana e dos 

primeiros anos do Jornal O Popular. Manchetes, angulações, pontos de vista, adjetivações, 

data de publicação, imagens e legendas foram utilizados para compor tabelas, quadros, 

gráficos e mapas construídos a partir das técnicas da análise de conteúdo. Essas produções e 
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as respectivas reflexões que delas se originaram estão dispostas ao longo do texto, vinculadas 

a subitens e Capítulos distintos.  

 

 

3.1.4 Análise de Discurso 

 

 

 O discurso pode ser compreendido como os processos de construção de distintos 

olhares sobre o real e, por isso, seu conceito remete-se à concepção e significação da 

linguagem. De acordo com Manhães (2005, p. 305) “discurso significa ‘em curso’, em 

movimento” (Grifo do autor), constituindo-se em apropriação de linguagem. Num plano 

geral, os discursos são construções temporais concretas e pragmáticas nas quais a legitimação 

de posições de determinados grupos sociais é o maior objetivo.  

Charaudeau (1996) aponta o discurso como resultado de uma íntima articulação 

bidirecional e não determinista entre o plano situacional e o lingüístico, que se relacionam 

dialética e historicamente, interligados pela comunicação, ou seja, pela produção social de 

sentidos. Em outra obra publicada com Maingueneau (2006, p. 172), o discurso é definido 

como “uma maneira de apreender a linguagem” que integra uma organização transfásica 

composta por regras de organização que mobilizam ações diversas. Sua orientação é o tempo 

e o espaço, e sua tradução são as formas de ação e de significação.  

O discurso é sempre interativo e pressupõe a existência de outras instâncias de 

enunciação para o qual se dirige e se dialoga dentro de determinado contexto. Essa concepção 

atribui ao discurso duas outras características: a contextualização e a assumência, já que ele 

não surge do “nada” – é construído historicamente e difundido por diversos meios técnicos 

diretos, mediados ou indiretos. As normas e nuances da elaboração discursiva compõem o que 

Charaudeau e Maingueneau (2006) denominam de “interdiscurso”, gerador de significações. 

Como construção histórica, a atividade discursiva mantém uma íntima ligação com as 

contradições da dinâmica social, que conduzem à formação das imagens e dos sentidos. 

Conforme já foi destacado anteriormente, a significação perpassa por distintos elementos 

mediadores que não são estáticos: tal como o viver, estão em movimento, em 

complementaridade, de modo que os significados podem ser alterados na medida em que 

outra mediação incide sobre suas temáticas referenciais. 

 Na atualidade, o método de análise do discurso é um campo de pesquisa solidificado 

no Brasil, cujas pesquisas que o empregam manifestaram particular interesse na mídia e nos 
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veículos de jornalismo e de comunicação como objeto de investigação. Segundo Gregolin 

(2007, p.13) os estudos midiáticos e os de análise de discurso são dois campos que se 

integram, cujo principal objeto é a produção social dos sentidos. Por isso, o método já está 

enraizado nas pesquisas da Comunicação Social e do Jornalismo.  

Contudo, outras áreas do conhecimento científico, especialmente das Ciências 

Humanas, têm recorrido a esse método para diversificar e aprofundar a compreensão das 

relações entre o ser e o mundo, cada vez mais mediado por conteúdos discursivos. Para a 

Geografia, segundo Neves e Ferraz (2011), a análise do discurso possibilita o contato com 

outras linguagens, imagens e ordens conceituais:  

 
A Geografia é uma área do conhecimento científico que potencialmente pode fazer 
uso de outras linguagens que não se restringem ao universo da palavra, ou seja, é um 
saber também herdeiro do universo das linguagens pautadas em imagens [...]. 
Imagem necessita da palavra, como um instrumento que possa atribuir sentidos mais 
objetivos à mesma por meio de uma compreensão logicamente estruturada, não se 
perdendo na aleatoriedade e na utilização inadequada do recurso imagético em si. 
Conclui-se disso que a imagem possui uma estrutura lógica que não se pauta 
necessariamente na ordem conceitual, mas no caso da geografia, o melhor 
entendimento desta lógica imagética perpassa pelo diálogo e interpretação que o 
discurso científico da geografia pode elaborar a partir de sua organização conceitual, 
ou seja, em palavras que se abram para o universo imagético (NEVES, FERRAZ, 
2011, p. 166-167). 

 

 Ferraz (2008, p. 21-22) postula também que os discursos específicos que, com 

características próprias, produzem referenciais subjetivos, objetivos e práticos que mediam o 

entendimento do ser humano no mundo, edificam linguagens materializadas na vida e na 

construção do viver e, por isso, merecem maior atenção: “Temos que ficar mais atentos a 

estas interações discursivas [...] de maneira a melhor entender o papel nomeador da palavra e 

o aspecto interpretativo das imagens na produção de referenciais para melhor leitura do drama 

existencial no espaço e tempo da vida atual”.  

 De fato, Charaudeau e Maingueneau (2006, p. 44) afirmam que a análise de discurso 

tem como objetivo compreender a linguagem em um determinado contexto, enquanto 

produção simbólica da sociedade em geral e do ser humano, da sua vida e da sua história. 

Concepção similar tem Orlandi (2005, p. 15) ao pontuar que “a Análise do Discurso concebe 

a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social”. 

 Charaudeau (1996) enfatiza que a análise do discurso é orientada por quatro 

perspectivas: 1) articulação entre os planos situacional e lingüístico, que jamais ocorrem de 

forma dissociada; 2) integração entre o plano macro e microssocial, que está imbuída na 

concepção de que o discurso, fruto de uma relação dialética que o sujeito estabelece com o 
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seu meio, nunca é individual; 3) interação social, responsável pela construção e difusão dos 

discursos e das próprias identidades; 4) intencionalidade, alicerçada no entendimento de que o 

sujeito é um ser socialmente situado, portador de uma identidade que media sua relação com o 

mundo e guia seus discursos e cursos de ação. 

 Na presente pesquisa, a análise do discurso foi fundamental para identificar como os 

sentidos sobre o Cerrado foram/são edificados pelos veículos jornalísticos estudados. O ponto 

de partida para o estudo discursivo foi o mapeamento originário da análise de conteúdo, que 

destrinchou os textos selecionados na pesquisa documental e facilitou sua inserção ao longo 

da exposição dos dados. 

  

 

3.2 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

 Em virtude da diversidade de métodos e instrumentos de pesquisa adotados, não foi 

utilizada uma única forma de análise e tratamento dos dados. Entretanto, num plano 

conceitual mais geral, o método dialético constituiu-se como guia da organização e exposição 

do pensamento. O principal movimento foi a retomada das categorias centrais estabelecidas 

na problematização para nortear a seleção, a categorização e a análise do material coletado e 

produzido que, sempre que possível, foi confrontado com os pressupostos e referenciais 

epistemológicos, teóricos e metodológicos que orientam a Tese. Além disso, as 

problematizações foram resgatadas na Conclusão, numa tentativa de compor uma síntese 

sobre as relações entre os discursos jornalísticos e a captura/apropriação do Cerrado.  

 

 

3.3 EXPOSIÇÃO DOS DADOS E MOVIMENTO DE ESCRITA 

 

 

  Títulos e subtítulos de Capítulos que se aproximam da linguagem jornalística, 

elaborados com as técnicas de composição de manchetes e epígrafes em formato de olho23. 

                                                 
23 A manchete é o título do texto jornalístico. É uma frase relacionada ao contexto do assunto que é elaborada de 

forma objetiva e com os verbos no tempo presente, enquanto o olho é um subtítulo que pode acompanhá-las. 
De forma resumida e objetiva, o olho desdobra as informações já constantes na manchete (LAGE, 2008). 
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Essa foi a opção de estilo utilizada na composição das entradas textuais, cuja estrutura 

expositiva do conteúdo buscou aproximar-se de uma grande reportagem.  

Na composição do texto, aqui e acolá, gráficos, mapas, quadros24, tabelas, vídeos, 

imagens, poesias, letras de música, depoimentos, reportagens e narrativas cerradenses 

entrelaçaram-se com os resultados da pesquisa e com as discussões teóricas – um recurso 

metodológico, estético e estilístico utilizado para quebrar o formalismo e a burocratização do 

habitus que comumente permeia a textualidade acadêmica, para dialogar com o mundo e para 

exemplificar, ilustrar ou complementar determinada temática. Por outro lado, sua presença 

também representa uma tentativa de dar fala aos sujeitos e instituições que se localizam no 

Cerrado, que lêem esse território e que difundem suas leituras em diversas mídias e com os 

mais variados objetivos25. 

No movimento de análise e exposição dos dados, não se pretendeu estabelecer uma 

limitação fronteiriça entre os diversos campos do conhecimento, compreendidos como 

complementares, o que não significa o negligenciamento do objeto de estudo, notadamente 

geográfico. Isso quer dizer que, propositadamente, foram construídos diálogos entre os 

pesquisadores da Geografia, da Comunicação Social e do Jornalismo que, por vezes, 

conversam também com jornalistas, escritores, compositores, músicos e poetas.  

Além da presença e da apreciação de elementos iconográficos e audiovisuais, em 

alguns momentos o texto faz digressões históricas, introduz narrativas e retoma debates 

anteriormente realizados. Mais do que um recurso de escrita, as digressões foram 

consideradas pela compreensão da dimensão histórica do mundo e da vida, que reverbera na 

atualidade e impõe dinâmicas que só são possíveis de serem compreendidas em sua totalidade 

quando a reflexão sobre seus processos geradores é inserida no conjunto da análise.  

As entradas de alguns Capítulos e subitens são marcadas por narrativas que, num 

movimento de escrita burocrático e institucional, poderiam até mesmo ser dispensadas. No 

entanto, foram mantidas porque complementam, ilustram, exemplificam assuntos e dialogam 

com outras dimensões do conhecimento, como a Literatura e as Artes. Isso implica em dizer 

que elas não ocorreram ao acaso – convertem-se num convite para uma leitura mais leve, 

diferencial e até mesmo lúdica de determinados temas.   

                                                 
24 Nos quadros de análise de conteúdo e de discurso, optou-se por uma variação compositiva guiada pelo 

objetivo da elaboração do mesmo, mas essa alternância também objetivou evitar a repetição estrutural, que 
poderia tornar suas inserções demasiadamente cansativas ao movimento de leitura da Tese.  

25 Grande parte da quantidade de páginas deste estudo pode ser atribuída à inserção de tais elementos, pois o 
texto computa cinco esquemas, 32 figuras, 29 fotografias, dezenove gráficos, cinco mapas, quinze quadros e 
quatro tabelas, todos inseridos com um propósito devidamente expresso e discursivamente localizado.  
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Já a retomada de assuntos, quando necessária, tem fundamento no próprio movimento 

de exposição proposto pelo método materialista, histórico e dialético, no qual as 

problematizações e categorias iniciais são resgatadas para, numa análise mais profunda, serem 

confrontadas, possibilitando assim uma aproximação do movimento de síntese. Nessa 

perspectiva, se a categoria “território” foi debatida na Introdução deste texto, faz todo sentido 

que o Capítulo que discute a significação do território a resgate, aprofunde e proponha uma 

síntese relacionada às problematizações e ao objeto de estudo. Longe de um sanfonamento 

textual ou afastamento do objeto de estudo, o que se buscou foi é uma conversão dialética 

capaz de auxiliar na transformação da representação em conceito, do imediato em mediato e 

do antagonismo em síntese. Segundo Carone (1984), uma das características do método de 

exposição marxista está justamente na progressão-regressão, num percurso em espiral no qual 

o ponto de partida coincide, mas não se identifica, com o de chegada. 

 Muitos textos jornalísticos citados apresentam a grafia das palavras de modo distinto 

do que atualmente é usual, o que ocorre principalmente na Revista A Informação Goyana e 

nas primeiras décadas do Jornal O Popular. Seguindo o que determina a Norma Brasileira 

(NBR) 6023/2012, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que dispõe sobre 

citações em documentos, o advérbio latino “sic” só foi inserido quando percebeu-se que 

realmente tratava-se de um erro. Isso quer dizer que a grafia que atualmente seria considerada 

incorreta, bem como a falta de acentuação, típica de uma época em que não havia uma 

padronização linguística tal como ocorre nos dias de hoje, foram mantidas conforme 

aparecem nas publicações26.  

 A divisão dos Capítulos e subitens foi pensada para, na totalidade do texto, ser capaz 

de fornecer uma visão ampla – mas específica quando necessária – sobre as temáticas e 

problemáticas analisadas na presente Tese. Portanto, encadeia o movimento característico dos 

estudos qualitativos que, metaforicamente, assemelham-se a um a um funil: “[...] no início há 

questões ou focos de interesse muito amplos, que no final tornam-se mais diretos e 

específicos. O pesquisador vai precisando melhorar esse foco na medida em que se 

desenvolve” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 13).  

Além do Prólogo e da Introdução, a estrutura da Tese possui cinco Capítulos inter-

relacionados que começam do geral e vão se afunilando até atingirem o ápice, ou seja, o 

debate das relações entre os discursos jornalísticos e as dinâmicas de territorialização que 

                                                 
26 Sodré (1966) afirma que uma das contribuições sociais dos impressos foi desnudar a necessidade de 

padronização linguística, já que a falta dessa saltava aos olhos naquilo que suas páginas publicizavam.   
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ocorrem no Cerrado. Contudo, com o objetivo de reunir discursivamente os conteúdos dos 

Capítulos, optou-se por um agrupamento organizacional em três Momentos27, quais sejam: 

1) Momento I – “Reflexões sobre processos de comunicação e dinâmicas territoriais”: 

acolhe o primeiro Capítulo que apresenta uma reflexão teórica focada nas relações 

entre as redes comunicacionais e os territórios (e seus sentidos), bem como na 

produção do pensamento disperso e em seus liames com a territorialização; 

2) Momento II – “A geopolítica dos veículos de jornalismo impresso no mundo, no 

Brasil e em Goiás”: é composto pelo segundo Capítulo que debate a emergência 

dos veículos jornalísticos em diferentes escalas e tempos históricos e seus 

desdobramentos sociais e territoriais, com ênfase no Jornal O Popular; 

3) Momento III – “Discursos jornalísticos e processos de territorialização no 

Cerrado”: agrega os três Capítulos restantes, que analisam os discursos 

jornalísticos sobre as dinâmicas que antecederam, conformaram e reordenaram a 

expansão da fronteira agropecuária, geopolítica e geoeconômica para o território 

cerradense. Neste Momento, a ampla maioria dos resultados das pesquisas 

documentais e das análises de conteúdo e de discurso são apresentados e 

confrontados com os pressupostos da Tese.  

Conforme dito, o agrupamento organizacional dos Capítulos nos três Momentos não 

objetivou separar a Tese em “partes” ou em “parte teórica x parte empírica”, mesmo porque, 

como se verá, a reflexão empírico-teórica se faz presente do início ao fim do movimento 

expositivo do texto. Especificamente, o que se pensou foi partir de uma análise teórico-

conceitual (Capítulo I), que caminhou para uma localização histórica e geopolítica dos 

veículos de jornalismo analisados, especialmente do Jornal O Popular (Capítulo II)28, para 

depois atingir as relações entre os discursos jornalísticos e os processos de apropriação e 

captura do Cerrado (Capítulos III, IV e V). 

 Como o conteúdo dos Momentos já foi explicitado na Introdução, sua entrada no 

corpo do trabalho não conta com apresentação textual descritiva. Eles são demarcados por 

uma composição gráfico-textual inspirada nas capas de jornais, que foi produzida para 

                                                 
27 A escolha pela palavra “momento” em detrimento de “parte”, que é a mais usual em textos acadêmicos, 

ocorreu diante da compreensão de que um momento é uma ocasião específica na qual determinadas 
circunstâncias ocorrem ou, no caso, são apresentadas, enquanto a parte está relacionada à divisão de um todo. 
Neste texto, o que se buscou não foi uma divisão temática, e sim, um agrupamento organizacional dos temas 
de cada Capítulo, motivo pelo qual essa dinâmica foi nomeada como “momento”, e não “parte”. 

28 Como as matérias dos veículos jornalísticos permeiam todos os Capítulos, pareceu estranho que isso ocorresse 
sem que os principais periódicos presentes na pesquisa – e suas relações históricas, especialmente com os 
movimentos territoriais do Cerrado – fossem debatidos.  
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identificar, explicar e problematizar o Momento – uma pausa que apresenta algo novo e 

lúdico, sem deixar de integrar e considerar o conjunto da escrita.  

O Capítulo I, “Sobre pensamentos, ações e mediações midiáticas”, tem início com 

uma discussão sobre a conformação das leituras do mundo, perpassadas por ideologias, redes 

e valores materiais e simbólicos, que culminam nos sentidos atribuídos ao próprio mundo, aos 

lugares e, fundamentalmente, aos territórios. Esse Capítulo também debate o pensamento 

disperso e suas relações com as significações e conformações territoriais. 

O Capítulo II, “A leitura impressa: alteração da visibilidade e dos sentidos do mundo e 

dos territórios”, brevemente analisa a ascensão da imprensa e dos veículos de jornalismo 

impresso na Europa e a tardia introdução da tipografia no Brasil, marcada por censura, 

obscurantismo e resistência de Portugal. Essa análise introdutória foi realizada para localizar 

os primeiros periódicos impressos que emergiram no país em Goiás29, a exemplo do Jornal A 

Matutina Meiapontense30 que, do interior goiano, desafiou a Coroa portuguesa em prol da 

conformação de um modelo de Estado republicano para o Brasil, bem como da Revista A 

Informação Goyana. O Capítulo apresenta importantes elementos para a compreensão das 

alterações ocorridas quando o jornalismo brasileiro passou a ser comercial, muito bem 

ilustradas pelo Jornal O Popular, cuja análise histórica e geopolítica constitui-se na grande 

centralidade do texto31. 

O Capítulo III, “A pré-edição do Cerrado”, é um convite para um passeio que abarca 

esse Domínio enquanto um Bioma nacional, dotado de endemismos de fauna e flora e de 

                                                 
29 Ao contrário do que ocorre com a História da Imprensa brasileira, registrada e analisada em livros, artigos, 

teses e uma infinidade de outras publicações, a História da Imprensa goiana é carente de estudos. Existem 
textos que abordam alguns veículos de jornalismo e de comunicação, cronologias, biografias e inventários. 
Entretanto, inexiste uma obra que apresente uma leitura sistematizada da temática, o que, para Borges e Lima 
(2008, p. 69), a aponta enquanto “[...] um objeto de pesquisa que clama por atenção, que está por ser 
realizado”. Mesmo assim as autoras postulam que a História da Imprensa em Goiás pode ser compreendia em 
cinco períodos: o primeiro é relacionado ao seu nascedouro, com o Jornal “A Matutina Meiapontense”; o 
segundo diz respeito à sua consolidação, entre 1834 e 1890; o terceiro tem a ver com a Revista A Informação 
Goyana, que lançou Goiás e o interior do Brasil no cenário nacional; o quarto advém com a transferência da 
capital para Goiânia e a emergência do jornalismo empresarial, cujo destaque é o Jornal O Popular; e o quinto 
é marcado pela emergência de um modelo comercial de imprensa, a partir de 1945 

30 A grafia da palavra “Meiapontense” varia durante a existência do Jornal. Inicialmente, é escrita com a letra “y” 
(Meyapontense), que logo é substituída pelo “i”. Nesta Tese, optou-se pela utilização da palavra 
“Meiapontense”, pois o termo assim é impresso na maior parte da vida do periódico. 

31 No levantamento bibliográfico realizado, não foram encontradas publicações científicas que abordem a 
história do Jornal O Popular. A pesquisa bibliográfica e documental promovida com o objetivo de suprir essa 
lacuna foi capaz de revelar elementos importantíssimos, que não só agregam valor ao conjunto da Tese, como 
são preciosas contribuições para a História da Imprensa Goiana, tão carente de movimentos reflexivos. Por 
esse motivo, e também por ser o Jornal O Popular o principal veículo de jornalismo impresso estudado, é que 
a maior parte do Capítulo II foi dedicada a analisar a conformação histórica e geopolítica desse periódico, que 
engloba diversas dinâmicas relacionadas ao poder em Goiás e à construção – material e simbólica – de 
Goiânia, Brasília e de diversos movimentos de territorialização do capital que antecedem, acompanham e 
sucedem a expansão da fronteira geoeconômica brasileira para o Cerrado. 
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processos peculiares, únicos no mundo. Entretanto, também visita os povos indígenas e outras 

territorialidades e insígnias cerradenses que produziram discursos e articularam o Cerrado 

para ser uma fronteira geopolítica e geoeconômica, cujo potencial produtivo estava por ser 

explorado. Além do diálogo com debates acadêmico-científicos, o Capítulo conta com as 

leituras da Revista A Informação Goyana e do Jornal O Popular. Assim como ocorre nos 

Capítulos seguintes, o que poderia ter se tornado repetitivo diante da vasta literatura que 

aborda o Cerrado, com a mediação dos veículos jornalísticos, transformou-se numa 

abordagem analítica inédita e, em diversos momentos, fascinante até, em virtude da variedade 

de temas e angulações discursivas que despontaram das páginas dos impressos, bem como da 

beleza literária dos textos da Revista A Informação Goyana.  

O Capítulo IV, “O Cerrado editado”, debate a expansão da fronteira geoeconômica 

brasileira para o território cerradense, com ênfase nas dinâmicas da agroindústria, nos 

movimentos da soja e nos demais frutos do reordenamento do capital nacional e internacional, 

gerador de contradições e processos fugazes de transformação territorial. A grande mediação 

discursiva está alicerçada no Jornal O Popular, mas algumas referências à Revista A 

Informação Goyana também são realizadas, pois o objetivo é assinalar e compreender os 

discursos de ambos os veículos jornalísticos nas novas conformações fronteiriças impostas ao 

Cerrado e às suas populações. 

O Capítulo V, “O Cerrado reeditado e globalizado”, aborda demandas e fronteiras 

contemporâneas, tais como a indústria canavieira e seus derivados e a ocupação territorial do 

Cerrado por não-brasileiros. A reflexão culmina numa síntese que discorre sobre os universos 

cerradenses e as imagens de um Domínio que está em constante disputa material e simbólica.  

Nas Considerações Finais, os objetivos e problemáticas da Tese são resgatados e 

confrontados com os resultados das pesquisas, discussões teóricas e conjunturais. As 

Referências e os apêndices fecham a produção. 

Parafraseando o que Eric Hobsbawm (1995) escreveu no Prólogo do livro “A era dos 

extremos”, a presente Tese nem sempre se assenta sobre alicerces regulares. Além do 

ineditismo e da interdisciplinaridade inerentes à temática, ela contém variadas leituras que não 

são somente do momento, mas de toda uma vida, bem como expressa antigas e novas 

inquietudes, questionamentos e problematizações, sendo que, no geral, as mais remotas estão 

relacionadas ao campo da Comunicação Social e do Jornalismo, e as mais recentes, à 

Geografia. 

Para o campo do Jornalismo, a Tese é capaz de contribuir no alargamento do olhar, 

pois a Geografia é uma lente que, além de ser plural, possui múltiplas objetivas e matizes que, 
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se bem compreendidas, são capazes de guiar caminhos possíveis para a construção de um 

melhor entendimento do ser humano, do mundo e das suas relações materiais e simbólicas. O 

texto também apresenta uma significativa contribuição para a História da Imprensa goiana, 

tão carente de produções acadêmicas, ao conter uma leitura histórica e geopolítica dos 

processos que edificaram o Jornal O Popular. Além disso, é formativo no que diz respeito ao 

Cerrado, território que acolhe jornalistas e não jornalistas que pouco ou quase nada sabem 

sobre esse Domínio.  

Do diálogo realizado com o Jornalismo e com veículos de diversos espaços e tempos 

históricos, a Geografia passa a contar com uma leitura singular sobre a apropriação e a 

captura territorial, especialmente do Cerrado. Entretanto, a principal contribuição pode ser 

visualizada no que brota da análise, que aponta o discurso jornalístico dos impressos 

contemporâneos estudados como produtor de um pensamento disperso que fortalece lógicas 

hegemônicas concentradoras intervenientes na conformação dos territórios. Portanto, o 

ineditismo do estudo pode ser capaz de desnudar a materialidade e a simbologia das relações 

intrínsecas à apropriação e à captura do território do Cerrado, que não se dão a conhecer pelo 

olhar despercebido do cotidiano. 
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CAPÍTULO I 
Sobre pensamentos, ações e mediações 

 

Da Redação 

 

 

 
Veredas de Buritis. Revista A Informação Goyana, 15/09/1917, p. 17. 
 

Olhar o mundo, olhar para o 
mundo, ler o mundo, estar 
no mundo. O entendimento 
de todos esses movimentos 
perpassa pelas relações que 
são territorialmente estabe-
lecidas por pessoas e insti-
tuições, bem como por 
múltiplas mediações, entre 
as quais se destacam as 
midiáticas.  
 

Cada vez mais presentes na 
vida das pessoas, os veículos 
comunicacionais e jornalís-
ticos, além de conformar 
hábitos e ritos, são também 
responsáveis pela produção 
de sentidos que norteiam as 
ações, localizam o sujeito no 
mundo e o mundo no sujeito. 

Daí não ser possível pensar o 
mundo, os territórios e as 
pessoas sem refletir sobre o 
papel e a presença desses 
veículos que conformam 
valores, sentidos, princípios 
e pensamentos. 

“Sobre pensamentos, ações 
e mediações” aborda essas e 
outras questões. É um 
convite para se pensar, de 
outro modo, as dinâmicas 
territoriais e suas símbolo-
gias. 

 

O sentido que se vê, o 
valor que se atribui 

 
Qual é o papel das ideolo-
gias no mundo, nos lugares 
e na vida das pessoas? Será 
que existem representações 
e significações ausentes de 
conteúdos ideológicos? Ou o 
simbólico é sempre per-
meado por ideologias?  
 
Do mesmo modo, se o ter-
ritório é composto por ma-
terialidades e simbolismos, 
qual é o seu valor? O valor 
de uso é maior ou pro-
porcional ao de troca? 
 
Os sentidos dos territórios 
interferem na sua apropri-
ação e captura? De que 
maneira isso afeta as ter-
ritorialidades e multiterrito-
rialidades das pessoas? 

     

  

Os processos de 
comunicação e as 

dinâmicas territoriais 
 
Quais são as relações entre 
os processos de comunica-
ção e as dinâmicas territo-
riais? Os símbolos e os signos 
de um território conformam 
suas insígnias e materialida-
des? Quais as interfaces 
entre a apropriação, a signi-
ficação e as territorialidades? 
Como os teóricos da Co-
municação e de outras áreas 
do conhecimento pensam 
essas e outras questões cor-
relatas? Qual é o papel da 
América Latina nos estudos 
contemporâneos da Comuni-
cação e quais diálogos são 
possíveis com a Geografia?  

  

Pensamentos, 
dispersões e 
configurações 
territoriais 

 

O que é um pensamento e 
como ele é formado? A fra-
gmentação do mundo, cujas 
dinâmicas e lugares cada vez 
mais erigem em redes e flu-
xos, contribui na dispersão 
do pensamento? 
 

Por que os meios técnicos 
comunicacionais produzem 
e difundem pensamentos 
dispersos que interferem na 
territorialização das pessoas 
e nos processos de apropria-
ção e captura dos territó-
rios? Há um pensamento 
disperso sobre o Cerrado? 

Um sentido, um território... 
Outro sentido, outro território! 

 

Durante quase um século, discursos ecoaram nas mais diver-
sas esferas institucionais brasileiras afirmando o potencial 
produtivo do Cerrado, que ainda não era explorado. No raiar 
do século XXI, o Cerrado desponta com outros sentidos, 
associados à elevada produção agroindustrial, pecuária e 
sucroalcooleira, que envolve movimentos do capital na-
cional e internacional – um exemplo de que o sentido do 
território altera a configuração territorial.  

 
 

A resistência de uma árvore em meio ao mar de soja. Jornal O Popular, 
29/08/2006, p. 6. 



CAPÍTULO I 

SOBRE PENSAMENTOS, AÇÕES E MEDIAÇÕES MIDIÁTICAS 

 

 

 

Plano material e simbólico, valores de troca e de uso, delineiam os movimentos de 
apropriação e captura territorial. 

 

 

No número inaugural da Revista A Informação Goyana, Americano do Brasil assinou 

uma reportagem – que também é a primeira do periódico – intitulada “A vegetação e a 

fertilidade do solo goyano”, na qual faz referência a uma série de trechos de livros, relatos de 

viagem e relatórios de expedições com o objetivo de reforçar o argumento de que o estado de 

Goiás era o mais fecundo do país, embora a exploração das suas potencialidades agrícolas em 

larga escala ainda fossem uma utopia. A fonte documental mais recorrente no texto do 

jornalista é o “Relatório do Planalto”, assinado por Cunha Mattos e publicado em 1893. O 

“Itinerário do Rio de Janeiro ao Pará”, parte do relato de Mattos, denuncia a ausência de 

políticas reguladoras da apropriação e da captura do território goiano que, por causa do modo 

como o solo estava sendo manejado para atividades agrícolas, no final do século XIX, já 

apresentava degenerações: 

 
As margens dos rios têm grandes mattas: o Corumbá, o Paranahyba, o S. 
Bartholomeu, o rio das Almas, e em geral uma zona, ou tira de terra compreendida 
entre 14º e 21º l. Sul, esteve coberta de espesso arvoredo, que tem sido em grande 
parte derrubado para se fazerem plantações de milho, que ordinariamente se sustenta 
o povo de todas as classes, com que se cria um sem numero de porcos, principal 
riqueza dos habitantes. A falta de policia a respeito de derrubadas das mattas, e 
ainda mais a respeito da queimada dos campos, tem de tal forma estragado as terras 
da comarca, que antigamente eram um continuo bosque, que dentro de poucos anos 
será necessario lançar mão (já se devera de ha muito ter lançado) de um novo 
systema de Agricultura (BRASIL, 1917, p. 2-3). 

 

 Pelo visto, os primórdios das dinâmicas de reocupação do Cerrado já despertavam a 

atenção pelo modo avassalador como ocorriam. Além da degradação dos ecossistemas, é 

possível perceber insígnias que até hoje acompanham esse território, envolto em tantos 

dramas, tramas e disputas que se alicerçam, principalmente, no desprezo e no 

desconhecimento, produtores de uma cultura balizadora de hegemonias concentradoras. 

A produção de sentidos dos territórios é o norte da presente reflexão, que também 

aborda os processos de significação, as ideologias e a importância das redes nas configurações 

territoriais, com destaque para as de jornalismo e de comunicação. Os sentidos do Cerrado – e 
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suas dispersões – também são debatidos, numa análise que culmina no campo simbólico, 

permeador da apropriação e interveniente na captura do território cerradense. 

 

 

1.1 O SENTIDO QUE SE VÊ, O VALOR QUE SE ATRIBUI 

 

 

No decorrer da sua existência a pessoa estabelece relações e interações territoriais, e é 

por meio delas que se torna cultural. Na leitura de Vygotsky (1998), o ser humano é 

multideterminado, ou seja, é corpo e mente, biológico e social. Sua formação inicial é 

possibilitada pelo encontro cromossômico oriundo de uma cadeia de DNAs, mas sua 

construção ocorre na relação sócio-histórico-dialética com os outros e com o mundo. Isso 

quer dizer que a pessoa não nasce humana, e sim, torna-se humana e adquire a condição 

pertencimento à espécie humana na medida em que participa de processos histórico-culturais 

mediados por suas territorialidades. Chaui (2008, p. 55) explica que a origem etimológica da 

palavra cultura advém do verbo latino colere, que se remete ao cultivo e ao cuidado:  

 
Inicialmente, era o cultivo e o cuidado com a terra, donde agricultura, com as 
crianças, donde puericultura, e com os deuses e o sagrado, donde culto. Como 
cultivo, a cultura era concebida como uma ação que conduz a plena realização das 
potencialidades de alguma coisa ou de alguém; era fazer brotar, frutificar, florescer e 
cobrir de benefícios.  

 

Ainda segundo a autora, em diversos tempos históricos o ocidente ressiginificou o 

conceito de cultura, a exemplo do movimento denominado Filosofia da Ilustração que, no 

século XVIII, a tomou como sinônimo de civilização em alusão à ideia de vida e regime 

políticos. Essa tendência foi reforçada pelo Iluminismo europeu, que concebeu a cultura como 

“o padrão ou critério que mede o grau de civilização de uma sociedade [...] um conjunto de 

práticas (artes, ciências, técnicas, filosofia, os ofícios) que permite avaliar e hierarquizar o 

valor dos regimes políticos, segundo um critério de evolução” (CHAUI, 2008, p. 53). O 

conceito iluminista é importante porque introduz a noção de tempo, mas é insuficiente porque 

o tempo não é o tempo histórico, e sim, o evolutivo e linear, que promove uma aproximação 

sinonímica da cultura com a ideia de progresso: 

 
Avalia-se o progresso de uma civilização pela sua cultura e avalia-se a cultura pelo 
progresso que traz a uma civilização [...] As sociedades passaram a ser avaliadas 
segundo a presença ou ausência de alguns elementos que são próprios do ocidente 
capitalista e a ausência desses elementos foi considerada sinal de falta de cultura ou 



 

 

74 

de uma cultura pouco evoluída. Que elementos são esses? O Estado, o mercado e a 
escrita (CHAUI, 2008, p. 53-54). 

 

Dessa concepção etnocêntrica de cultura compreende-se donde a Europa tirou os 

argumentos que legitimam inúmeras investidas colonizadoras e imperialistas em diversas 

partes do mundo que, sob a lente do eurocentrismo, não eram civilizadas e nem contavam 

com “desenvolvimento” cultural, a exemplo da África, da América Latina e do próprio 

Cerrado, cujos povos presenciaram e vivenciaram reocupações territoriais pautadas na 

incompreensão dos seus modos de vida e na mortificação das suas expressões culturais. 

De acordo com Chaui (2008), foi somente a partir dos estudos marxistas do século 

XIX que a cultura passou a ser concebida como um produto histórico, marco da distinção 

entre a natureza e a produção social. Porém, a perspectiva marxista não fez uma releitura do 

conceito de cultura, como ocorreu anteriormente com o Iluminismo. Ao contrário disso, 

apontou um novo olhar, edificado no movimento histórico e dialético da vida. Linguagens, 

crenças, valores, representações, imagens, temporalidades, percepções, estéticas, sentidos, 

signos, símbolos e inúmeros outros elementos passaram a ser compreendidos como produção 

e expressão cultural:  

 
A partir de então, o termo cultura passa a ter uma abrangência que não possuía antes, 
sendo agora entendida como produção e criação da linguagem, da religião, da 
sexualidade, dos instrumentos e das formas do trabalho, das formas da habitação, do 
vestuário e da culinária, das expressões de lazer, da musica, da dança, dos sistemas 
de relações sociais, particularmente os sistemas de parentesco ou a estruturada 
família, das relações de poder, da guerra e da paz, da noção de vida e morte. A 
cultura passa a ser compreendida como o campo no qual os sujeitos humanos 
elaboram símbolos e signos, instituem as práticas e os valores, definem para si 
próprios o possível e o impossível, o sentido da linha do tempo (passado, presente e 
futuro), as diferenças no interior do espaço (o sentido do próximo e do distante, do 
grande e do pequeno, do visível e do invisível), os valores como o verdadeiro e o 
falso, o belo e o feio, o justo e o injusto, instauram a ideia de lei, e, portanto, do 
permitido e do proibido, determinam o sentido da vida e da morte e das relações 
entre o sagrado e o profano (CHAUI, 2008, p. 57. Grifo nosso). 

 

Diante disso, é possível afirmar que os processos de captura e apropriação do Cerrado 

– ou de qualquer outro território – estão envoltos em questões culturais, tramas simbólicas, 

significadoras, balizadoras e justificadoras de ações históricas. Para Brandão (1986), a cultura 

não é o significado em si, mas o elo da significação e da simbologia que torna possível a 

existência da socialidade e da sociabilidade. Assim concebida, a cultura é mediadora do 

mundo e da existência, além de também ser reguladora de práticas sociais. 

Na condição produto histórico, a cultura não é perpétua: ela é construída, reconstruída, 

elaborada e reelaborada na interação do ser com o outro, com o espaço, com o território, 
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enfim, com o mundo. Seu lugar é, portanto, o território vivido, e sua produção, as ações 

humanas. Ao territorializar-se, as existências agregam elementos culturais que podem ser 

reproduzidos e/ou reconstruídos, que acabam compondo as representações e os sentidos 

atribuídos ao próprio mundo, indicadores do seu modus operandis. 

Ao analisar a importância da cultura para, geograficamente, compreender o mundo 

contemporâneo, seus espaços, territórios e lugares, Milton Santos (2000-a) enfatiza o seu 

caráter histórico e as suas variadas formas de produção: “[...] ela é uma manifestação coletiva 

que reúne heranças do passado, modos de ser do presente e aspirações, isto é, o delineamento 

do futuro desejado [...] Ao longo dos séculos, a cultura se manifesta pelas mais diversas 

formas de expressão da criatividade humana”. É por isso que não existe somente uma cultura, 

embora muitas vezes se tente impor valores culturais hegemônicos ou determinar que um 

elemento cultural seja o preponderante. E é por isso também que a cultura não é algo fixo nem 

único. Quando sua historicidade é afirmada no espaço e no tempo, pode-se então compreender 

o como e o porquê das existências de diferentes culturas, inclusive no seio de uma mesma 

sociedade e dentro de um mesmo território, como é o caso do Cerrado. 

 A cultura é uma prática social com significado, significante e significância, que 

engloba não somente o que é tradicional ou hegemônico, mas, sobretudo, aquilo que faz parte 

da vida, das existências individuais e coletivas. A vida se faz no território, dito por Sousa 

(2000, p. 81) como o “espaço em que as relações sociais adquirem sentido [...], o campo das 

significações sociais”.  Portanto, é correto afirmar que não existe território “dado” ou que se 

consolida à priori da intervenção humana. Conforme reflexão anteriormente realizada, o 

território é um produto histórico perpassado por relações de poder que envolvem as dialéticas 

e contraditórias associações entre significação/apropriação e dominação/captura, expressas na 

territorialização. A respeito do caráter histórico do território, Santos (2006-a, p. 25) postula 

que “[...] num mesmo pedaço de território, convivem subsistemas técnicos diferentemente 

adotados, isto é, elementos provenientes de épocas diversas”.  

Em reconhecimento ao papel da cultura na transformação da sociedade foi que 

Antônio Gramsci (1989) a apontou como um dos instrumentos da práxis política32, capaz de 

fornecer elementos para uma nova consciência criadora e participativa que ultrapassa a 

                                                 
32 Para o autor, a práxis política ou filosofia da práxis tem como ponto de partida a compreensão de que, embora 

nem todos os indivíduos exerçam funções de intelectuais na sociedade, todos são intelectuais, pois não há 
atividade humana que não seja atividade intelectual, assim como não existe trabalho puramente físico. Nas 
ações cotidianas os indivíduos desenvolvem, criam e recriam distintas maneiras de pensar e agir, possuindo 
supostos que dão suporte às suas ações, sejam elas de cunho ideológico, político, religioso ou moral, uma vez 
que são partícipes de constantes movimentos de elaboração e atividade intelectual. “[...] não se pode separar o 
homo faber do homo sapiens”, afirma Gramsci (1989, p. 7. Grifos do autor). 
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simples organização ou aquisição de conhecimentos, ao constituir-se em potencialidade 

transformadora dos lugares e do mundo. 

Pensamento semelhante tem Paulo Freire (1983, p. 28) ao afirmar que “o homem é um 

ser da práxis, da ação e da reflexão” e que, por isso, “não existe possibilidade de dicotomizar 

o homem do mundo, pois um não existe sem o outro”. As formas de proceder na realidade – e 

de perceber a realidade – constituem-se sobre bases culturais: “o puro encarar o mundo 

natural pelo homem, de certa forma, já o faz cultural” (FREIRE, 1983, p. 36). 

O movimento de “encarar o mundo” está inter-relacionado à elaboração e 

interpretação de símbolos e signos instituidores de valores e práticas que se desdobram em 

recursos de edição da realidade e, por conseguinte, em ações sobre a realidade. Entretanto, o 

simbólico e as ações não ocorrem em bloco, de forma linear e igual. De acordo com Barthes 

(2006), as fissuras e contradições originam-se tanto do modo como o mundo se dá para ler, 

como da maneira na qual é lido, ou seja, dependem da lente utilizada para ver o mundo, estar 

no mundo, ler o mundo e significá-lo, na qual uma das principais substâncias é a ideologia. 

Quando inclui a dimensão ideológica, Barthes (2006) pontua a não homogeneidade do 

conteúdo simbólico. Oriundo de processos históricos contraditórios, o simbólico – e tudo o 

que dele deriva – jamais é homogêneo, mesmo dentro de uma mesma estrutura social. 

Igualmente, como produto histórico carregado de significações, a ideologia traduz-se em 

mediação de representações, conceitos e ações do sujeito histórico no mundo. Assim vista, 

não é sinônimo de ideia, mas as contém no que representa, expressa e materializa, conforme 

ilustra a seguinte alegoria proposta por Marx e Engels (2007, p. 9): 

 
E se em toda a ideologia os homens e as suas relações nos surgem invertidos, tal 
como acontece numa câmera obscura, isto é apenas o resultado do seu processo de 
vida histórico, do mesmo modo que a imagem invertida dos objetos que se forma na 
retina é uma conseqüência do seu processo de vida diretamente físico [...] São os 
homens que produzem as suas representações, as suas ideias, etc., mas os homens 
reais, atuantes e tais como foram condicionados por um determinado 
desenvolvimento das suas forças produtivas e do modo de relações que lhe 
corresponde, incluindo até as formas mais amplas que estas possam tomar. A 
consciência nunca pode ser mais do que o Ser consciente e o Ser dos homens é o seu 
processo de vida real. 

 

 Para Santos (2006-a, p. 82), “a ideologia é também essência, aparece como realidade e 

é assim vivida [...]. A realidade inclui a ideologia e a ideologia também é real”, num 

complexo paradoxo que desvela o ideológico e o interliga à realidade material, sem ignorar 

sua capacidade de produção simbólica: 

 
A ideologia produz símbolos, criados para fazer parte da vida real, e que 
frequentemente tomam a forma de objetos. A ideologia é, ao mesmo tempo, um 
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dado da essência e um dado da existência [...]. Ela está na estrutura do mundo e 
também nas coisas. Ela é um fator constitutivo da história do presente [...] é um 
nível da totalidade social e não apenas é objetiva, real, como cria o real. Sendo na 
origem, um relato abstrato, cada vez mais se manifesta como real concreto, na 
medida em que a vida social se complica. 

 

Castells (1999) é outro autor que não concebe a relação entre o espaço e o campo 

simbólico sem a presença das ideologias, produtoras de códigos que permitem o 

reconhecimento entre os indivíduos. Nesse sentido, as ideologias têm origem na 

racionalização de determinados interesses, cujas pretensões, em geral, são generalizantes. 

Na relação com os territórios, os posicionamentos ideológicos afirmam hegemonias, 

contradições, significados e sentidos. Pensar o território e as territorialidades de forma 

dissociada das ideologias é o mesmo que escoar os seus sentidos, a exemplo do que 

contemporaneamente ocorre com o Cerrado, apropriado e capturado sob a égide de 

hegemonias concentradoras cujo baluarte é a racionalidade do capital, incontestemente 

contrastante com inúmeros modos de vida e com outras dinâmicas territoriais que por aqui 

coexistem.  

 

 

1.1.1 Quando isso é aquilo e aquilo é outra coisa 
 

 

 O processo de significação do mundo está diretamente relacionado às relações 

históricas e sociais, já que, como assinala Bordenave (1982, p. 67), ele “não é uma 

propriedade do signo, mas um conjunto de relações das quais o signo é a tradução externa”. 

Por sua vez, os signos podem ser compreendidos como representações conscientes de objetos 

e relações que permitem o entendimento dos arranjos sociais, localizam o indivíduo no mundo 

e o mundo no indivíduo, incluindo significados e sentidos, pensamentos e ações: 

 
O que a história mostra é que os homens encontraram a forma de associar um 
determinado som ou gesto a um certo objeto ou ação. Assim nasceram o signo, isto 
é, qualquer coisa que faz referência a outra coisa ou ideia, e a significação, que 
consiste no uso social dos signos. A atribuição de significados a determinados 
signos é precisamente a base da comunicação em geral e da linguagem em 
particular (BORDENAVE, 1982, p. 24. Grifos do autor). 

 

Ferdinand de Saussure (1996) afirma que a combinação entre o significante (plano da 

forma) e o significado (plano do conteúdo) compõe o signo linguístico num enlace arbitrário. 

Ao tomar essa assertiva como ponto de partida, Roland Barthes (2006) propõe o “princípio da 
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dupla articulação dos signos”, que possui unidades significativas atribuidoras de sentidos e 

unidades distintivas, responsáveis pela forma. Assim, o plano dos significantes está 

relacionado às formas de expressão, como a linguagem, enquanto o dos significados interliga-

se aos conteúdos. A leitura de Barthes sobre o “princípio da dupla articulação” dos signos 

pode ser esquematizada da seguinte maneira: 

 

Esquema 1 – Princípio da Dupla Articulação dos Signos 
 

 
Fonte: Adaptado de Barthes (2006). 
 

O conjunto organizado dos signos, a união e as equivalências para sistemas de 

significantes e de significados, formam o código, que pode ou não ser estabelecido de forma 

análoga ao objeto referente. Em relação ao significado, o código possui duas dimensões: a 

denotativa e a conotativa. Segundo Barthes (2006) a denotação resulta da indissociabilidade 

entre o significante e o significado, entre a substância da expressão e a substância do 

conteúdo. Já a conotação emerge por meio da agregação de outros significados ou planos de 

conteúdo ao plano de expressão, como as impressões, valores e demais reações que um signo 

evoca e provoca.  

Ao se tomar a palavra “Cerrado” como exemplo, é possível afirmar que, 

denotativamente, trata-se de um dos Biomas brasileiros. No entanto, seu significado 

simbólico, ligado a outras realidades e associações, conotativamente poderia considerá-lo 

como um Domínio territorial que abarca um Bioma e distintos modos de vida, o que implica 

na assertiva de que o termo possui um significado denotativo-conotativo. 

SUBSTÂNCIA DE EXPRESSÃO 
Plano dos significantes - como a coisa é 

expressa 

FORMA DE EXPRESSÃO 
Regras paradigmáticas e sintáticas que 

interferem na expressão 

SUBSTÂNCIA DE CONTEÚDO 
Plano dos significados - aspectos do 

significado, como emoções, ideologia, etc. 

SIGNO 

FORMA DE CONTEÚDO 
Organização dos significados segundo a 
existência ou não de marca semântica 
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Bordenave (1982, p. 74-75) postula que as mais relevantes criações humanas no 

campo simbólico advêm da conotação, que transcende os limites da realidade presente e 

constrói novas, enquanto a denotação funciona como uma bússola que orienta o ser humano: 

“Os signos denotativos são indispensáveis para a sobrevivência no mundo concreto, mas sem 

os conotativos o homem ficaria preso aos determinismos do real”.  

A capacidade de ir além do que está posto vincula-se ao imaginário e à abstração. 

Contudo, também está associada à produção e ao trabalho. Para Marx (1968, p. 220), o ser 

humano distingue-se no animal pela capacidade de planejar o futuro e produzir um mundo 

adequado às suas necessidades e sentidos:   

 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de 
um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que distingue o pior arquiteto da 
melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em 
realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes 
idealmente na mente do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o 
qual opera; ele imprime ao material projetado o que tinha conscientemente em mira, 
o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de 
subordinar sua vontade.  

 

Além da competência intelectual para racionalizar, planejar, produzir e significar suas 

ações, o ser humano também é capaz de estabelecer significados conotativos aos signos, que 

são, eminentemente, imbricados em suas territorialidades. Uma pessoa que não tenha 

vivenciado o Sertão em noite de Lua Cheia, dificilmente compreenderá a profundidade da 

frase “coisa mais bela neste mundo não existe do que ouvir-se um galo triste no sertão, se faz 

luar. Parece até que a alma da lua é que descanta, escondida na garganta, desse galo a 

soluçar”33. Pensados assim, os signos localizam o indivíduo no mundo e o mundo no 

indivíduo, dotados de funções e valores antropológicos que constroem e reelaboram as 

relações entre os objetos técnicos e os significantes: 

 

[...] uma vez que o signo esteja construído, a sociedade pode muito bem 
refuncionalizá-lo, falar dele como de um objeto de uso. Trataremos de um casaco de 
pele como se ele não servisse senão para proteger-nos do frio; esta funcionalização 
recorrente, que tem necessidade de uma segunda linguagem para existir, não é 
absolutamente a mesma que a primeira funcionalidade (puramente ideal, aliás): a 
função representada, essa corresponde a uma segunda instituição semântica 
(disfarçada), que é da ordem da conotação (BARTHES, 2006, p. 45). 

 

Peirce (1977) também afirma a impureza e a não naturalidade do signo, que 

compreende como originário da racionalidade humana e, juntamente com o pensamento, 

formador do próprio ser. Para ele, os signos possuem ordens anteriores que os contextualizam 

                                                 
33 Trecho da música “Luar do Sertão”, de Catullo da Paixão Cearense. 
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em contínuos originários de outros signos, que podem até mesmo possuir mais amplitude do 

que os anteriores: “todo signo tem um preceito de explicação, segundo o qual ele deve ser 

entendido como uma espécie de emanação de seu objeto” (PEIRCE, 1977, p. 45).   

Pelo exposto, é inegável a importância dos signos nas análises territoriais, do mesmo 

modo em que a leitura de um território fica falha ao não considerar o plano da linguagem, 

grande rampa do escoamento simbólico que diz respeito tanto às faculdades humanas relativas 

à aquisição e utilização de sistemas comunicacionais, quanto às instâncias desses.  

Prado (2000, p. 28-29) considera a comunicação como o “cimento da sociedade [...] 

disciplina de desvelamento de um mundo fracionado de signos”. Assim, os conteúdos dos 

veículos comunicacionais e jornalísticos, socialmente produzidos, deliberadamente orientados 

e historicamente situados, metaforicamente, seriam o grafiado da parede, o porcelanato que dá 

vista ao piso, o lustre que revela o lugar, o acabamento que enche os olhos e que é 

responsável por grande parte da produção de sentidos orientadora das ações no ambiente. 

 Alegoricamente, o que se ouve, lê e vê por meio das instituições midiáticas são as 

sombras do real editado que se projetam nas paredes das cavernas34 e que, na condição de 

simulacros, estão muito distantes de serem espelhos do real. Seu conteúdo ideológico, 

conformador de hegemonias, é capaz de naturalizar movimentos desumanizadores, como uma 

guerra, e de mitificar o mundo e seus eventos, como a captura do Cerrado pelo capital 

nacional e internacional, laureada sob as falsas assertivas do desenvolvimento dos lugares e 

aplacamento da fome mundial por alimentos e agroenergias. Mas o âmago da questão não está 

nos veículos, na sua estrutura e nem nos conteúdos e discursos difundidos. De fato, a 

                                                 
34 No Livro II da obra “A República: Diálogos I”, Platão (s/d) fez uma reflexão que ficou conhecida como 

“Alegoria da Caverna”, que é muito recorrente no campo da Comunicação Social, especialmente nas análises 
sobre a produção de sentidos e os simulacros da realidade, que podem confundir a visão e alterar 
significativamente a percepção e a compreensão do real. O texto de Platão é uma alegoria que possui cenários, 
personagens e significações. Seu início é demarcado por seres humanos que habitam uma caverna, cuja 
abertura para o seu interior permite a entrada de luz que advém de uma fogueira permanentemente acesa no 
cume de uma colina. Entre a entrada da caverna e a colina existe um muro baixo ao lado de uma estrada pela 
qual escoam distintos objetos. São “[...] estatuetas de homens e animais, de pedra, madeira e toda espécie de 
matéria” (PLATÃO, s/d, p. 251), carregadas por pessoas cuja visibilidade é encoberta pelo muro que 
acompanha a estrada, ou seja, de dentro da caverna é possível enxergar somente os objetos que as pessoas 
carregam. Mas como os moradores da caverna estão acorrentados de um modo que não conseguem olhar para 
nada que se encontra no exterior, acabam vendo somente as sombras dos objetos fabricados que são projetadas 
pela luz da fogueira na parede da caverna e, por isso, acreditam que tais sombras são a própria realidade. Seu 
sentido de mundo é construído a partir do olhar para a sombra de um signo icônico, algo que sequer é a 
realidade. Libertados da sua condição e apresentados ao mundo e às coisas, conseguiriam estes prisioneiros 
enxergar a realidade? Para Platão, isso não seria possível de imediato, pois quem está habituado à escuridão 
não consegue ver na luz. É que o deslumbramento com o novo os impediria de reconhecer os objetos, tão 
acostumados que seus olhos estavam aos seus simulacros. Mesmo depois de vivenciar processos de 
desvelamento do real, Platão afirma que as sombras ainda permaneceriam mais verdadeiras que os objetos em 
si, conflitando com a consciência adquirida. 
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centralidade está nas significações elaboradas e recriadas na trama comunicacional, na qual 

isso pode ser aquilo, enquanto aquilo pode ser outra coisa! 

De volta ao exemplo do Cerrado, é mister dizer que os seus significados são 

construídos numa complexa relação histórica e dialética que envolve tanto a territorialização/ 

pertencimento de pessoas e instituições, quanto os discursos e conteúdos ideológicos e 

simbólicos que interferem na sua apropriação e captura. Essa percepção reforça um dos 

pressupostos do presente estudo, ou seja, não há como dissociar a territorialização dos 

sentidos do território. Longe de instituir causa e efeito, o que se afirma é a existência de 

contraditórios processos e disputas cujas relações compõem a totalidade material e simbólica 

dos territórios, pois quando o sentido sofre alguma alteração, o movimento territorializador 

pode não mais permanecer igual. 

Com o Cerrado não é diferente. Enquanto território, seu valor de uso e de troca é 

mediado pelos signos e símbolos que permeiam as dinâmicas promotoras da sua apropriação e 

captura, seja pelas populações tradicionais, rurais e urbanas, ou pela investida das empresas e 

pessoas que movem, em diversas escalas, a trama capitalista.  

 

 

1.1.2 Território, poder e controle 

 

 

De acordo com Haesbaert (1997), atualmente a Geografia registra três vertentes 

predominantes para o conceito de território: a jurídico-política, estabelecida pela dominação 

que impõe delimitações e controle, especialmente por parte do Estado; a cultural(ista), focada 

na apropriação que se origina do imaginário ou de construções identificadoras sobre o espaço; 

e a econômica, marcada pelo confronto de interesses entre as classes sociais por meio da 

relação capital-trabalho. Entretanto, o autor ressalta que, apesar de constatadas como 

tendências, as vertentes mantêm associações entre si, privilegiando um ou outro viés, num 

entendimento de que os processos de territorialização não ocorrem de forma dissociada. 

O grande avanço desse tripé está na compreensão do território enquanto um campo 

simbólico, sem, no entanto, desprezá-lo como domínio e estrutura histórica e 

hierarquicamente construída. É o território enxergado na sua umbiquidade, que Haesbaert 

(2004, p. 95-96) define como espaço e tempo vivido, múltiplo, complexo e diverso, inserido 

em relações contraditórias de apropriação e dominação e que se desdobra “ao longo de um 
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continuum que vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à 

apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (Grifos do autor). 

 Na condição de um contínuo não uniforme imerso em processos de dominação/ 

apropriação, os territórios – e a própria territorialização – envolvem uma multiplicidade de 

sujeitos que, de diversificadas maneiras, manifestam poderes. Por isso, a primeira distinção do 

território parte sempre da existência, pois são os sujeitos que o constroem por meio de ações. 

Entretanto, as pessoas não agem somente na condição de indivíduos, pois seus laços 

territoriais as vinculam a entidades jurídicas, como empresas e instituições, agrupamentos 

sociais ou até mesmo o Estado, cujos interesses nem sempre são comungados. Por 

conseguinte, a configuração territorial é marcada por múltiplos poderes que se expressam 

através de agentes promotores de territorialidades que, quanto mais próximos das forças 

hegemônicas, mais elementos possuem para a disputa territorial.   

Raffestin (1993) define a territorialidade como um reflexo da multidimensionalidade 

do que é territorial e coletivamente vivido e que está envolto em representações, cujos limites 

podem tanto incluir quanto excluir por meio de territorializações, desterritorializações e 

reterritorializações (T-D-R): a origem de um território é geradora de processos de 

territorialização (T), enquanto as consecutivas modificações territoriais podem dar lugar à 

desterritorialização (D), sendo a reterritorialização (R) o movimento de criação de outro 

território edificado a partir daquele que foi destruído35. 

Em contraponto à tríade raffestiniana, Haesbaert (2004) afirma que a 

desterritorialização é um mito. Em seu lugar propõe o conceito de multiterritorialidade, que 

emerge na (e da) coexistência de múltiplos territórios, responsáveis pela produção não de 

reterritorializações, mas de múltiplas territorializações: 

 

A existência do que estamos denominando multiterritorialidade, pelo menos no 
sentido de experimentar vários territórios ao mesmo tempo e de, a partir daí, 
formular uma territorialização efetivamente múltipla, não é exatamente uma 
novidade, pelo simples fato de que, se o processo de territorialização parte do nível 
individual ou de pequenos grupos, toda relação social implica numa interação 
territorial, um entrecruzamento de diferentes territórios. Em certo sentido, teríamos 
vivido sempre uma “multiterritorialidade” (HAESBAERT, 2004, p. 344. Grifo do 
autor). 

                                                 
35 A elaboração de Raffestin sobre os processos de T-D-R influenciou as produções científicas de uma geração 

de geógrafos. Saquet (2007, p. 128), por exemplo, afirma que os processos de desterritorialização existentes 
em áreas incluídas (centrais) e excluídas (periféricas) podem ser percebidos nos estudos sobre as modificações 
espaciais. Para ele, os movimentos de T-D-R “[...] são contraditórios mas complementam-se, coexistem no 
tempo e podem coexistir no espaço; são inseparáveis e são movidas pela relação EPC [economia, política e 
cultura], sendo que as redes estão e atuam em ambos os processos. A des-territorialização num lugar significa 
re-territorialização noutro, promovendo a mobilidade da força de trabalho e suas características culturais. É 
um processo inerente à natureza contraditória do espaço e do território” (Grifos do autor).  
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Tal como o território, a territorialidade possui uma dimensão política e também está 

interligada às relações econômicas e culturais. Sua ocorrência associa-se ao valor de uso da 

terra, à organização espacial e ao significado do lugar (HAESBAERT, 2004). Portanto, é 

produto das imagens, dos signos e dos símbolos, e pode ocorrer até mesmo na ausência 

concreta de um território. Para ilustrar, o autor cita a peregrinação em busca da “Terra 

Prometida”, cujo sentido simbólico fez um povo andar no deserto por quarenta anos, 

literalmente substituindo uma geração por outra capaz de construir uma nova territorialidade 

em Canaã. 

Outro exemplo pode ser construído a partir da análise da multiterritorialidade dos 

militantes dos movimentos de luta pela terra. Os acampamentos, marchas e manifestações 

aglutinam milhares de trabalhadores brasileiros que, em geral, perderam suas pequenas 

propriedades e passaram a viver às margens do sistema produtivo hegemônico – ou 

descendem dessa perda. Para quem está numa barraca de lona à beira de uma estrada, a 

esperança por dias melhores é depositada na terra vindoura, fruto de uma luta que pode se 

arrastar durante anos e da qual não se tem garantia de sucesso, uma vez que se trata de um 

território a ser conquistado. 

Apesar de controversa, a tríade de raffestiniana abre portas para um conceito de 

extrema relevância na discussão sobre o território e a territorialização: o de pertencimento. Na 

sua visão, os desterritorializados passam a não pertencer mais àquele território e se afirmam 

em outros, reterritorializando-se. Haesbaert (1997) responde essa questão com o conceito de 

multipertencimento, alicerçado na análise de que o ser humano, na condição de um ser 

político e social, é eminentemente territorializador. Isso implica em compreender que a 

complexidade da vida humana e as conexões entre a pessoa, o coletivo e os lugares não 

envolvem, necessariamente, correspondências e repetições, o que abre possibilidades para 

inúmeras territorialidades e relações de poder/apoderamento.  

Sobre o tema, Santos (2000-b, p. 108) argumenta que as tensões da luta de classes 

desnudam a totalidade de um território que, aos atores hegemônicos, é um recurso, e aos 

hegemonizados, um abrigo: 

 
Para os atores hegemônicos o território usado é um recurso, garantia da realização 
de seus interesses particulares. Desse modo, o rebatimento de suas ações conduz a 
uma constante adaptação de seu uso, com adição de uma materialidade funcional ao 
exercício das atividades exógenas ao lugar, aprofundando a divisão social e 
territorial do trabalho, mediante a seletividade dos investimentos econômicos que 
gera um uso corporativo do território. Por outro lado, as situações resultantes nos 
possibilitam, a cada momento, entender que se faz mister considerar o 
comportamento de todos os homens, instituições, capitais e firmas. Os distintos 
atores não possuem o mesmo poder de comando levando a uma multiplicidade de 
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ações, fruto do convívio dos atores hegemônicos com os hegemonizados. Dessa 
combinação temos o arranjo singular dos lugares. Os atores hegemonizados têm o 
território como um abrigo, buscando constantemente se adaptar ao meio geográfico 
local, ao mesmo tempo que recriam estratégias que garantam sua sobrevivência nos 
lugares. É neste jogo dialético que podemos recuperar a totalidade. 

 

De fato, a etimologia da palavra “território” possui uma dupla conotação que confirma 

o seu caráter material e simbólico, pois se relaciona tanto à dominação da terra, quanto ao 

medo que a circunda. É o que afirma o pesquisador Rogério Haesbaert (2004) ao analisar a 

origem da palavra que, no Latim, está próxima tanto de terra-territorium, termo relacionado à 

dominação jurídico-política da terra, quanto de térreo-territor, que tem a ver com o terror, 

apavoramento ou medo de quem, a partir da dominação territorial, sofre com a perda da terra 

ou com o impedimento de nela adentrar em virtude do estabelecimento de fronteiras.   

Num ou noutro caso, é latente uma íntima ligação do território com o poder, seja ele 

político, jurídico, econômico ou simbólico. Para que um território exista, determinado 

agrupamento social tem que dele se apoderar, e esse apoderamento não ocorre fora de um 

contexto e esvaziado de um sentido referenciado por propósitos.  

Em decorrência dessa compreensão é que está a distinção entre a “apropriação” e a 

“dominação”, vastamente debatida por Lefebvre (2001; 2008): no que se refere ao território, o 

poder tem um sentido concreto – de dominação – e um sentido simbólico – de apropriação. A 

propriedade, a posse, a funcionalidade, as fronteiras, a territorialidade e o valor de troca são 

inerentes à dominação territorial, neste texto também concebida como “captura” de 

determinado território. Já as rugosidades36, os modos de vida, as formas como as pessoas 

produzem e traduzem o território (e são por ele produzidas e traduzidas), bem como o seu 

valor de uso, dizem respeito à “apropriação”, que é simbolicamente construída. Ao destacar a 

importância da distinção lefebvriana, Haesbaert (1997, p. 42) diz: 

 
O território envolve sempre, ao mesmo tempo [...] uma dimensão simbólica, 
cultural, através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como 
forma de “controle simbólico” sobre o espaço onde vivem (sendo também, portanto, 
uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de caráter político-
disciplinar (Grifo do autor). 

 
Enquanto campo de ação/dominação, o território assinala controles que variam de 

acordo com o tempo e o espaço, agrupamentos e indivíduos, pois o multipertencimento resulta 

                                                 
36 Milton Santos (1986) compreende as marcas e impressões do passado que se fazem presentes no espaço 

construído como rugosidades, ou seja, heranças espaciais que se apresentam de formas isoladas ou em 
arranjos. Assim, o espaço é um testemunho, uma prova de modos de produção historicamente localizados. 
Apesar da discussão sobre as rugosidades dizer respeito à produção histórica do espaço, como dito, espaço e 
território são categorias inter-relacionadas. Portanto, produção espacial e configuração territorial associam-se 
histórica e dialeticamente, inclusive no que diz respeito aos sentidos materiais e simbólicos. 
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do movimento histórico que o edifica e das suas constantes transformações, presentes e 

influentes inclusive no seu status ontológico. O viver no Cerrado próximo ao Parque Nacional 

das Emas ou na Ilha do Bananal é distinto do viver em meio aos campos de soja de Rio Verde 

ou aos mares de cana-de-açúcar que sobem para o MAPITOBA37, assim como habitar e 

transitar em regiões nobres de uma cidade é diferente de fazer o mesmo na periferia, e o 

simples fato de haver territorializações num ou noutro lugar já é um indicativo identificador: 

 
A natureza social da identidade, do sentimento de pertencer ao lugar ou das formas 
de apropriação do espaço que ela suscita, liga-se aos lugares habitados, marcados 
pela presença, criados pela história fragmentária feitas de resíduos e detritos, pela 
acumulação dos tempos, marcados, remarcados, nomeados, natureza transformada 
pela prática social, produto de uma capacidade criadora, acumulação cultural que se 
inscreve num espaço e tempo. Isto é, o lugar guarda em si e não fora dele o seu 
significado e as dimensões do movimento da história em constituição enquanto 
movimento da vida, possível de ser apreendido pela memória, através dos sentidos 
(CARLOS, 2007, p. 22).  

 

Visto assim, o território pode ser compreendido como produto da relação entre os 

sujeitos sociais e o espaço – fruto dos modos como a territorialização ocorre e é significada. 

Ao ser apropriado, ou seja, ao adquirir um sentido simbólico, o território emerge como campo 

de tensões e disputas, reveladoras da sua dimensão cultural. 

As comunidades tradicionais do Cerrado ou os “guetos urbanos” presentes nas 

metrópoles, por exemplo, possuem territorialidades dotadas de costumes e usos que os 

diferenciam de outros grupos, como os que têm modos de vida eminentemente urbanos e as 

gangues, em virtude de variadas expressões culturais. Isso indica que a identificação territorial 

é um processo histórica e dialeticamente construído, cujo principal elemento é o sentido de 

pertencimento (ou de multipertencimento) das pessoas ou grupos com o próprio território, 

locus do viver. É o viver é o que modela o território – ao mesmo tempo em que a 

configuração desse interfere nos modos de vida e nas práticas individuais e coletivas. 

 

 

1.1.3 Os sentidos do território  

 
 

Apesar de se constituir no campo do poder, o território não resulta apenas das relações 

de poder/apoderamento. Sua dimensão simbólica implica em ideologias, imagens, discursos, 

signos e linguagens que conformam os modos como é representado, significado, apropriado e 

                                                 
37 Termo muito recorrente na atualidade cujas iniciais fazem alusão aos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e 

ao Oeste da Bahia. 
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até mesmo capturado. São processos que decorrem do e no imaginário coletivo e definem 

fronteiras identificadoras que, mesmo sendo intangíveis, apontam caminhos e perspectivas à 

territorialização.  

Se o território é compreendido como locus da vida, a identificação aparece como um 

de seus elementos centrais, capaz de aglutinar os iguais e de repelir os diferentes. Do mesmo 

modo, a formação do sentido de pertencimento (e de não pertencimento) está relacionada à 

identificação-território, identificação-significado e ao significado-território. Por conseguinte, 

o primeiro movimento da territorialização é o simbólico, que determina o modo como se dará 

a apropriação e, posteriormente, a captura territorial. 

Nessa leitura, a reflexão sobre a totalidade dos territórios necessariamente tem que 

considerar as relações com os conteúdos comunicacionais, cuja dimensão não está limitada 

apenas ao que é disseminado por meio dos veículos de comunicação ou de jornalismo. 

Conforme já foi debatido, o conteúdo comunicacional está presente na vida social e, sem ele, 

não há como afirmar territórios e territorialidades.  

Para Raffestin (1993) a formação territorial implica em processos interacionais, por 

meio dos quais os indivíduos informam suas intenções. Segundo ele, ao mediar as relações 

entre as pessoas é que o território adquire uma dimensão política. A representação que o autor 

elaborou para esse processo possui a seguinte estrutura: 

 
Esquema 2 – Relação triangular dos atores em determinado território 

 

 
Fonte: Adaptado de Raffestin (1993). 
  

A perspectiva de Raffestin é salutar porque afirma o território como um elemento 

mediador entre os sujeitos. No entanto, é insuficiente, pois não traduz a complexidade das 

relações e mediações existentes. Isso porque os indivíduos não apenas têm no território um 

elemento mediador, como também o produzem e mediam, ao mesmo tempo em que por ele 

são produzidos e mediados. Assim compreendida, a mediação exercida pelo território pode 

ser esquematizada da seguinte maneira: 

 
TERRITÓRIO 

ATOR 2 ATOR 1 
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Esquema 3 – Caráter mediador do território 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

No Esquema 3, os territórios A, B e C contêm a multiplicidade de sujeitos, 

instituições, possibilidades de interações, fronteiras e escalas, tais como Estados-Nações, 

Biomas, cidades, bairros, etc. Mesmo estando no mesmo território, nem sempre os sujeitos 

relacionam-se diretamente entre si. Suas interações estão vinculadas à territorialização e vice-

versa. Daí advêm as ideias de multiterritorialidade e multipertencimento (sujeitos 2AC, 5CA e 

4BC), a exemplo dos migrantes que, ao conviverem em outros territórios, não deixam de 

carregar consigo elementos identificadores que são territorial e historicamente construídos. 

Todavia, a disjunção das dimensões do território só é possível no plano das ideias, ou 

seja, naquilo que emana do exercício analítico e reflexivo sobre as dinâmicas e configurações 

territoriais. Além disso, seu caráter comunicacional ultrapassa a interação entre os indivíduos, 

pois implica também – e, sobretudo – em produção de sentidos.  

Numa perspectiva geográfica, segundo Castro (2001, p. 156), a compreensão do 

mundo “[...] requer considerar a força dos símbolos, das imagens e do imaginário [...] que 

possui um inegável valor explicativo”, já que “as representações permanecem nos dispositivos 

simbólicos, nas práticas codificadas e ritualizadas, no imaginário e em suas projeções”. O 

campo simbólico é, portanto, a outra face dos territórios – uma compreensão que supera a 

redução conceitual às dimensões jurídico-legais, políticas e econômicas. 
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1.2 OS PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO E AS DINÂMICAS TERRITORIAIS 

 

 

 As mediações que os veículos de comunicação e jornalismo estabelecem constituem o 

corpus dos objetos de estudo da chamada “Teoria da Recepção” ou “Paradigma 

Latinoamericano de Comunicação”. Com clara orientação marxista, especialmente por meio 

das contribuições de Karl Marx, Friedrich Engels, Antônio Gramsci e Paulo Freire38, desde o 

início da década de 1980 essa corrente teórica foi estabelecida como um divisor de águas nas 

Teorias da Comunicação, principalmente por afirmar a relação materialista, histórica e 

dialética que pauta e localiza os veículos comunicacionais no mundo, nos territórios, no 

cotidiano, enfim, nas representações e significações das pessoas.  

 O reposicionamento proposto rompe com as análises funcionalistas, estruturalistas e 

frankfurtianas que marcaram, desde o final do século XIX, os estudos e as pesquisas em 

Comunicação, cujo foco estava nos meios, no seu funcionamento ou nos conteúdos. Apesar 

de terem bases epistemológicas distintas, o vínculo desses três paradigmas com a 

Comunicação foi estabelecido na primeira metade do século XX, a partir da emergência de 

novos meios técnicos de comunicação, como o cinema, o rádio e a televisão. Em geral, essas 

análises partem de uma concepção dualista do processo de comunicação, polarizado entre 

“emissor” e “receptor/massa”39. Enquanto o emissor é colocado num patamar privilegiado de 

superioridade, dotado até mesmo de um poder homogeneizador, o receptor é visto como uma 

massa passiva e alienada frente aos conteúdos veiculados pelos “meios de comunicação de 

massa” (MCM), que são “assimilados” conforme a vontade dos emissores, sem nenhum filtro 

ou capacidade reflexiva por parte dos “receptores”. Ou então, como é o caso do 

                                                 
38 No conjunto da obra de Paulo Freire está expressa a compreensão de que os processos educativos e formativos 

não ocorrem dissociados dos comunicacionais. Seus estudos sobre a intersecção desses dois campos foram 
fundamentais no desenvolvimento do Paradigma Lationamericano de Comunicação. Uma das obras mais 
expressivas é o livro “Comunicação ou Extensão?” (FREIRE, 1983), publicado quando o autor foi exilado e, 
em diversos países da América Latina, trabalhou diretamente com pesquisadores da Comunicação, como o 
jornalista mexicano Guilhermo Orozco Gómez, um dos pioneiros da Teoria da Recepção.  

39 Sob a égide da racionalidade, a sociedade contemporânea desenvolveu diversos mecanismos de explicações 
das suas contradições, entre os quais se localiza a teoria da sociedade de massas, gerada com base nas 
especializações do trabalho que emergiram juntamente com o modo de produção capitalista. Martín-Barbero 
(1997, p. 44), postula que “a teoria sobre as novas relações das massas com a sociedade constituirá um dos 
pivôs fundamentais da racionalidade com que se recompõe a hegemonia e se readequa o papel de uma 
burguesia que, de revolucionária, passa neste momento a controlar e frear qualquer revolução”. Para Gramsci 
(1989), o sistema social democrático burguês impôs diferentes massas de intelectuais e trabalhadores 
conforme sua necessidade de reafirmação enquanto classe dominante, ignorando as categorias que não lhes 
são necessárias. Portanto, muito mais do que pretender compreender ou explicar os processos que permeiam a 
atuação popular, as teorias sobre as massas pretenderam o seu controle. 
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Funcionalismo, a base do pensamento está no binômio mecanicista de “estímulo e resposta”, 

ou seja, para cada estímulo dado, existirá sempre uma resposta correlata. 

Em qualquer que seja o caso, a perspectiva apresentada por essas Escolas atribuem aos 

veículos de comunicação e de jornalismo um efeito massificador estrondoso: a premissa 

inicial sempre pontua que os indivíduos estão envoltos em teias estruturais, funcionais ou 

alienantes que os condenam à eterna passividade, seja por meio de uma resposta correlata ao 

estímulo recebido, ou da alienação ideológica superestrutural que domina e manipula os 

MCM e as pessoas, imersas na luta de classes. Na visão de Mauro Wilton de Sousa (1995, p. 

20), nessas teorias “o receptor talvez possa ser visto como uma outra expressão do dualismo 

teórico sujeito/objeto, dado que se constitui empiricamente como expressão de 

receptor/objeto/ mercadoria”.  

Para Martín-Barbero (1997, p. 15-16), o Paradigma Latinoamericano de Comunicação 

emergiu da necessidade de construir um campo teórico-metodológico que fizesse sentido 

tanto ao processo comunicacional, quanto às realidades do continente: 

 

Alguns pesquisadores começaram a suspeitar daquela imagem do processo no qual 
não cabiam mais figuras além das estratégias de dominador, na qual tudo transcorria 
entre emissores-dominantes e receptores-dominados, sem o menor indício de 
sedução nem resistência, e na qual, pela estrutura da mensagem, não atravessam os 
conflitos nem as contradições e muito menos as lutas. [...] Tudo aquilo que, do modo 
como as pessoas produzem o sentido de sua vida e como se comunicam e usam os 
meios, não cabia no esquema (Grifos do autor). 

 

Um dos principais pressupostos da Teoria da Recepção está na compreensão de que a 

comunicação não ocorrem linearmente, sem contradições e fissuras. A propositura inicial é a 

consideração do processo comunicacional em sua totalidade, complexidade e dialeticidade, 

cuja centralidade está nas conexões e mediações que produzem ideologias e significações, 

mas que também são produzidas por práticas de sujeitos e sociedades históricas. O foco não é 

o ser em si, mas as suas mediações, uma das principais categorias da dialética: 

 

O que importa não é uma análise que permita a compreensão apenas do 
funcionamento e estrutura dos veículos de comunicação e tampouco dos seus 
conteúdos ideologizados. Sem desconsiderar a importância de tais análises no 
conjunto dos estudos da Comunicação Social, mas compreendendo que, finitas em si 
mesmas elas não são suficientes, o que se busca é a compreensão das relações 
presentes nos processos comunicacionais e suas respectivas vinculações com a 
sociedade, com as relações de poder e, fundamentalmente, com a cultura. As 
pesquisas, abordagens, metodologias e olhares chamam a conceber a comunicação 
como um complexo processo, que não termina na emissão, pois tem continuidade 
nas significações que a ele são atribuídas pelas pessoas (BORGES, 2011, p. 90). 
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Martín Barbero (1997) foi um dos primeiros teóricos da Comunicação a propor o 

deslocamento e a inversão objetos de estudo da área, partindo não mais dos meios, e sim, das 

mediações. Para ele, os estudos focados apenas nas estruturas e no funcionamento das 

instituições midiáticas não são suficientes para contemplar a complexidade dos processos 

comunicacionais e dos sentidos gerados, que não se encerram quando o indivíduo entra em 

contato com o conteúdo, independentemente se ele é massificado, manipulado, ideologizado, 

ou se pertencente a um ou outro gênero de maior ou menor popularidade e impacto social. 

Em outras palavras, a consideração das mediações é motivada pela compreensão de 

que os conteúdos disseminados pelas instituições de comunicação e de jornalismo não 

perpassam por simples assimilações, internalizações ou aceitações automáticas, emocionais 

ou irracionais de discursos retificados e hegemonicamente legitimados. Ao contrário disso, os 

processos de significação são extremamente complexos e envolvem diversas negociações, 

como por exemplo, as existentes entre o capital que fomenta a indústria da comunicação e os 

sujeitos que consomem os seus produtos. Sobre isso, Martín-Barbero (1995, p. 39) é enfático: 

“a recepção não é apenas uma etapa do processo de comunicação. É um lugar novo, de onde 

devemos repensar os estudos e a pesquisa de comunicação” (Grifos do autor). 

A Teoria da Recepção afirma a existência do sujeito da comunicação, ser histórico e 

social cuja territorialidade media distintas leituras sobre o mundo – um contraponto inclusive 

aos termos recorrentes na área e generalizados no senso comum para designar as pessoas 

envolvidas nos processos comunicacionais promovidos pelos veículos midiáticos, tão 

imbuídos da ideia de massa e passividade, tais como “receptores” (os que recebem), 

“ouvintes” (os que ouvem) e “telespectadores” (os que observam à distância). 

Segundo Sousa (1995), o paradigma que se instala sustenta-se do princípio de que 

entre as pessoas e os veículos de comunicação, ao invés de ocorrer uma relação causal e 

unilateral, ocorre uma relação dialética a partir de uma associação triádica entre o que é 

emitido, o que é recebido e o que é significado: 

 

Em comunicação, isso se traduz na concepção de que há uma recepção não mais 
entre emissor-receptor, mas uma relação triádica na qual está também o mundo das 
significações. Se as significações surgem no bojo das relações sociais, essas mesmas 
relações são mediações no processo social de significação. As mediações são, pois, 
relações presentes no interior das práticas e não algo estranho e acessório (SOUSA, 
2000, p. 81).  

 

Nessa perspectiva, o campo da recepção é reconfigurado para o campo da significação 

e passa a ser concebido como uma dinâmica que emerge da interação entre as práticas sociais 
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e os processos de mediação que “[...] envolve não só um jogo de atores e situações, mas um 

complexo jogo de relações, resultando na dificuldade de os veículos de comunicação serem 

isoladamente definidores sociais de sentido” (SOUSA, 2000, p. 82).   

Na Comunicação Social, os Estudos Latinoamericanos sustentam um novo olhar para 

os processos comunicacionais, alicerçado não nos meios, estruturas ou conteúdos, mas nas 

mediações, significações e ações que deles eclodem. Esse repensar possui ao menos cinco 

pressupostos: 

1) A comunicação é envolta em ideologias e, por conseguinte, está relacionada à 

cultura e às expressões culturais, ou seja, a um complexo processo de produção de 

sentidos; 

2) A comunicação é permeada por estruturas e aparatos, mas, fundamentalmente, 

também envolve sujeitos, que pensam, elaboram, significam e ressignificam os 

conteúdos comunicacionais de acordo com os elementos mediadores que dispõem; 

3) A comunicação não implica somente em reprodução, mas, sobretudo, em produção 

de significados e ações; 

4) A ampla maioria dos veículos de comunicação e de jornalismo está vinculada às 

lógicas hegemônicas, o que repercute na sua estrutura orgânica e na conformação 

dos seus discursos, mas isso não quer dizer que suas estruturas e discursos sejam 

sempre homogêneos; 

5) O processo de atribuição de significados aos contraditórios conteúdos disseminados 

pelos veículos de comunicação está em constante disputa. 

É salutar o registro de que o aporte analítico da Teoria da Recepção não menospreza o 

caráter mediador das instituições de jornalismo e comunicação, sobretudo no que se refere à 

produção e à disseminação de discursos hegemonicamente alicerçados, que se traduzem, 

fundamentalmente, em mediação de mercadorias, cujo valor de uso e de troca é necessário ao 

capital. Todavia, afirma a existência de outros conteúdos e instituições intervenientes e, acima 

de tudo, enxerga algo além do “emissor” e do “receptor”: as mediações e os processos de 

significação. Aqui, o poder dos veículos jornalísticos e comunicacionais encontra seus 

próprios limites, já que a sua influência na formação dos sentidos depende dos elementos 

mediadores que as pessoas constroem no transcurso das suas multiterritorialidades, que 

podem contar inclusive com ações intencionais de intervenção no processo de significação 

discursiva e simbólica. 
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1.2.1 Apropriação, significação e territorialidades 
 

 

Ao apontar a complexidade dos processos de comunicação, a Teoria da Recepção 

reconhece a existência de, pelo menos, cinco elementos que os instituem, quais sejam: 

realidade histórica, sujeitos, conteúdos, formas e meios. Conceitualmente, a assumência de 

que existem elementos instituidores da comunicação afasta a visão positivista que a pontua 

como transmissão de informações de um polo emissor a um receptor. Por conseguinte, a 

comunicação passa a ser compreendida como processo social de produção de sentidos: 

 
Esquema 4 – Processos de Comunicação e Significação 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013). 

 

O Esquema 4 tem início nos sujeitos da comunicação, envoltos em trajetórias que 

proporcionaram distintas interações com o mundo e com os outros, que também podem estar 

diretamente ligadas às instituições comunicacionais e jornalísticas. Por meio dessas interações 

é que os elementos mediadores da ação e da interpretação do viver são construídos. São como 

lentes, histórica e culturalmente produzidas, que fornecem pressupostos e apontam caminhos 

para a significação do conteúdo comunicacional e, por isso, diferenciam-se de sujeito para 



 

 

93 

sujeito, de instituição para instituição, de grupo para grupo, de tempo histórico para tempo 

histórico, de território para território...  

Pontuados em realidades históricas, cotidianamente os sujeitos têm a possibilidade de 

utilizar diferentes meios de comunicação para disseminar conteúdos. Ao entrar em contato 

com os conteúdos, os sujeitos os “filtram”, atribuindo-lhes significados não são finitos e nem 

limitados ao momento exato do contato com o conteúdo, pois continuam sendo elaborados e 

reelaborados a partir da intervenção de outros indivíduos e elementos mediadores, que podem 

ocasionar a alteração, a reinvenção ou mesmo a substituição dos sentidos.  

Portanto, pode-se dizer que os territórios onde o indivíduo circula, o que deles é 

apropriado e o modo como essa apropriação ocorre, dependem da significação desse 

indivíduo no lugar e no mundo, bem como do modo como ele entende o lugar e o mundo. O 

próprio sentido de um território é produzido por discursos historicamente situados, que estão 

envoltos em hegemonias, disputas, impressões, conceitos, representações e imagens 

difundidas em distintas linguagens e discursos comunicacionais nada simples. 

Do mesmo modo, a territorialidade de cada um – e dos agrupamentos sociais – que 

também possui uma dimensão geopolítica, vincula-se às esferas culturais, pois envolve o 

modo como a terra é capturada, a organização espacial e a apropriação/significação do lugar 

(HAESBAERT, 2005). Além de um meio que cria, instaura e mantém a ordem, a 

territorialidade é uma estratégia produtora (e reprodutora) do contexto geográfico que torna 

possível as experiências humanas e os significados do território que é, nos dizeres de 

Haesbaert (2005, p. 6776), “[...] ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois exercemos o domínio sobre o espaço tanto para 

realizar ‘funções’ quanto para produzir ‘significados’” (Grifos do autor).   

Na contemporaneidade, os veículos de comunicação adquiriram uma capacidade muito 

grande de dar visibilidade ao real, especialmente os que se destinam às práticas jornalísticas, 

que, deliberadamente, dedicam-se também a formar opiniões. Mas o real que está presente nas 

páginas dos jornais e revistas ou na telinha da TV não é a realidade e si, e sim, uma das 

diversas leituras possíveis dos eventos e processos territoriais. É uma parte da vida social que 

foi pautada, produzida, editada e, posteriormente, veiculada. O que é lido e visto é o produto 

final de uma conjuntura que possui suas tramas – e que também carrega seus dramas! 

Inicialmente, as tramas podem ser apontadas nas redes de comunicação dirigida, que 

selecionam temáticas e as pautam por dias, semanas, meses, fazendo-as desaparecer 

posteriormente, com a introdução de novos assuntos que, de alguma forma, apresentam 

coerência com os modelos e interesses hegemônicos, ou seja, na chamada chamada agenda 
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setting40. Já os dramas estão localizados no chamado “pano de fundo”, ou seja, naquilo que 

motiva a seleção de assuntos, nos modos de abordagem, nas angulações e, fundamentalmente, 

na disputa da significação atribuída pelos sujeitos que, de diversos modos, estão inseridos no 

contexto comunicacional, cuja principal característica é simbólica e está relacionada ao jogo 

do poder, às ideologias, à conformação de hegemonias e à dispersão dos pensamentos. 

 

 

1.3 PENSAMENTOS, DISPERSÕES E CONFIGURAÇÕES TERRITORIAIS 

  

 

Conforme já foi enunciado, um dos pressupostos desta Tese é que os veículos de 

comunicação e jornalismo são responsáveis pela produção/reprodução do pensamento 

disperso no seio das sociedades. No levantamento bibliográfico realizado não foi encontrada 

nenhuma referência na Comunicação e no Jornalismo sobre a dispersão do pensamento, o que 

pontua o termo aqui utilizado como inédito à área. 

Alguns apontamentos ao pensamento disperso foram percebidos em produções das 

Ciências Sociais, da Letras e das Ciências da Informação, que debatem diversos meios 

técnicos de sistematização dos conteúdos socialmente produzidos e sua influência no combate 

– ou promoção – da fragmentação do sujeito no mundo (MACHADO, 1994; MUANIS, 2005; 

BAUDRILLARD, 2005).  

Diante das leituras realizadas, é possível supor que o termo tenha sido cunhado por 

Lefebvre e Martin (1992, p. 15), que postulam que o livro é o mais poderoso instrumento que 

uma civilização dispõe para reunir o pensamento disperso, cuja função é proporcionar ao 

pensamento “[...] um valor centuplicado, uma coerência completamente nova e, por isso 

mesmo, um poder incomparável de penetração e de irradiação”.  

No terceiro capítulo da obra “Diferença e Repetição”, denominado “A imagem do 

pensamento”, Deleuze (1988) também disserta sobre a dispersão do pensamento. Para o autor, 

o pensamento não é o reconhecimento de algo, e sim, a problematização sobre algo que 

advém de uma falência do que é habitual e que, por isso, não é natural. Sua existência está 

relacionada a uma ocasião fortuita ou à contingência de um encontro que violente o que já 

                                                 
40 Também chamada de Teoria do Agendamento, é uma Teoria da Comunicação elaborada por Maxwell 

McCombs e Donald Shaw em meados da década de 1970. Afirma que, de acordo com uma lógica 
hegemônica mundial, as agências de notícias nacionais e internacionais pautam a realidade e determinam o 
que vai ser publicizado pelos veículos de comunicação, com o objetivo de formar a opinião pública. Nessa 
trama, a abordagem da notícia, a angulação e os temas são destacados, ofuscados ou simplesmente ignorados 
(WOLF, 2003). 
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está estruturado, cause estranheza, curiosidade. Ele advém do não reconhecimento do que se 

vê de uma forma cômoda ao que anteriormente se via, mas de um incômodo que o força a 

existir e que leva à criação: 

 

Há no mundo alguma coisa que força pensar. Este algo é o objeto de um encontro 
fundamental e não de uma recognição. [...] em sua primeira característica, e sob 
qualquer tonalidade, ele só pode ser sentido. É a esse respeito que ele se opõe à 
recognição, pois o sensível, na recognição, nunca é o que só pode ser sentido, mas o 
que se relaciona diretamente com os sentidos num objeto que pode ser lembrado, 
imaginado, concebido [...]. O objeto do encontro, ao contrário, faz realmente nascer 
a sensibilidade no sentido. Não é uma qualidade, mas um signo. Não é um ser 
sensível, mas o ser do sensível. Não é o dado, mas aquilo pelo qual o dado é dado 
[...] talvez seja preciso reservar o nome de Idéias [...] às instâncias que vão da 
sensibilidade ao pensamento e do pensamento à sensibilidade (DELEUZE, 1988, p. 
241). 

  

Vygotsky (1993, p. 108, 129) possui perspectiva análoga quando diz que é no 

significado que está a chave mestra das respostas às questões sobre o pensamento: “Cada 

pensamento tende a relacionar alguma coisa com outra, a estabelecer uma relação entre as 

coisas. Cada pensamento se move, amadurece e se desenvolve, desempenha uma função, 

soluciona um problema [...] o pensamento tem que passar primeiro pelos significados” para 

depois atingir as linguagens. Isso implica em perceber que o significado é parte inalienável do 

pensamento, sua força motriz e, ao mesmo tempo, seu produto.   

 Para que o pensamento seja comunicado, é necessário utilizar determinado sistema de 

signos. Sem os signos para mediar a exteriorização do pensamento, Vygotsky (1993) afirma 

que a comunicação entre as pessoas, além de muito limitada, teria um forte apelo afetivo, já 

que a interação humana só é possível porque o pensamento reflete uma realidade significada, 

conceitualizada, racionalizada. É por isso que o pensamento se assemelha ao vento e, a 

ambos, não se impõem cancelas. Mas é por isso também que existem os filtros (morais, legais, 

éticos, etc.) que impedem que todos os tipos de pensamento sejam revelados. 

Existe ainda uma inconteste conexão do pensamento com a linguagem, compreendida 

como expressão dos signos e codificação simbólica. Pensamento e linguagem são, para 

Vygotsky (1993), um par dialético: o pensamento precisa da linguagem porque é por meio 

dela que ele se propaga, se exterioriza, enquanto a linguagem não apenas contém o reflexo do 

pensamento, como também é por ele determinada. Por outro lado, é na linguagem que o 

pensamento se conserva, se fixa, torna-se mais estruturado e pode ser comunicado.  

Tanto para Deleuze (1988) quanto para Vygotsky (1993), o pensamento não deve ser 

analisado de forma dissociada da afetividade e da intelectualidade, já que ele não é nato – 
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emerge do ser pensante a partir de necessidades e teias significadoras, cuja formação, 

histórica e social, tende a ser dispersa.  

Posto isso, é possível afirmar que o ato de pensar permite às pessoas significarem o 

mundo em conformidade com seus interesses e possibilidades no espaço e no tempo. Sem o 

pensamento não há aprendizagem e, sem essa, a humanidade estaria fadada a um eterno 

recomeço. Do mesmo modo, a exteriorização do pensamento por meio das linguagens 

promove uma renovação simbólica que pode ajustar o signo referente, ampliá-lo ou modificá-

lo, num dialético e constante processo de criação/recriação contextual que referencia o sujeito 

no lugar, no espaço, no território, enfim, na vida. 

Ferraz (2012, p. 361) argumenta que a imagem não é um “[...] objeto separado do 

sujeito que pensa sobre a mesma; a imagem certamente é algo distinto de quem pensa, mas 

não se encontra em separado e sim inerentemente amalgamada ao ato de pensar, ou seja, de 

produzir pensamento sobre e com o mundo”. Em territórios cada vez mais complexos e, sob 

diversos aspectos, fragmentados também, as imagens e signos se complexificam e dispersam, 

bem como suas leituras e significações. O mesmo ocorre com a produção, a circulação e a 

significação das informações, cuja abundância, velocidade de fluxo e instantaneidade afastam 

aspectos formativos que possibilitam a percepção de si, do outro e do mundo: 

 

A velocidade e quantidade de informações não permitem que se sedimentem no 
imaginário coletivo, sendo rapidamente substituídas por outras e atuais informações 
[...]. O excesso de informação acaba por prejudicar a nossa formação, levando a 
necessidade de estabelecermos outra relação espaço-temporal para que a nossa atual 
condição de acesso instantâneo a dados de todos os “cantos” do mundo seja, no 
mínimo, um aspecto que permita um maior entendimento e conscientização de quem 
somos no mundo (FERRAZ, 1996, p. 34. Grifo do autor). 

 

As veias dos territórios, reticulados e não acessíveis a todos, juntamente com os meios 

técnicos e informacionais necessários à circulação dos conteúdos materiais e simbólicos, 

completam essa trama, que não ocorre descontextualizada dos modos de vida. Bordenave 

(1982, p. 16-17) arrisca uma máxima: “Não poderia existir comunicação sem sociedade, nem 

sociedade sem comunicação [...] Diz-me como é a tua comunicação e te direi como é a tua 

sociedade”, na compreensão de que a comunicação humana não existe por si mesma e nem 

ocorre de forma dissociada da vida social. 

Quanto mais diversificada a estrutura da sociedade, mais diversificados são os 

processos comunicacionais, simbólicos, de significação e suas mediações. Ou, noutra 

perspectiva, quanto mais redes e complexidades de meios técnicos, científicos e 

informacionais, mais nós, tramas, fluxos, dispersões e distanciamento das possibilidades de 
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apropriar-se do todo, que inclui, entre outros elementos, os objetos materiais e simbólicos 

hegemonicamente edificados e homogeneamente distribuídos: 

 

A homogeneização das sociedades é inerente à unificação da economia. A 
fragmentação das mesmas, seu corolário. Pois, entre a razão mercantil e as culturas, 
entre um sistema tecnocientífico que se expande e o desejo de afirmação de 
pertença, a diferença aumenta. As disparidades transformam a marcha da 
humanidade rumo à integração num verdadeiro enigma. Harmonizar-se com a 
genealogia do espaço internacional mostra-se tanto mais estratégico quanto as novas 
apelações como mundialização/globalização são capciosas, sempre prontas a subir à 
cabeça [...]. Seu vertiginoso aumento de poder, marcado pelas crises das bolsas e 
problemas ecológicos, pelas missões militares, pelas solenidades esportivas ou por 
outros acontecimentos transmitidos para todo o mundo, joga a História no 
esquecimento (MATTELART, 2000, p. 12).  

 

Portanto, é possível apontar que, se há na contemporaneidade uma tendência que 

acentua a dispersão do pensamento, ela se materializa no lugar, nos seus símbolos e signos 

impulsionada pela racionalidade do meio técnico-científico-informacional:  

 

É pelo lugar que revemos o Mundo e ajustamos nossa interpretação, pois, nele, o 
recôndito, o permanente, o real triunfa, afinal, sobre o movimento, o passageiro, o 
imposto de fora [...] O lugar é o encontro entre possibilidades latentes e 
oportunidades preexistentes ou criadas. Estas limitam a concretização das ocasiões 
(SANTOS, 1996, p. 16,20. Grifos do autor). 

 

 Santos (1996) afirma que a dimensão mundial da globalização é o mercado, 

materializado nas relações entre as ditas organizações globais que produzem “o mundo como 

uma fábrica de engano”, já que ele está em toda parte, mas pode não estar em lugar algum. 

Daí resulta a fragmentação e também a afirmação do lugar como par opositivo à globalização, 

um espaço de esperança, mudança e transformação: “se o lugar nos engana, é por conta do 

mundo. Nessas condições, o que globaliza separa; é o local que permite a união” (SANTOS, 

1996, p. 16). Visto assim, o lugar tanto pode ser reflexo de lógicas hegemônicas, quanto do 

acontecer solidário, ou seja, possui dois gêneros constituidores: configuração territorial e 

solidariedade regulada que, por mais efêmera que seja, traduz-se em possibilidade de 

contraponto, e, por conseguinte, em mediação para a organização reflexiva do pensamento. 

Para ilustrar seu raciocínio, Santos (1996, p. 94) debate o jornal, mais especificamente, 

os jornais locais e de bairro, aos quais muitos teóricos e especialistas da área de Comunicação 

e Jornalismo chegaram a anunciar o fim diante da introdução de modernos meios técnicos, 

como a Internet. E indaga: “Mas não é que eles ficaram mais numerosos e mais fortes? Por 

quê?”. A explicação vem da relação cultural entre o global e o local, pois os sujeitos, apesar 

de beberem das notícias nacionais e internacionais, também necessitam hidratar-se com a 
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água do poço do seu quintal ou da fonte do seu bairro ou cidade: “[...] o consumo leva ao seu 

antídoto. O consumo nos aprisiona, mas para vender tem que levar em conta estratificações de 

idade, de renda, os gostos herdados. E o jornal tem este papel, é o intermediário, tem também 

um consumo político”. 

Ao apontar o caráter mediador dos veículos jornalísticos, o autor toca numa das 

principais problemáticas da chamada “grande imprensa”41 que, envolta em lógicas 

hegemônicas configuradas no mercado, comumente abstém-se da sua inegável intervenção 

formativa. Quando o mundo não é lido em sua totalidade, ocorre uma considerável 

diminuição das possibilidades de elaboração de uma síntese. São, portanto, dinâmicas que 

dificultam a compreensão dos contraditórios liames do poder, acobertadas por aparências que 

ocultam tramas capazes de fornecer pressupostos para uma percepção mais ampla do global – 

e das suas relações com o local – que geram mitos e mitologias. 

Na visão de Mattelart (2000, p. 12), o risco desse processo é incorrer numa “[...] 

dificuldade sempre maior de distinguir entre fantasia e realidade, num campo já por demais 

vulnerável às mitologias”. Acepção similar possui Roland Barthes (2001, p. 7), quando diz 

que o incentivo para a escrita da obra “Mitologias” veio de um “[...] sentimento de 

impaciência frente ao ‘natural’ com que a imprensa, a arte, o senso comum, mascaram 

continuamente uma realidade que, pelo fato de ser aquela em que vivemos, não deixa de ser 

por isso perfeitamente histórica” (Grifo do autor).  

Semiologicamente, a função do mito é “transformar uma intenção histórica em 

natureza, uma contingência em eternidade”, assegura Barthes (2001, p. 162-163). Entretanto, 

a ocorrência de significações míticas no campo social indica que, em determinado contexto e 

tempo histórico, o mito apresenta-se como um instrumento apropriado àquela sociedade, e sua 

função é a evacuação do real, num “[...] escoamento incessante, uma hemorragia, ou, se se 

prefere, uma evaporação; em suma, uma ausência do sensível” (BARTHES, 2001, p. 163).  

Mas o mito não nega o mundo, os eventos e as coisas: ao contrário disso, o mito existe 

justamente falar do mundo, dos eventos e das coisas. Entretanto, a fala mítica não visa 

aproximar-se da totalidade, e sim, purificá-la e inocentá-la, fundamentando-a natural e 

eternamente com ares não de explicação, mas de constatação: 

                                                 
41 Outro equívoco muito recorrente – e também generalizado na academia e no censo comum – é tratar a 

imprensa como sinônimo de Jornalismo. A imprensa, tal como formatada por Gutenberg, foi o primeiro meio 
técnico do Jornalismo. Posteriormente, já no século XX, outros surgiram, com destaque para o rádio, a 
televisão e a Internet: “A imprensa é o corpo material do jornalismo, é o processo técnico e mecânico que 
resulta num produto final (no caso da imprensa escrita), composto por papel e tinta. O jornalismo é a natureza 
da informação que surge em função destes meios e das necessidades sócio-políticas de um período histórico 
(GENRO FILHO, 2004, p. 160).  
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Se constato a imperialidade francesa sem explicá-la, pouco falta para que a ache 
normal, decorrente da natureza das coisas: fico tranquilo. Passando a história à 
natureza, o mito faz uma economia: abole a complexidade dos atos humanos, 
confere-lhes a simplicidade das essências, suprime toda e qualquer dialética, 
qualquer elevação para lá do visível imediato, organiza um mundo sem contradições, 
porque sem profundeza, um mundo plano que se ostenta em sua evidência, cria uma 
clareza feliz: as coisas parecem significar sozinhas, por elas próprias (BARTHES, 
2001, p. 163-164. Grifos do autor). 

 

Barthes (2001) argumenta que, na sociedade burguesa, o mito é sempre uma fala 

despolitizada, uma “linguagem roubada” que não esconde e nem ostenta coisa alguma – não é 

nem uma mentira, nem uma confissão, mas uma inflexão cuja função é dar forma ao sentido.  

Um exemplo de “roubo de linguagem” pode ser construído a partir da mitificação do 

Cerrado por veículos jornalísticos que informam – e até mesmo denunciam – a sua 

degradação, sem aprofundar nos processos que a promovem, muitas vezes compreendidos 

como tragédias ambientais finitas em si mesmas. Cabe ressaltar que, como postula Ferraz 

(2008), constatar uma tragédia histórica não equivale à superá-la, nem tampouco sobrepujar 

suas condições e reverberações no mundo. 

Trazida para o âmbito da Comunicação Social e do Jornalismo no Brasil, a 

problemática aponta para o modo como a maioria dos veículos comunicacionais e 

jornalísticos funcionam: são empreendimentos capitalistas que dependem de uma relação 

comercial com o Estado ou com empresas privadas para se sustentarem. Na condição de 

instituições de mercado comprometidas com a estrutura social hegemônica, afastam-se do que 

deveria, ao menos na perspectiva de uma Ética da Comunicação42, guiar a produção de 

conteúdo e, por isso, inserem-se com muito fervor na mitificação de um mundo cada vez mais 

compartimentado, fluído, híbrido e, por conseguinte, disperso.  

Inegavelmente, o fortalecimento (e a produção) do pensamento disperso pelos veículos 

de Jornalismo está relacionado à sua configuração mercadológica, estrutural e de formato, 

geradora da fragmentação conteudística que produz práticas jornalísticas guiadas por lógicas 

factuais e cotidianas e modeladas por usos sem criatividade do lead.  

De acordo com Correia (1997, p. 78), as rotinas dos jornalistas “[...] estão mais 

orientadas para a cobertura e tratamento do que é pontual e episódico, do que para o que se 

processa ao longo do tempo”. E é justamente o foco no imediato um dos elementos 

                                                 
42 A Ética ocupa um lugar central nas Ciências Sociais contemporâneas, a exemplo da Comunicação e do 

Jornalismo, cuja normatividade não se dissocia da regularidade pragmática do agir comunicacional. Por isso, 
vai além de uma disciplina: apresenta-se como um pressuposto de ambos os campos, pois questões básicas da 
própria ética a eles estão relacionadas, tais como o modo de vida e as formas de comunicação com o outro. O 
imbricamento da ética com a Comunicação e com o Jornalismo tem dupla face: a ética da Comunicação e do 
Jornalismo (enquanto questão, pressuposto), e a ética na Comunicação/Jornalismo (estabelecida por meio dos 
produtos e do trabalho). 
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impeditivos para a construção de um texto jornalístico mais próximo da totalidade histórica e 

mais distante da produção de sentidos dispersos sobre a vida e suas conjunturas. Daí é 

possível afirmar que o modo como os veículos de comunicação e jornalismo são concebidos, 

bem como as práticas jornalísticas que deles emergem, estão no centro do debate sobre a 

produção da dispersão dos sentidos43.  

 

 

1.3.1 Meios técnicos comunicacionais, pensamentos e lugares 
 

 

Até por volta do século XV, as informações circulavam apenas nos locais em que o 

poder permitia ou a percepção alcançava. Em virtude da limitação dos meios comunicacionais 

e da inexistência de veículos jornalísticos, o mundo ia até aonde se sabia dele, existia apenas 

enquanto formulação consciente do que era conhecido. É que a forma mais preponderante de 

interação era a pessoal, que prevaleceu durante a maior parte da história da humanidade. Nos 

dizeres de Thompson (1998, p. 77), “os indivíduos se relacionavam entre si principalmente na 

aproximação e no intercâmbio de formas simbólicas, ou se ocupavam de outros tipos de ação 

dentro de um ambiente físico compartilhado”.  

A partir do desenvolvimento das redes comunicacionais e de transporte, as interações 

humanas foram ampliadas e acompanharam os meios técnicos desenvolvidos e os usos a eles 

atribuídos, entre os quais se destacam a imprensa e os veículos jornalísticos. Para Thompson 

(1998), a emergência dos meios técnicos de informação e comunicação possibilitou também o 

fortalecimento de dois outros dois tipos interacionais: a interação mediada e a quase-

mediada44. 

Uma das mais profundas alterações sociais promovidas pelos meios técnicos de 

informação está na aproximação simbólica que seus os conteúdos promovem entre distintos 

                                                 
43 É importante frisar que essa não é uma responsabilidade somente do jornalista enquanto trabalhador, pois 

também está relacionada à dinâmica do seu local de trabalho, embora as escolhas individuais sejam sempre 
político-ideológicas.  

44 O que fundamentalmente diferencia os tipos interacionais são as linguagens utilizadas, a forma de 
comunicação, os meios técnicos empregados e os seus usos. Na interação pessoal, que acompanha o 
desenvolvimento histórico da humanidade, o espaço e tempo são compartilhados numa comunicação 
dialógica farta de deixas simbólicas e dirigida a outro(s) específico(s). Na interação mediada, que surgiu a 
partir do desenvolvimento da comunicação a distância, os meios técnicos estão inseridos em redes e 
promovem uma mediação tecnológica entre as pessoas no espaço e/ou no tempo, como ocorre com a carta, o 
telefone e as redes sociais que existem na Internet. Já na interação quase-mediada, que emergiu a partir das 
atividades de imprensa, no século XV, os meios técnicos, também inseridos em redes, não possibilitam a 
interação direta entre os sujeitos. A mediação que é feita é eminentemente simbólica, e a interação ocorre com 
os conteúdos, como é o caso dos jornais, dos livros, do rádio e da televisão. 
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agrupamentos sociais, que se repercutem territorialmente e interferem na sociabilidade e na 

socialidade. Isso porque, ao serem publicizados em veículos comunicacionais e jornalísticos, 

os eventos adquirem visibilidade. Entretanto, o que é visível não é a realidade em si, e sim, o 

real selecionado, pautado, editado e difundido de acordo com as distintas escalas das tramas 

de poder:  

 
A principal consequência do desenvolvimento da mídia na modernidade 
consiste na possibilidade de agir tendo em vista um outro que conhece 
apenas a imagem da minha ação. Esse outro distante passa a ser o 
interlocutor principal da esfera política baseada na publicidade mediada 
(AVRITZER, 1998, p. 7).  

 

Essas percepções permitem postular que os meios de comunicação quase-mediados 

possibilitam o contato com imagens, signos e símbolos do real, o que não é sinônimo nem da 

realidade, nem da sua composição. Para Thompson (1998), em pelo menos três perspectivas, a 

presença dos meios técnicos comunicacionais no mundo converte-se num problema 

geopolítico: 

1) A construção midiática de imagens possui inúmeras fragilidades e consequências, 

especialmente ante à superficialidade e à fragmentação, o que promove leituras 

efêmeras do mundo e dos seus eventos; 

2) A publicização dos conteúdos pelos meios técnicos de informação altera a 

visibilidade e transforma a própria ideia de experiência: os que possuem mais acesso 

às informações têm maior capacidade reflexiva, ou seja, conseguem organizar 

melhor o pensamento. Do mesmo modo, aqueles cujo acesso às informações é mais 

limitado, têm sua capacidade reflexiva também limitada e, consequentemente, 

tendem a elaborar pensamentos mais superficiais, dispersos e presos ao senso 

comum; 

3) Não há neutralidade na comunicação humana e, por conseguinte, nos conteúdos dos 

meios de comunicação quase-mediados. O controle dos veículos comunicacionais e 

de jornalismo está relacionado às hegemonias dos territórios e ao poder, que não é 

distribuído igualmente entre forças políticas e indivíduos. Antes de ser difundido, o 

conteúdo passa por um processo de produção que envolve conjunturas de fundo, 

estrutura interativa de produção (redes) e região frontal (aquilo que deve se tornar 

visível).   

A partir do raciocínio do autor, é possível afirmar que a trama da produção/reprodução 

do pensamento disperso ocorre na dimensão geopolítica dos meios técnicos comunicacionais 
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e informacionais, entre os quais os de jornalismo possuem um considerável peso. Sousa 

(2012) argumenta que o Jornalismo se constitui numa representação discursiva da vida para 

contar ou mostrar algo a outrem. Nessa condição, o discurso jornalístico tem natureza 

sociocultural que, inegavelmente, é imbuída por ideologias construídas no espaço e no tempo, 

mas que também está interligada à ação dos sujeitos que o produzem e ao que pode ser 

usufruído do meio técnico-científico-informacional. 

No mundo contemporâneo, isso se desdobra em tensões e contradições, especialmente 

porque a configuração mundial que se vê na atualidade é marcada por migrações de culturas e 

fluxos comunicacionais que promovem dissonâncias entre o que é globalmente difundido e o 

que é localmente experienciado. São sociedades cada vez mais alterodirigidas, compostas por 

sujeitos igualmente alterodirigidos cujas experiências estão relacionadas ao presencial, ao 

encontro e aos conteúdos mediados, suas interações, fragmentações e dispersões. 

A respeito do tema, Thompson (1998, p. 182) assinala que “não é incomum encontrar 

indivíduos perdidos na tempestade de informações, incapazes de ver alguma saída e 

paralisados pela profusão de imagens e opiniões mediadas. O problema que muitas pessoas 

hoje devem enfrentar é o do deslocamento simbólico”.  

O deslocamento simbólico ao qual o autor faz referência está associado à formação do 

eu (por ele denominado como self) que, com o advento da interação mediada, sofreu um 

grande impacto, já que antes dela, a autoformação estava associada aos locais onde as pessoas 

viviam e interagiam com os outros. O acesso às informações de outros lugares, agrupamentos 

sociais e indivíduos, sem dúvida, alargaram a compreensão das pessoas, que agora podem 

distanciar-se das fronteiras materiais e simbólicas da sua vida cotidiana. 

Para Thompson (1998, p. 185), “ao abrir novas formas de conhecimento não local e 

outros tipos de material simbólico mediado, o desenvolvimento da mídia enriqueceu e 

acentuou a organização reflexiva do self”, que passou a ter grande importância na vida social 

diante das demandas que emergiram em escalas nunca antes vistas. Por outro lado, trouxe 

consequências para os sujeitos e agrupamentos sociais, tais como intrusão mediada de 

mensagens ideológicas; dependência de sistemas de produção de formas simbólicas mediadas, 

sobre os quais o indivíduo não possui controle e muitas vezes até desconhece as nuances; 

desorientação em virtude da sobrecarga simbólica que, apesar das múltiplas mediações 

existentes na vida das pessoas, comumente reforça o que é disperso e forte no senso comum; 

além da absorção do self, que não significa suspensão do pensamento, mas um tipo de 

extensão e acentuação do seu caráter reflexivo, nas quais os materiais simbólicos provenientes 

dos diversos meios técnicos comunicacionais passam a ser um elemento central, e não uma 
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categoria mediadora. Desse modo, o autor vê a organização reflexiva do ser humano como um 

projeto simbólico, construído individual e coletivamente no espaço e no tempo históricos:  

 

É um projeto que o indivíduo constrói com os materiais simbólicos que lhes são 
disponíveis, materiais com que ele vai tecendo uma narrativa coerente da própria 
identidade. Esta é uma narrativa que vai se modificando com o tempo, à medida em 
que novos materiais, novas experiências vão entrando em cena e gradualmente 
redefinindo a sua identidade no curso da trajetória de sua vida (THOMPSON, 1998, 
p. 183) 

 

Reflexão similar é feita por Mattelart (2000, p. 61-62) quando analisa que, a partir do 

século XIX, diante da expansão das redes comunicacionais, o mundo é simbolicamente 

apresentado como uma “gigantesca sociedade de seguros” dirigida pelo Estado, um “vasto 

organismo” funcionalmente composto por partes solidárias, nas quais a comunicação é um 

“fator civilizatório”. A noção funcionalista de interdependência reforça o sentimento de 

interconexão das pessoas e das sociedades e “[...] esta dependência geral de todos e de tudo, 

no espaço e no tempo, esta solidariedade orgânica, indicam o caminho rumo a um novo tipo 

de organização social, que garante o acesso universalizado ao seguro e à divisão dos riscos 

por todos”. Se todos são responsáveis, já que estão interconectados, não há um responsável 

maior, uma força hegemônica ou poder central capaz de oferecer alternativas à realidade. 

Noutra obra, o autor diz que, enquanto negócio, a globalização é um modelo de organização 

empresarial e de estabelecimento de relações com o espaço-mundo: “Para descrever esse novo 

modo de organização, a literatura econômica recorre à metáfora: holograma, ameba e utiliza, 

quase sempre, a linguagem da biologia. A empresa e o mercado-mundo são tratados através 

do prisma do organismo vivo” (MATTELART, 1994, p. 251). 

 O que dá vida ao “organismo” são seus conteúdos, que circulam nas diversas redes 

técnicas de comunicação e nos serviços integrados que são ofertados ao mercado, o que só foi 

possível de ser desenvolvido a partir do século XV, com o advento da imprensa. 
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CAPÍTULO II 
A leitura impressa: alteração da visibilidade e dos sentidos do 

mundo e dos territórios 
 

Da Redação 

 

Sua empresa é julgada pelos 
impressos que usa. A frase 
que propagandeia a gráfica 
poderia ter sido empregada 
no século XV por uma tipo-
grafia européia que despon-
tava oferecendo ao comér-
cio a impressão de papelaria, 
que também caiu nas graças 
da administração dos Esta-
dos-Nações, dada a facilida-
de em organizar a burocracia 
e divulgar conteúdos. Logo 
foi a vez dos livros e dos 
periódicos que contavam o 
mundo e atraiam a censura.  

 
 

Jornal O Popular, 19/12/1970, p. 9. 

No Brasil, séculos de censura 
se adiantaram às impres-
sões. Goiás saiu na frente e 
também tinha seu próprio 
jornal, mas o jornalismo da-
quele tempo era diferente, 
opinava e formava. Contudo, 
o avanço do capitalismo no 
país mudou os jornais, que 
deixaram a opinião para as 
colunas e passaram a pau-
tar-se no mercado. Para bo-
as vendas, verdade, obje-
tividade e neutralidade. O 
Jornal O Popular inaugurou 
essa fase em Goiás. Mas 
será a sua história realmente 
conhecida? 
 

 
 

Revolução Francesa e 
capitalismo liberal: 

prelúdios da imprensa na 
Europa 

 

Johannes Gutenberg é mes-
mo o inventor da imprensa? 
Se as técnicas de impressão 
há muito existiam no ori-
ente, por que a imprensa 
emergiu na Europa? Ela já 
nasceu censurada? As fo-
gueiras da Santa Inquisição 
eram instrumentos censó-
rios? Que tipo de conteúdo 
os primeiros jornais impres-
sos tinham? O capitalismo 
comercial e industrial fez flo-
rescer a imprensa? Se sim, 
ela é um advento do capital? 
E a Revolução Francesa, co-
mo contribuiu? 

  

Câmara Filho e a emergência do jornalismo empresarial 
em Goiás 

Migrante do Norte, Joaquim 
Câmara Filho veio para Goiás 
e fez fortuna pessoal e poli-
tica que envolvia relações com 
o poder local, regional e na-
cional. A construção simbólica 
de Goiânia é fruto da sua cri-
ação, assim como tantas ou-
tras simbologias. Fundador de 
inúmeras  instituições  goianas 

e diretor do DEIP e do DOPS, 
após longa trajetória, trouxe 
para Goiás seus irmãos e, 
com eles, fundou o Jornal O 

Popular, embrião de outras 
empresas da família. Mas se 
Câmara Filho tinha tamanha 
força, por quais motivos a 
empresa não leva o seu 
nome?  
 

A tardia introdução da 
tipografia no Brasil: 

censura, obscurantismo e 
resistência 

 

Por que o Brasil demorou 
tantos para ter atividades de 
impressão e como elas 
começaram a acontecer? 
Quais foram os primeiros 
jornais impressos no país e 
quais eram as suas linhas 
editoriais? Goiás, que em 
1830 era uma província 
interiorana que não tinha 
força política alguma, entrou 
para a história por imprimir 
o jornal A Matutina Meya-

pontense. Como isso foi pos-
sível? O jornalismo brasileiro 
era mesmo opinativo? Quan-
do ele passou a ser comer-
cial? Por que a extinta Re-
vista A Informação Goyana é 
tão importante para o 
Sertão do país e para Goiás? Jornal O Popular, 03/04/1983, capa; 01/02/1970, p. 5. 

 

Capitalismo veste notícia 
e se territorializa em 

Goiás 
 

Quais são as relações entre a 
construção de Goiânia e o 
nascedouro de O Popular? 
Esse periódico era mesmo, 
desde o princípio, guiado 
pelos padrões do jornalismo 
empresarial? Por que ele 
sobreviveu ao tempo en-
quanto outros impressos 
fundados na mesma época 
pereceram? Em que medida 
as relações de Câmara Filho 
contribuíram para que O Po-

pular  se transformasse no 
principal jornal de Goiás e 
ainda abrisse caminho para 
outras empresas da Organi-
zação Jaime Câmara? Quais 
são as entrelinhas não 
publicadas desse diário, as 
suas redes e dinâmicas ter-
ritoriais? 



CAPÍTULO II 

A LEITURA IMPRESSA: ALTERAÇÃO DA VISIBILIDADE E DOS 

SENTIDOS DO MUNDO E DOS TERRITÓRIOS 

 

 

 

Discursos jornalísticos alteram lugar do debate público e da visibilidade do mundo, 
interferindo nas representações, significações e nos movimentos e dinâmicas de 
territorialização.  

 

 

No final da Idade Média, a Europa viu nascer a imprensa, meio técnico que 

possibilitou o desenvolvimento de produtos em série direcionados a um mercado específico e 

tabulados por um sistema de preços. Num curto espaço de tempo os primeiros veículos 

jornalísticos também proliferaram. Ambos, imprensa e jornais, foram impulsionados pelas 

profundas transformações espaciais e territoriais que culminaram no declínio do feudalismo e 

na ascensão do capitalismo comercial (e, posteriormente, industrial), mas o que de fato 

fizeram foi promover alterações na visibilidade dos lugares e do mundo, intervenientes nas 

significações e ações das pessoas e sociedades. Na música “Parabolicamará”, o compositor 

Gilberto Gil (1992) sintetiza as mudanças advindas da emergência dos meios técnicos 

comunicacionais: 

 
Antes mundo era pequeno, porque Terra era grande. Hoje mundo é muito grande, 
porque Terra é pequena, do tamanho da antena Parabolicamará. Antes longe era 
distante, perto só quando dava, quando muito ali defronte, e o horizonte acabava. 
Hoje lá trás dos montes, dendê em casa, camará [...]. Esse tempo nunca passa, não é 
de ontem nem de hoje, mora no som da cabaça, nem tá preso nem foge [...]. Esse 
tempo não tem rédea, vem nas asas do vento [...] Ê volta do mundo camará. Ê, ê, 
mundo dá volta camará.  

 

Debatidos os principais conceitos que estão interligados aos pressupostos da presente 

Tese, este Capítulo foi pensado para analisar a geopolítica dos veículos de jornalismo 

impresso, especialmente da Revista A Informação Goyana e do Jornal O Popular que, como 

dito, forneceram a maior parte da base documental utilizada. A emergência da imprensa e dos 

jornais compõe um breve texto introdutório, elaborado com o objetivo de pontuar essas 

atividades no tempo e no espaço, já que ambos os veículos possuem antecedentes históricos 

que, de muitas maneiras, delinearam a sua existência. No caso do Brasil, a ênfase está nas 

peculiaridades de séculos de censura seguidos de mais alguns séculos de um jornalismo 
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opinativo e formativo, que foi alterado profundamente com o avanço do desenvolvimento 

capitalista e suas reverberações nas dinâmicas territoriais. Em Goiás, o Jornal O Popular é o 

abre-alas do modelo “jornal-empresa”, extremamente envolto em redes econômicas e de 

poder antes mesmo da sua fundação, uma história registrada em raras publicações 

jornalísticas, mas não contada no meio acadêmico e encoberta em outras esferas, como o site 

da OJC, por motivos que, mesmo depois da pesquisa realizada, não foram totalmente 

esclarecidos.  

 

 

2.1 REVOLUÇÃO FRANCESA E CAPITALISMO LIBERAL: PRELÚDIOS DA 

IMPRENSA NA EUROPA  

 

 

No mundo Ocidental a Terra começou a ficar pequena e o mundo a dar mais voltas a 

partir da recriação de uma técnica de impressão tabular que já era utilizada pelos orientais 

desde o século IV para a difusão dos ideogramas45. Ciente das possibilidades, Johannes 

Gutenberg reformulou o que já existia e criou a prensa, uma máquina de imprimir que pode 

ser comparada a um gigantesco carimbo. 

A prensa funcionava de um modo muito simples, mas, ao mesmo tempo, exigia um 

conhecimento especializado: a composição tipográfica das impressões era feita página por 

página, numa montagem que exigia o encaixe de letras móveis num tipo (molde). A 

composição artesanal do impresso exigia que as letras fossem inseridas e alinhadas 

manualmente, uma a uma, até darem origem a uma palavra completa e, consequentemente, à 

composição textual de cada página. Depois, cada tipo era banhado com tinta e literalmente 

prensado contra uma folha de papel. A curiosidade fica por conta do modo como as palavras 

tinham que ser compostas para que, quando fossem prensadas, grafassem algo legível: o 

tipógrafo as escrevia de trás para frente, o que exigia do trabalhador não só letramento, como 

também um refinado raciocínio. 

                                                 
45 Melo (2003) tece diversas críticas aos autores da História da Imprensa por imputarem ao Ocidente o que foi 

desenvolvido no Oriente, já que os chineses, japoneses e coreanos, que há séculos utilizavam as impressões 
tabulares, chegaram a desenvolver tipos móveis em meados do século XI. Ammirato (1963, p. 77) também é 
categórico: “a Xilografia, por exemplo (o processo de imprimir por meio de caracteres abertos na madeira), 
começou a ser praticada pelos chins desde o século VI. A civilização chinesa, que, segundo os pesquisadores, 
remonta o ano de 3.000 A.C., e que se tornou famosa por seus sábios e filósofos, deu ao mundo a seiva de sua 
sabedoria quando os povos começaram, em priscas eras, a estabelecer contato intelectual [...] Portanto, não é 
de admirar que os chins tivessem dado início a essa arte no século IV e que foi introduzida na Europa muito 
mais tarde, isto é, no século XII”. 
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Melo (2003) frisa que a nascente indústria tipográfica, que deu suporte ao 

desenvolvimento da burguesia comercial e atendeu às necessidades políticas, administrativas 

e organizacionais das cidades, dos principados e da Igreja, rapidamente transformou-se num 

negócio lucrativo que, por exigir grande investimento de capital, ficou a cargo dos ricos 

negociantes. As primeiras oficinas tipográficas foram instaladas nos centros comerciais e nas 

cidades universitárias, mas logo foram expandidas para os polos mercantis, que facilitavam a 

exportação. Eram letras de câmbio, recibos, contratos, modelos contábeis, tabelas de preço, 

guias para recolhimento de impostos, editais, proclamações, avisos, formulários, reprodução 

de imagem de santos, orações, indulgências, bulas papais e livros46.  

A respeito do assunto, Thompson (1998) postula que o desenvolvimento da indústria 

da imprensa transformou a civilização oral e escrita na impressa, que mantém íntimos laços 

com a produção, industrialização, difusão e venda de formas simbólicas. Para esse autor, as 

impressões tornaram-se as novas bases do poder simbólico e passaram a cumprir um papel 

estratégico para as instituições capitalistas e Nações.   

Segundo Lage (2008), os primeiros jornais surgiram quase duzentos anos após o 

advento da imprensa, no início do século XVII, eminentemente relacionados ao universo 

burguês. Algumas décadas depois, a aristocracia percebeu seu poder de formar a opinião 

pública e deu início à fundação de periódicos que divulgavam temas do interesse das cortes. A 

tiragem dos primeiros jornais era limitada, e o público, composto por funcionários públicos, 

comerciantes e auxiliares imediatos, mas o caráter publicista dos periódicos estava lançado, 

assim como seu poder simbólico. 

Sousa (2012) concorda que as condições técnicas, socioeconômicas e políticas da 

chamada Idade Moderna propiciaram a difusão do jornalismo, mas ressalta que a sua gênese 

está situada na Antiguidade Clássica, onde são identificados diversos fenômenos pré-

jornalísticos, tais como os meios técnicos regularmente criados para organizar e difundir 

informações atuais, cujos critérios de noticiabilidade até hoje são utilizados. Os periódicos aos 

quais o autor faz referência possuem registros históricos bem antigos, como as publicações 

encontradas em cidades da Mesopotâmia e da Suméria, datadas do século XVII a.C. ou o 

jornal mural Acta Diurna, criado por Júlio César para informar os acontecimentos sociais e 

políticos de Roma, cerca de 60 a.C.  

                                                 
46 Lefebvre e Martin (1992) destacam que no século XV, 45% dos livros impressos eram de caráter religioso, 

com predominância da Bíblia; 30% de cunho literário; 10% da área do Direito; 10% de obras científicas e 5% 
de outros assuntos. Entretanto, com o desenvolvimento do capitalismo comercial e, principalmente, a partir da 
Revolução Industrial, a imprensa aproximou-se das tendências do mercado, até constituir-se definitivamente 
enquanto empresa capitalista. 
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Apesar das atividades jornalísticas existirem desde a Antiguidade, pode-se dizer que 

foram as Revoluções Francesa e Industrial que as fizeram frutificar, já que o seu surgimento 

está umbilicalmente ligado às atividades de imprensa na Europa. Em outros termos, o 

fenômeno jornalístico eclodiu no século XIX e foi possibilitado por fatores políticos, pela 

emergência das redes de transporte e de comunicação e pelo desenvolvimento dos meios 

técnicos aos quais necessitam. Sousa (2012) aponta o aparecimento de dispositivos técnicos 

antes inexistentes, como as impressoras rotativas, o telégrafo, os cabos submarinos e a 

obtenção mecânica de imagens (máquina fotográfica) como uma das condições sine quibus 

non para que o jornalismo emergisse e rapidamente se tornasse uma atividade capitalista.  

O corpo profissional que compõe a atividade jornalística existe desde o século XVII e 

era formado por pessoas que viviam da produção de notícias para os veículos, chamados, 

nesse período, de “gazeteiros” ou “periodistas”. Contudo, sua profissionalização só ocorreu 

no século XIX, por meio da “[...] reformulação de um modelo cuja estrutura já existia na 

Roma Antiga” (SOUSA, 2012, p. 4). A exploração econômica do jornalismo também fez 

emergir os primeiros empresários do ramo que, inicialmente, eram comerciantes, mas que, 

acompanhando o movimento do capitalismo, tornaram-se industriais.   

O retardo na proliferação dos veículos jornalísticos, se comparados às atividades de 

impressão, tem uma explicação política: é que o poder dos impressos em fomentar debates e 

contribuir na ampliação das possibilidades organizativas do pensamento humano logo foi 

percebido pelos dirigentes clérigos e aristocráticos, que não hesitaram em lançar mão de 

diversos instrumentos de censura. 

Segundo Mattos (2005), o primeiro controle estabelecido sobre as atividades de 

imprensa e de jornalismo foi o político-econômico, que englobava censura, proibições de 

funcionamento de veículos impressos e controle de matérias-primas. No que diz respeito à 

censura, o autor destaca diversas manifestações, tais como o constrangimento do conteúdo ou 

dos fluxos informacionais, a manipulação e a omissão, além de outros mecanismos mais 

tradicionais como a censura prévia, política, moral, coercitiva e militar.   

De acordo com Melo (2003, p. 55), os mecanismos de controle e censura fizeram com 

que as atividades de imprensa encolhessem: enquanto o século XV registrou uma fase de 

acelerada expansão, os subsequentes vivenciaram o seu atrofiamento, não do ponto de vista 

técnico, mas da produção. Isso ocorreu em virtude dos dispositivos censórios que restringiam 

as publicações, inclusive livreiras, ao que era autorizado pela Igreja ou pela aristocracia 

européia. A diversificada regulamentação restritiva era tão alta quanto o fogo das fogueiras 

inquisitórias, conjuntura que permaneceu praticamente inalterada até o século XVIII, exceto 
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na Inglaterra que, em 1695, promoveu a Reforma e conquistou a supressão da censura prévia 

com forte utilização dos impressos. No restante da Europa, foi no embalo dos ideais da 

Revolução Francesa e da ascensão do capitalismo industrial que a liberdade de imprensa se 

consolidou. 

 

 

2.2 A TARDIA INTRODUÇÃO DA TIPOGRAFIA NO BRASIL: CENSURA, 

OBSCURANTISMO E RESISTÊNCIA 

 

 

 A tipografia chegou ao território sul-americano no século XVI por intermédio dos 

espanhóis, que, em 1553, para atender demandas da sede do Vice-Reinado da Nova Espanha, 

instalaram oficinas tipográficas no México. O Peru registra a circulação de impressos desde 

1594, mas o primeiro periódico latinoamericano editado nos moldes dos jornais europeus foi a 

Gazeta de México y Noticias de Nueva España, fundada em 1722 (SODRÉ, 1966).  No Brasil, 

as atividades de imprensa começaram 275 anos depois, e só tiveram início porque em 1808 a 

Corte portuguesa instalou-se no Rio de Janeiro. Apesar de divergirem em alguns aspectos, 

Sodré (1966) e Melo (2003) concordam que esse retardo tem razões de cunho político e 

econômico: para resguardar o que era de interesse da metrópole colonizadora, Portugal 

impediu o funcionamento de tipografias no Brasil, cuja colônia era um território apenas de 

exploração/extrativismo, no qual não deveria haver atividades industriais47.  

 Além disso, Sodré (1966) pontua que, no mundo todo, o desenvolvimento das 

atividades de imprensa e, posteriormente, de jornalismo, decorreram do desenvolvimento do 

capitalismo, pressuposto inexistente no Brasil-Colônia. Melo (2003) complementa ao indicar 

que outros fatores socioculturais e circunstâncias históricas também influenciaram no referido 

retardo, tais como: organização feitorial da colônia; escravidão; predominância da população 

rural; insipiência de urbanização; analfabetismo; precariedade da burocracia estatal; fraca 

atividade comercial e mecanismos de censura da Coroa. 

 A chegada da Corte portuguesa transformou a estrutura política, administrativa, 

econômica, social e cultural do Brasil, e, por conseguinte, alterou a dinâmica espacial e 

territorial dos lugares. A necessidade de garantir apoio infraestrutural às atividades 

                                                 
47 A tentativa de instalação de uma tipografia no Brasil data de 1747, quando Antonio Isidoro da Fonseca iniciou 

iniciar atividades de impressão livreira no Rio de Janeiro. Seu feito foi frustrado em virtude da intervenção do 
Santo Ofício, que o notificou sobre a proibição da existência de atividades de imprensa no território brasileiro 
(BRAGANÇA, 2009).  
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burocrático-administrativas fez com que as primeiras impressões fossem iniciadas. Isso 

ocorreu por meio da Impressão Régia (também chamada de Imprensa Régia), criada em 13 de 

maio de 1808 para viabilizar leis e papeis diplomáticos no formato impresso. Mas em poucos 

meses, Dom João abriu a tipografia para eventuais publicações civis, objetivando, 

principalmente, movimentar o comércio e agradar a Corte, já acostumada com a leitura de 

folhetins e almanaques em Portugal.  

 Mas o início das atividades de imprensa no Brasil não significou a liberação para a 

existência dos veículos jornalísticos. O maior exemplo vem de Hipólito José da Costa que, 

impedido de publicar no país, fundou um jornal em Londres, o Correio Braziliense, que 

circulou de junho de 1808 a dezembro de 1822. Seu público principal eram os portugueses, 

mas, clandestinamente, o periódico também chegava aos brasileiros, que acabaram 

constituindo um público secundário. Esse periódico mantinha correspondentes no país, que 

cobriram eventos históricos importantes como a Revolução Pernambucana de 1817 e os 

acontecimentos subseqüentes que culminaram na proclamação da Independência. Os ideários 

liberais do jornal, como a monarquia constitucional e a abolição da escravidão, fizeram com 

que a Coroa Portuguesa desse início, também em Londres, a uma publicação que se 

caracterizava como um par opositivo: O Investigador Portuguez em Inglaterra. Em dezembro 

de 1922, com a independência do Brasil, Hipólito da Costa considerou que o Correio 

Braziliense havia cumprido sua meta e deixou de publicá-lo (SODRÉ, 1966; BRAGANÇA, 

2009).  

Todavia, o incômodo gerado pelo periódico de Hipólito José da Costa também 

repercutiu no Brasil: três meses após seu lançamento em Londres, a Imprensa Regia deu vida 

ao primeiro jornal impresso no país: A Gazeta do Rio de Janeiro, órgão oficioso da Coroa 

portuguesa. Desde então e, principalmente após 1922, pequenos jornais surgiram em diversas 

cidades brasileiras. De gênero eminentemente opinativo, eram empreendimentos não 

capitalistas ligados a grupos políticos ou a algum temário unificador, ou seja, também tinham 

conteúdos e linhas editoriais humorísticos, de entretenimento ou literários. 

A constatação de que os veículos jornalísticos alteram o lugar do debate público, dão 

visibilidade aos discursos e interferem nos significados do mundo e dos lugares esteve 

presente desde os primórdios do Jornalismo no Brasil – donde advém a reprodução da ação da 

Coroa portuguesa ao lançar um periódico na Inglaterra como par opositivo ao que 

frontalmente lhe atacava. Em outros termos, se um jornal anarquista, religioso, monarquista 

ou republicano surgisse numa cidade, provavelmente um que lhe contestasse também seria 

editado naquele mesmo local.  
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Capelato (1988) afirma que o acirramento da luta pela Independência e, 

posteriormente, pela instauração da República, fez com que a Coroa perdesse poder, o que 

favoreceu a proliferação de veículos jornalísticos impressos no país, que impuseram um 

divisor de águas ao pontuarem-se em campos opostos à imprensa oficial. A autora analisa 

ainda que o jornalismo brasileiro nasceu no ardor e clima de importantes movimentos 

políticos que, inspirados por um iluminismo tardio, lutaram para estabelecer ideários 

republicanos e liberais.  

Entretanto, outros movimentos ocorridos fora do país também fortificaram as 

atividades jornalísticas brasileiras, a exemplo da Revolução Constitucional da cidade do Porto 

que, em 1820, estabeleceu o fim da censura prévia e a liberdade de expressão do pensamento 

como princípios a serem defendidos por Portugal. Os desdobramentos do movimento 

português aparecem na primeira lei de imprensa do Brasil, promulgada em 1823, cujo 

primeiro artigo diz que “nenhum escrito de qualquer qualidade, volume ou denominação é 

sujeito à censura, nem antes e nem depois de impresso” (MATTOS, 2005, p. 103). 

Após a instauração da República, as necessidades liberais e capitalistas favoreceram 

ainda mais a proliferação dos jornais. De acordo com Capelato (1988), a festa republicana 

entorpeceu o país, polarizado em “vencidos x vencedores”. Enquanto isso, o povo foi 

convidado a participar das comemorações, não da República... Visão semelhante tem Sodré 

(1966), quando diz que a passagem do Império à República não indicou grandes mudanças, já 

que as velhas estruturas coloniais e coronelísticas permaneceram e continuaram no poder, só 

que agora, elegendo presidentes.  

O jornalismo opinativo brasileiro não resistiu às mudanças republicanas, em particular 

no que diz respeito ao avanço da industrialização e do próprio capitalismo. Desde o final do 

século XIX paulatinamente os impressos foram sendo transformados em empreendimentos 

capitalistas de maior ou menor porte, o que acompanhou o movimento ocorrido na Europa 

nesse mesmo período. Isso impôs profundas alterações na concepção dos periódicos, na 

organização do trabalho, profissionalizado e especializado em editorias, bem como na função 

do próprio jornal, meio técnico-científico-informacional que se mostrou extremamente eficaz 

na promoção da territorialização do capitalismo nos lugares.  

Segundo Sodré (1966), o século XX registrou importantes transformações na história 

dos veículos de jornalismo impresso no Brasil, marcadas especialmente pela transição da 

pequena para a grande imprensa, na qual os jornais de estrutura simples e folhas tipográficas, 

com orientação opinativa, cederam lugar às empresas jornalísticas. Com equipamento gráfico 

moderno e pessoal especializado, os novos periódicos alteraram a relação com o comerciante, 



 

 

112 

com a política e com os leitores, o que implicou tanto na redução do número de impressos, 

quanto no estreitamento das suas vinculações com o mundo privado e com o capital: “para os 

políticos torna-se mais fácil ‘comprar’ um jornal do que fundar um jornal, sendo mais prático 

ainda comprar a opinião do jornal”, enfatiza Sodré (1966, p. 315. Grifo do autor). 

Ao substituir o jornalismo artesanal, opinativo e doutrinário, o jornalismo empresarial 

remodelou consubstancialmente três elementos: o conteúdo, a exemplo das grandes 

reportagens e do publicismo, que passaram a ter menos espaços em detrimento da informação 

factual; os aspectos editoriais, que abarcam editorações diferenciadas e publicações 

vespertinas, e as tecnologias utilizadas, que ampliaram a qualidade e a quantidade das 

impressões. Há que se destacar também que a acentuação do capitalismo industrial no país, 

proporcionador da urbanização e das diferentes redes que dela emergiram, foi decisiva na 

afirmação do jornalismo empresarial, que necessita da circulação das informações e das vias 

de transporte para promover territorialidades e para se territorializar. 

Porém, mesmo sob a égide de critérios positivistas como a verdade, a objetividade e a 

neutralidade, necessários à afirmação da atividade jornalística e à própria venda dos jornais, 

os veículos impressos não deixaram de ter posicionamentos. O Jornal O Estado de São 

Paulo48, por exemplo, foi fundado para combater o Império, mas, na República, abriu 

caminhos para os golpes de Estado de 1937 e 1964, e depois sofreu perseguições tanto do 

Estado Novo, que chegou a expropriá-lo, quanto dos militares, que, repetidas vezes, o 

censuraram. Capelato (1988, p. 31) tem uma explicação interessante: “[...] nem sempre a 

imprensa tem com a liberdade o carinho que ela merece, embora a invoque o tempo todo”.  

 

 

2.2.1 A luz Matutina da contra-hegemonia que inaugurou o Jornalismo goiano 

 
 

Em cinco de março de 1830, no distrito de Meia Ponte (atualmente Pirenópolis), o 

impresso A Matutina Meiapontense abriu caminhos para o jornalismo goiano na mesma toada 

dos jornais brasileiros que se opunham à Coroa Portuguesa. Sua criação foi uma resposta a 

Dom Pedro I que, no ano anterior, havia negado um pedido do Presidente da Província de 

                                                 
48 Esse periódico foi fundado em 04 de janeiro de 1875 por um grupo de republicanos, que o denominaram A 

Província de São Paulo. Nos anos iniciais, o combate à monarquia e à escravidão foram os dois principais 
motes do jornal, que também tinha um esquema diferenciado de vendas: um jornaleiro de nacionalidade 
francesa anunciava as notícias pelas ruas da cidade e promovia vendas de modo itinerante. Montado num 
cavalo, Bernard Gregoire cobria a cabeça com um barrete branco e, antes de anunciar uma notícia, soprava um 
pequeno berrante. No primeiro dia do ano de 1890, após a proclamação da República, os proprietários 
mudaram o nome do Jornal, que passou a chamar-se O Estado de São Paulo (HISTÓRIA, 2012). 
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Goiás, Marechal Miguel Lino de Morais, solicitando autorização para instalar uma oficina 

tipográfica no território goiano, a fim de dar início às atividades de impressão que já se faziam 

presentes em diversos cantos do país. Tomando o veto como um desagravo, o Comendador 

Joaquim Alves de Oliveira49, Comandante Geral do Distrito de Meia Ponte, considerado um 

dos homens mais ricos do seu tempo, comprou uma tipografia no Rio de Janeiro com recursos 

próprios e deu início à vida de um periódico republicano, liberal e iluminista que emergiu em 

meio ao Cerrado goiano (TELES, 1989). 

A luz que clareia a aurora inspirou o nome do jornal, cuja duração, de quatro anos, 

contou com 526 exemplares. A Matutina Meiapontense publicava documentos e atos oficiais, 

correspondências civis, textos literários, crônicas, cartas dos leitores e alguns anúncios. Em 

suas páginas estão registrados relevantes fatos da história de Goiás, como a instalação da 

primeira biblioteca do estado, estatísticas oficiais e dados populacionais e econômicos. A 

partir do número 179, a capa do periódico imprimiu as seguintes frases, expressões do seu 

compromisso político: “Os Reis só são legítimos quando governam pela Constituição” e “O 

Direito de resistência ee [sic] direito público de todo o povo livre”: 

  
Figura 1 – Ideários republicanos e iluministas do Jornal A Matutina Meiapontense 

 

 
Fonte: Jornal A Matutina Meiapontense, nº 179, 21/05/1831, capa. 

                                                 
49 Nascido em 1770, aos nove anos de idade Joaquim Alves de Oliveira ficou órfão e sua guarda passou para um 

padre, que o incentivou na carreira eclesiástica. Foi assim que o menino natural de Pilar de Goiás foi parar no 
Rio de Janeiro, onde mais tarde abandonou o sacerdócio e descobriu sua aptidão comercial. Munido da 
herança dos pais, poucos anos foram suficientes para que ele arregimentasse uma pequena fortuna e voltasse 
para Goiás, instalando-se no arraial de Meia Ponte, onde atuou como comerciante. Oliveira cortava o Sertão 
em caravanas sustentadas por escravos e mulas para buscar mercadorias em centros urbanos mais 
desenvolvidos. Em pouco tempo, construiu o Engenho São Joaquim (atualmente Fazenda Babilônia), 
propriedade rural considerada na época como a maior da província, que se dedicava à cultura do algodão e da 
cana-de-açúcar, além da venda de escravos. Seu Engenho ficou mundialmente conhecido, pois foi visitado por 
cientistas e viajantes europeus, com destaque para Auguste de Saint-Hilaire. Apesar de utilizar a mão-de-obra 
escrava, o Comendador fundou o primeiro jornal do Centro-Oeste, cuja linha editorial era iluminista e 
republicana (JAYME, 1971).   
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O Jornal A Matutina Meiapontense não ficou restrito ao território goiano: circulava em 

quase todos os estados brasileiros e chegou a ter um fascículo específico de notícias sobre o 

Mato Grosso. Um dos seus principais feitos está no contraponto entre o local e o global: se 

para o Império o Jornal tinha declarada oposição, para os dirigentes da Província goiana e 

mato-grossense era praticamente um periódico oficial, o que é explicado pela gênese do seu 

surgimento: uma reação ao lugar que o Sertão não tinha no cenário político nacional.  

Abatido por uma tragédia familiar50, em 1836, Joaquim Alves de Oliveira vendeu a 

tipografia do jornal para a Província, que iniciou, no ano seguinte, a imprensa oficial, com o 

Correio Oficial de Goiaz. Desde então, tal como ocorreu com as atividades jornalísticas 

nacionais, diversos periódicos afloraram. De acordo com Teles (1980), no final do século 

XIX, somente em Vila Boa circulavam mais de trinta jornais. 

Na primeira metade do século XX, o jornalismo goiano reproduziu o que se via no 

anterior: o vínculo político-partidário era o sopro e a vida dos periódicos, cuja existência era 

marcada pela efemeridade. Chaud (1980, p. 116-117) sustenta que os periódicos impressos 

“só existiam no local enquanto a facção que defendia tinha condição de acobertá-lo contra a 

ira dos adversários. Daí porque os jornais eram temporários, existiam de época em época”. 

Pensamento similar apresenta Teles (1980, p. 37):  

 
Os jornais, únicos veículos de comunicação da época, serviam de palco para o 
grande debate público. Não entrando no mérito da ação política de cada profissional, 
constata-se que foi o jornalista um artífice de toda mobilização política desde o 
alvorecer da República. [...] Não obstante o seu conteúdo político-partidário, os 
jornais desempenharam importante papel na difusão da cultura, no incentivo ao 
aprimoramento literário e como meio de informação e tribuna do povo. Grande parte 
do espaço dos jornais era destinada à publicação de cartas do povo que, assim, 
manifestava sua opinião sobre vários assuntos de interesse coletivo. 

 

Entretanto, a mudança da capital para Goiânia trouxe novos ares ao jornalismo. A 

edificação de um novo centro de poder era bandeira da Revista A Informação Goyana e gerou 

a Revista Oeste51, além de possibilitar a emergência de O Popular, que, técnica e 

politicamente, alterou o modo de se fazer jornal em Goiás.  

                                                 
50 A esposa do Comendador foi assassinada pelo amante da sua única filha, que era casada com um coronel, no 

instante em que os flagrou em atividade sexual. Para piorar o drama, o amante era escravo do Engenho São 
Joaquim. A morte da mulher deprimiu Joaquim Alves de Oliveira, que desistiu de diversas atividades, entre as 
quais está a impressão do Jornal A Matutina Meiapontense (JAYME, 1971).  

51
 Esse periódico emergiu como parte das políticas do Estado Novo e, por isso, operou a serviço da ideologia e 
dos projetos de Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira. Segundo Dayrell (1979), o periódico teve três 
momentos marcantes: caráter cultural e literário; viés político-ideológico com a manutenção da ênfase cultural 
e literária; e privilegiamento apenas do âmbito político-ideológico na defesa dos ideários desenvolvimentistas 
do Estado Novo e de seus aliados nacionais e regionais. Seu lançamento ocorreu em 05 de julho de 1942, 
como parte da programação do Batismo Cultural de Goiânia. Com periodicidade mensal, mas com constante 
irregularidade, a Revista Oeste circulou até fevereiro de 1944, sendo extinta sem anúncio prévio.  
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2.2.2 Revista A Informação Goyana: políticas públicas para o Sertão 

 

 

Com um discurso que ressaltava as potencialidades agrícolas e as belezas naturais do 

Planalto Central, em agosto de 1917, diversos intelectuais goianos que residiam na capital 

carioca deram vida à Revista A Informação Goyana, que perdurou até o ano de 1935. Do 

primeiro ao último número, o periódico imprimiu abaixo da marca a frase “Revista mensal, 

ilustrada e informativa das possibilidades econômicas do Brasil Central”. A publicação 

aglutinou e repercutiu um pensamento que gritava pela integração do Sertão e de Goiás à 

Nação, e desafiou o governo federal a tomar providências. O editorial do seu lançamento 

assim imprime: 

 
O apparecimento desta publicação se justifica pela necessidade que havia de um 
órgão informativo das riquezas nativas do hinter-land brasileiro – Essa vastissima 
região quasi desconhecida […] e que no entanto possui fortes elementos para se 
incorporar ás correntes progressivas das prosperas zonas do paiz […] Goyaz occupa 
o centro geometrico do Brasil, e não carece de razões geográphicas para representar 
[…] um importante papel social e econômico na grandeza futura da nossa 
nacionalidade (A INFORMAÇÃO, 1917, p. 1). 

 

A diversidade de assuntos abordados pela Revista e sua importância política fizeram 

com que ela navegasse para lugares que ultrapassavam os especializados veículos impressos 

da sua época, já que cumpriu um papel político-educativo na formação da nacionalidade 

brasileira ao promover uma consciência sobre o Sertão. Além de divulgar os recursos naturais, 

os modos de vida e as potencialidades econômicas do que hoje é conhecido como “território 

do Cerrado”52, fez registro de importantes documentos oficiais e ressaltou a diversidade da 

vida e as possibilidades que existiam fora dos grandes centros urbanos. Sobre o assunto, 

Nepomuceno (2003, p. 173) é categórica:  

 
A Informação Goyana veio à luz como uma forma de reação contra o lugar que o sertão 
brasileiro, especialmente o estado de Goiás, ocupava no contexto nacional. Nem a 
imprensa nem o governo federal dispensavam a Goiás a atenção que, segundo esse 
grupo de intelectuais, Goiás deveria merecer, em decorrência dos variados recursos 
naturais de que dispunha, de sua privilegiada localização geográfica e, ainda, do que 
isso representava em termos de possibilidades econômicas que poderiam ser postas a 
serviço do país. A Informação Goyana surgiu no interior do periodismo carioca como 
um órgão técnico e “apolítico”, que tinha como propósito combater com “factos e 
algarismos exactos” a ignorância que existia sobre as riquezas nativas e as 

                                                 
52 O foco principal dos editores era o Brasil Central, que, na compreensão expressa na Revista A Informação 

Goyana, englobava os estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso; o oeste de São Paulo e altos sertões da 
Bahia, Piauí e Maranhão, numa composição que muito se aproxima do que anos depois foi definido como o 
Domínio territorial do Cerrado. 
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possibilidades econômicas do sertão brasileiro, especialmente a ignorância que existia 
sobre uma parte deste sertão, ou seja, o estado de Goiás (Grifos da autora). 

 

O interior do Brasil produziu sociedades sertanejas e alterodirigidas, nas quais a 

territorialização dos povos conflitava com o sentimento de não pertencimento ao país, 

causado pela não identificação com as populações costeiras. Nessa perspectiva, a Revista A 

Informação Goyana pode ser percebida como uma fronteira cultural do Sertão, que contribuiu 

para a construção de um projeto de ocupação ambíguo, cuja unidade estava alicerçada na ideia 

de progresso. Ao analisar as políticas públicas de integração nacional da época, Pereira (2002) 

afirma que a proposta de lançar o país para o interior (na tentativa de promover a sua unidade 

enquanto nação) adequava-se aos objetivos de Goiás, que estava tentando promover seu 

processo civilizatório por meio da integração com os demais estados brasileiros.  

O principal corpo editorial da Revista foi formado na Escola Militar da Praia 

Vermelha53, entre os quais se destaca o seu idealizador, diretor, líder e principal redator, 

Henrique Silva, auxiliado por 188 colaboradores, sendo alguns de grande influência no 

cenário político, jornalístico e literário, a exemplo de Americano do Brasil54, Hugo de 

Carvalho Ramos, Olegário Pinto, Joaquim Câmara Filho, J.J. Curado e Moisés Santana. 

 Com periodicidade mensal, A Informação Goyana dedicava maior atenção ao 

potencial de desenvolvimento econômico do Brasil Central, mas possuía um perfil 

enciclopédico que abarcava diversos temas, tais como recursos naturais, aspectos históricos, 

geográficos, cartográficos, sociais e culturais. Era impressa no formato 32x24 cm, em papel 

de boa qualidade, com seus conteúdos dispostos em páginas de duas colunas e expressiva 

parte das matérias ilustradas com desenhos, fotografias, mapas e tabelas. A tiragem média era 

de 500 exemplares, com saída sempre no dia 15 de cada mês.  

Os editores da Revista tinham uma forma particular de numerar suas páginas: a 

numeração não era realizada a cada exemplar, e sim, a cada doze meses de existência do 

periódico, com início em agosto e término em julho do ano subsequente. Assim, a página 

quatro de uma revista publicada em fevereiro, pode apresentar a numeração 76, por exemplo.  

                                                 
53 Com influência do ideário positivista de Augusto Comte, entre os objetivos da Escola Militar da Praia 

Vermelha (RJ) estava a formação de intelectuais e cientistas capazes de pensar estrategicamente as políticas 
desenvolvimentistas para o país (NEPOMUCENO, 2003). 

54 Antônio Americano do Brasil (1891-1932) nasceu em Bonfim (GO) e, desde criança, revelou ter grande 
talento na escrita e literatura. Cursou ginasial e medicina no Rio de Janeiro, onde iniciou sua atuação como 
médico e jornalista. Foi um dos mais importantes colaboradores da Revista A Informação Goyana, dotado de 
estilo e grande erudição. Americano do Brasil é considerado um dos maiores oradores da sua época, além de 
escritor e poeta. Sua atuação política o levou a ocupar inúmeros cargos executivos e legislativos em âmbito 
regional e nacional, onde deu sequência ao que já fazia em seus livros e textos jornalísticos: divulgar Goiás e 
seu povo, suas riquezas e potencialidades (LOBO, 1974).  
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O público de A Informação Goyana era constituído por um conjunto seleto de leitores, 

tais como políticos, intelectuais, capitalistas e jornalistas, posicionamento de mercado que 

está registrado no primeiro editorial, que afirma que a Revista visava “[...] colocar diante dos 

olhos dos capitalistas, dos industriaes e dos commerciantes as possibilidades economicas sem 

conta do Estado mais central e menos conhecido do Brasil” (A INFORMAÇÃO, 1917, p. 1).  

 
Figura 2 – Número inaugural da Revista A Informação Goyana 

 

 
 

Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/08/1917, p. 1-2. 
  

 Em geral, as pautas e textos jornalísticos vinham de correspondentes mantidos em 

diversas cidades do Brasil Central, mas muitas eram extraídas de outros impressos da época. 

Comprometidos com os ideários e objetivos da publicação, comumente os redatores, editores 

e correspondentes faziam estudos in loco para contestar os relatos dos viajantes que passaram 

por Goiás no final do século XIX, bem como os relatórios emitidos pelos dirigentes centrais, 

utilizados como fontes secundárias dos textos. Não raramente, esses documentos eramn 

duramente criticados, conforme ilustra o artigo de opinião a seguir, denominado “Geographos 

de Gabinete”, assinado por Henrique Silva: 
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O Sr. Commandante Thiers Fleming, no seu desesperado esforço por obter adhesões 
á ambiciosa pretensão de Minas Geraes sobre um territorio reconhecidamente sujeito 
á jurisdicção do Estado de Goyaz [...] depois de, como prestigio do cargo que 
occupa na casa militar do Sr. Presidente da Republica, ter seduzido uma boa parte da 
imprensa carioca, e quase ou senão todas as nossas pseudo associações scientificas 
foi afinal bater ás portas do tugurio do Sr. Olavo Freire, pretenso cartographo 
brasileiro. E certo foi o dedo perito de alguém, conhecedor profundo dos homens e 
das cousas deste paiz, que apontou Freire ao Sr. Fleming, como pão para toda a obra. 
Mas, mal sabe o Sr. Commandante Thieris, que os quilates do geographo prefectural 
não são da melhor moeda. O commandante – é o próprio Sr. Olavo quem confessa – 
honrou o geographo de gabinete, mas de facil celebridade didactica, com “uma 
captivante dedicatoria", como que lhe “despertando dizer algo sobre os “Limites 
Interestadoaes” [...] Nós, porém, é que não estamos dispostos a deixar passar em 
julgado o engrossativo e asnatico artigo do cartographo, escripto de conformidade 
com as vistas largas do mineiro autor dos “Limites Interestadoaes” [...] Das duas 
uma: ou esse paparreta ignora o significado de “fantásticas" que emprega em relação 
ás riquezas do sub-solo de Goyaz, ou é um ignorantaço, e tal, que até desconhece a 
radicional producção das inesgotaveis minas goyanas, producção assas conhecida e 
notoria desde os tempos coloniaes [...] Onde o Sr. Freire esteve com a sua 
consciência: quanto no seu Novo Atlas de Geographia incorporou a Goyaz o 
territorio inter-fluvial Araguaia-Rio das Mortes e mais o encravado entre o S. 
Marcos, Jacaré e Serra de Pilões, ou no seu artigo de encommenda quando diz que o 
primeiro dos alludidos territorios pertence a Matto Grosso e o segundo a Minas 
Geraes? Dezembuche, Sr. professor! (SILVA, 1918-a, p. 135. Grifos do autor). 

 

Entretanto, quando os documentos oficiais continham informações que valorizavam o 

Sertão, eram publicados na íntegra, às vezes acompanhados de notas explicativas da sua 

origem e propósitos, a exemplo dos dados econômicos, sociais e censitários de Goiás em 

1804, que mais adiante serão expostos, cujo valor histórico é inestimável.   

 Além do Rio de Janeiro, A Informação Goyana circulava em quase todas as principais 

cidades brasileiras e em outros países, como a França e o Uruguai. Fiel ao seu propósito, a 

publicação traçou um programa de desenvolvimento para o Brasil Central que tinha como 

ponto zero a efetivação de políticas públicas capazes de criar redes de transporte e 

comunicação, ligando-o às demais regiões do país. Esse programa evoluía para a ocupação do 

território, o fomento da economia e o incentivo para que o Brasil e o exterior conhecessem – e 

se apropriassem – das riquezas do que chamava de hinterland (interior). Para tanto, os 

editores compreendiam que era necessário um reposicionamento de imagem para o Sertão e, 

já no primeiro número, questionaram os valores colonizadores e eurocentristas que, até então, 

foram responsáveis pela formação das imagens da Região: 

 
Em parte alguma do Brasil a Geographia vegetal conta com tantas collectividades 
botanicas revestindo as incoherentes formas de entrançadas mattas ou de imponentes 
taboeiros, cerrados e interminaveis campos, como nas terras altas do dilatado sertão, 
ou em seus profundos valles e partes marginaes dos grandes rios e affluentes. 
Notam-se ali representados os multiplos indivíduos da flora maxima e minima, quer 
se trate de typos de applicação therapeutica e social obrigatoria, ou da extensa copia 
de plantas officinaes e de construcção […] Mas nada disso sabem os pseudos-
phytologistas do Ministerio da Agricultura ou os curiosos compendistas e ensaistas 
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que não viram outras florestas que as da Gavea e Tijuca e a vegetação de climas 
europeus das nossas avenidas asphaltadas (A VEGETAÇÃO, 1917, p. 2). 

 

A principal estratégia utilizada pela Revista A Informação Goyana para o 

reposicionamento da imagem do Sertão foi a divulgação das riquezas, potencialidades e 

belezas naturais do Brasil Central, no afã de interferir nos rumos da territorialização e na 

integração com os demais centros urbanos e produtivos do país. Rio Araguaia, Ilha do 

Bananal, Salto do Itiquira, Igreja de Pirenópolis, Caldas Novas, Jalapão entre outros pontos 

turísticos que estão localizados no Cerrado foram publicizados na Revista, geralmente no 

formato de reportagens. No que se refere aos aspectos culturais, o periódico possui registros 

importantes de modos de vida das populações indígenas, tradicionais e demais povos do 

Cerrado, sendo que Acroás, Apinagés, Caiapós, Xavantes, Xerentes, Xicribás, Bororós, 

Cayumás e Carajás possuem espaços bem delimitados e constantes, registradores da 

localização territorial, costumes, cultura e conflitos que acompanhavam suas trajetórias no 

interior de um país ocupado sem nenhuma intervenção do poder público para garantir a vida 

dos que aqui se fixaram há mais de 15 mil anos. 

 Destarte, o debate que A Informação Goyana fazia sobre o Sertão ultrapassava a 

literatura, o artesanato, as festas religiosas, a manipulação das plantas medicinais, as crenças, 

os valores e o que comumente é relacionado aos patrimônios culturais, pois contemplava – e 

defendia – um modo de vida, de ser e de estar, de traçar trajetórias que ocupam espaços com 

suas particularidades, hoje notadamente cerradenses. 

 Porém, seus editores tinham um projeto: queriam influenciar no desenvolvimento do 

interior do país, integrando-o aos demais centros produtivos do Brasil. Para tanto, sabiam que 

também era necessário divulgar as potencialidades agrícolas e econômicas do Sertão, mudar a 

imagem, fomentar políticas capazes de criar as infraestruturas necessárias para que o 

desenvolvimento, em diversos sentidos, pudesse fluir. Tinham consciência das implicações da 

dispersa e tímida população do Brasil Central frente à imensidão territorial, um empecilho ao 

tão sonhado projeto. Igualmente, percebiam que o progresso e o desenvolvimento teriam que 

vir de fora, o que incluía trabalhadores que já tivessem formação técnico-industrial, donde se 

originam as campanhas de incentivo à ocupação territorial e a mediação de relações 

diplomáticas internacionais visando favorecer a imigração. 

Sem adentrar no profundo e polêmico debate da Historiografia brasileira que envolve a 

percepção do isolamento e do esquecimento do Sertão – se advinda da organização estrutural 

da sociedade sertaneja ou do olhar de quem a analisa – aos olhos da atualidade, diversos 

cotidianos que por aqui existiam poderiam ser considerados muito abaixo do Índice de 
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Desenvolvimento Humano (IDH) e, diante do que representavam, urgia a necessidade de 

intervenção. Provavelmente por isso, naquele ínterim, os desdobramentos do projeto que A 

Informação Goyana propunha, contrastantes com a incessante defesa da territorialidade e dos 

modos de vida, sequer foram cogitados. Para o pensamento vigente, a única saída possível era 

o desenvolvimento e o progresso. Em outras palavras, o que hoje pode ser considerado como 

uma contradição ou fragmentação da totalidade histórica e do pensamento, na época, era 

apontado como solução para profundos e complexos problemas sociais que afligiam a 

população do interior do país e seus lugares de vida, tão carentes de infraestruturas em áreas 

básicas como saúde, escolarização, transporte, comunicação e informação.  

Assim como ocorreu com os demais veículos de jornalismo do seu tempo, a Revista A 

Informação Goyana tinha lado, delimitado tanto no ideal que perseguia, quanto nos subsídios 

dos cofres públicos, especialmente os goianos. A essa ação, retribuía com a divulgação de 

mensagens, relatórios do governo e de deputados estaduais, discursos de autoridades locais, 

decretos e atos oficiais. Possivelmente em função disso foi que seus editores vivenciaram – 

mas ignoraram – fatos históricos importantíssimos para o país, como a Semana da Arte 

Moderna (1922), o nascimento do Partido Comunista do Brasil (1922) e a Coluna Prestes 

(1924-1927).  

O não envolvimento com problemáticas que poderiam comprometer as relações 

políticas do grupo de editores da Revista também fez com que acontecimentos polêmicos de 

Goiás passassem em branco, a exemplo dos episódios ocorridos em Pirenópolis com 

Benedicta Cipriano Gomes, a Santa Dica55. Todavia, quando os assuntos eram de interesse, 

encontravam apoio, espaço de debate e divulgação, uma posição que está em consonância 

com o nascimento do jornalismo opinativo no Brasil, bem como à sua consolidação na 

estrutura republicana.  

                                                 
55 Ainda na infância, por causa de uma enfermidade desconhecida, Benedicta Gomes foi tida como morta. Após 

três dias de procissão post mortem, voltou à vida durante o tradicional “banho dos defuntos”. Rapidamente a 
notícia se espalhou e Lagoa, vilarejo de Pirenópolis no qual ela vivia, começou a receber um número enorme 
de pessoas, chegando a ter mais de quinhentos moradores e sendo frequentado por mais de 60 mil pessoas por 
ano. Dica, que se alfabetizou sozinha, diagnosticava doenças, indicava remédios, proferira conferências, dava 
conselhos, ordens e fazia profecias. Proclamava a terra como coletiva, “um bem de Deus”, que deveria ser 
coletivamente trabalhada e seus frutos partilhados entre todos. O crescente número de seguidores e visitantes 
e, especialmente seu discurso, incomodaram o poder local, que tratou de precaver-se dos possíveis 
desdobramentos do movimento criado. Em 14 de outubro de 1925, quando Dica tinha apenas 20 anos de 
idade, a Força Pública de Goiás invadiu Lagoa, efetivando sua prisão e matando centenas dos seus seguidores. 
Em 1932, ela voltou à cena pública durante a Revolução Paulista, ao liderar uma tropa de 150 homens que 
marchou para São Paulo com o objetivo de defender a integridade nacional. Voltou com a patente de Cabo do 
Exército Nacional e sua tropa, sem baixas, foi apelidada de “pés-de-palha, pés-sem-palha”, numa alusão ao 
método que ela utilizou para ensinar a marcha ao sertanejo goiano. Dica viveu até 1970 (GOMES FILHO, 
2009). 
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Além das contribuições do Estado de Goiás, a Revista A Informação Goyana era 

mantida por meio dos recursos de Henrique Silva, da venda de assinaturas e do espaço 

vendido para anúncios (NEPOMUCENO, 2003). Entretanto, somente as duas últimas formas 

de financiamento são explícitas nas suas páginas, ou seja, os anúncios e as assinaturas. 

Embora os anúncios não fossem computados na paginação, sempre estiveram presentes nas 

primeiras folhas de cada publicação, bem separados do conteúdo jornalístico, informativo e 

opinativo. Eles englobavam uma diversidade de serviços e produtos, que iam desde 

atendimento escolar, médico e odontológico às loterias, máquinas e insumos agrícolas. No 

que se refere às assinaturas, além dos lembretes aos assinantes para que mantivessem os 

pagamentos em dia, as edições também divulgavam o custo do impresso. É interessante 

perceber que o preço avulso é o mesmo da assinatura por doze meses, e ele só se altera 

quando o envio era feito para o exterior:  

 
Figura 3 – Página de anúncios, lembrete da Revista A Informação Goyana aos assinantes e divulgação do 

custo monetário da assinatura 
 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/08/1917, n.p; 15/10/1931, p. 19. 
 

Em 1935, com a morte de Henrique Silva, a Revista A Informação Goyana deixou de 

existir, mas acumulou um legado de 213 números publicados ininterruptamente56, que hoje se 

traduz em registros históricos sobre os lugares e os modos de vida do Sertão, edificados em 

                                                 
56 Em alguns momentos a Revista apresenta uma edição que agrega dois meses, como a de janeiro e fevereiro de 

1935. Segundo Nepomuceno (2003), isso ocorria em virtude da falta de recursos financeiros para custear a 
impressão. Porém, essa é uma exceção, visto que quase a totalidade das edições era lançada mensalmente. 
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discursos que refletem uma linha de pensamento que, ao seu tempo e ao seu modo, foi 

vanguardista. Sobre o assunto, Asmar (1989, p. 90) declara: “o falecimento de Henrique 

Silva, em março de 35, desfalca a divulgação de Goiás na capital da República. A 

Informação Goyana sente-se órfã, como órfãos ficam os que se cevaram em suas páginas 

cheias de boas notícias. E a Informação vai morrer de amor” (Grifos do autor).  

Para Nepomuceno (2003), o periódico foi um instrumento político, formativo e 

educativo que contribuiu na construção de uma identidade nacional ao trazer para o debate 

público do país outras realidades, tão distintas das grandes cidades e centros urbanos, cujos 

desdobramentos podem ser visualizados no embrião da malha ferroviária de Goiás e em todas 

as políticas que compuseram o Programa da Marcha para o Oeste57, que abriram espaço para 

o vindouro alargamento das fronteiras geoeconômicas e geopolíticas para o Cerrado. 

 

 

2.3 CÂMARA FILHO E A EMERGÊNCIA DO JORNALISMO EMPRESARIAL EM 

GOIÁS 

  
 

 Na década de 1930, o panorama de Goiás já estava muito diferente do que foi 

denunciado nas páginas de A Informação Goyana. Além de melhorias infraestruturais nas vias 

de transporte e redes de comunicação, como a introdução do telégrafo, a abertura de estradas e 

a ampliação da linha ferroviária, alterações na estrutura do Estado brasileiro comandadas por 

Getúlio Vargas possibilitaram o vislumbre de algumas saídas para o ostracismo político e 

isolamento econômico do estado. Nesse contexto, um processo histórico foi desencadeado 

pela ruptura em definitivo de dois grupos oligárquicos que, há tempos, disputavam o poder: os 

Caiado e os Ludovico. Políticos, intelectuais – e até mesmo os jornais – cindiram-se e 

tomaram partido, o que também teve repercussões na opinião pública.  

No campo do jornalismo, o quadro existente desde os idos tempos coloniais – de um 

jornal nascer praticamente junto com o seu par opositor – repetiu-se em quase todos os 

lugares que mantinham atividades de imprensa. Na Cidade de Goiás, por exemplo, os Jornais 

                                                 
57 A Marcha para o Oeste foi uma das principais vertentes do programa de governo de Getúlio Vargas, após o 

Golpe de Estado de 1937. Vargas buscava quebrar a hegemonia da política café-com-leite (São Paulo e Minas 
Gerais), por meio da criação de novos nichos de apoio político no interior do Brasil, bem como pela 
sintonização de áreas agrícolas com a lógica produtiva industrial. O avanço ia do Oeste até a Amazônia, e 
incluía a criação de colônias de povoamento e fundações capazes de estimular a ocupação do Sertão. A 
construção de Goiânia foi o seu principal ícone.  
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O Democrata, de Antônio Ramos Caiado, e A Voz do Povo, de Mário Caiado58, travavam 

constantes embates reveladores de nuances da luta pelo poder político que ascendeu em 

definitivo o grupo de Ludovico, laureado posteriormente com a construção de Goiânia. 

 O antagonismo das duas oligarquias não veio ao acaso e nem foi proporcionado 

apenas por dinâmicas internas ao estado de Goiás. Após a chamada Revolução de 1930, 

Vargas assumiu o poder e instaurou, em âmbito federativo, o Governo Provisório. Em Goiás, 

isso se repercutiu no fortalecimento de Pedro Ludovico Teixeira e dos seus aliados. Uma das 

maiores metas para ambos era a construção de Goiânia, ícone da Marcha para o Oeste e 

símbolo da nova configuração política do território goiano. 

Localmente, a transferência da capital era uma questão de afirmação de poder, de 

confrontamento do novo – e das possibilidades de modernidade e progresso que esse 

representava – com o velho, antigo e ultrapassado, simbologias atribuídas aos Caiado.  

Chaveiro (2007) explica que a construção de Goiânia seria um retoque na imagem do interior 

brasileiro, capaz de aglutinar o litoral e o Sertão, de trazer para o interior os signos do mundo 

desenvolvido e de criar significações de Pátria e de Nação capazes de ultrapassar os 

acanhados modos de vida baseados apenas na subsistência. Portanto, necessariamente, 

envolvia uma guerra de imagens, edificada sob insígnias antagônicas: “cidade nova x cidade 

velha”, “modernidade x atraso”, “progresso x ostracismo”, “espaço expandido x espaço 

cerceado”, “integração nacional x isolamento” que, sobretudo, significavam um novo modo 

de vida. 

 Todavia, independentemente da escala, Goiânia representava um profundo decurso de 

mudança nas estruturas do poder, que rapidamente foi percebido por instituições de diversos 

gêneros, entre as quais estão os veículos jornalísticos, que não hesitaram em, simbólica e 

territorialmente, acompanhar Pedro Ludovico Teixeira. Segundo Teles (1980), o primeiro foi 

o Correio Oficial, cuja sede foi transferida para Goiânia no início de 1936. Em 08 de abril 

desse mesmo ano, sua primeira edição produzida em solo goianiense circulou com abundantes 

homenagens a Ludovico e saudações à nova capital, que sequer existia oficialmente. Quatro 

anos depois o periódico passou a denominar-se Diário Oficial de Goiás, designação mantida 

até os dias atuais.   

                                                 
58 Valle (1980, p. 73) afirma que Mário Caiado, aliado político de Pedro Ludovico Teixeira, “[...] atacava outros 

Caiados seus parentes, numa polêmica sem fim que durou muitos anos”, que se transpôs para as páginas do 
seu periódico. Segundo Asmar (1989), O Democrata circulou até o início de 1930, quando foi derrubado pela 
Revolução que também depôs o poder caiadista em Goiás. Já A Voz do Povo, nesse mesmo ano, foi 
remodelada e ampliada, passando a contar com mais páginas e amplo noticiário opinativo, condizente com a 
linha editorial que até então era vigente.  
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Para o jornalismo goiano, as alterações promovidas pela transferência da nova capital 

foram tão significativas e profundas como as vivenciadas pelas demais instituições. No 

embalo do discurso pró-desenvolvimentismo e progresso que fundamentou um novo modo de 

organização geopolítica em Goiás, paulatinamente o espaço para o jornalismo político e 

opinativo foi fechado, abrindo caminhos, na década de 1950, ao empresarial e, 

posteriormente, mercadológico.  

Teles (1980) postula que em 1939 Goiás contava com cerca de quarenta periódicos 

impressos, sendo seis jornais e duas revistas em Goiânia, cinco jornais em Anápolis e 27 em 

outras cidades. Mas a maioria teve vida curta, o que pode ser explicado tanto pelo viés 

opinativo que mantinham, quanto pelos mecanismos de controle e censura empregados em 

boa parte do século XX, em virtude de uma sucessão de golpes de Estado que se iniciam em 

1936 e foram até meados da década de 1980. E é justamente nesse contexto de mudanças que 

surge, em abril de 1938, o Jornal O Popular, o primeiro veículo de jornalismo impresso em 

Goiás que foi estruturado dentro de uma empresa e que contou com aparato tecnológico 

condizente com os grandes centros urbanos do país. Nos dizeres da própria OJC (1989, p. 5): 

 
Ao atingir seu cinqüentenário, O POPULAR forma história particularmente inédita 
no Brasil Central: é o primeiro jornal de circulação ininterrupta, que se compatibiliza 
com as técnicas e os critérios modernos da imprensa. Fundado com o advento de 
Goiânia – metrópole transposta de prancheta para a revolução urbanística em pleno 
sertão – com ela estabeleceu um processo evolutivo paralelo, um influindo no outro. 
Hoje, O POPULAR integra o maior complexo de Comunicação Social do Centro-
Oeste, com outros jornais, televisão e rádio-emissoras, além de gráfica editora. Por 
isso, é fonte de memória de meio século da vida goiana e nacional e tem, 
igualmente, seu passado a contar.  

  

Apesar de atualmente ser um veículo de um complexo organizacional denominado 

“Organização Jaime Câmara”, as origens de O Popular estão interligadas à biografia de outro 

Câmara, irmão primogênito de Jaime Câmara que se chamava Joaquim Câmara Filho. 

Segundo Asmar (1989, p. 93), Câmara Filho era explicado por Pedro Ludovico Teixeira como 

a “alma da propaganda de Goiás”. Estranhamente, essa história não é contada e nem está mais 

registrada no portal que a empresa mantém na Internet (www.ojc.com.br). Aliás, até o ano de 

2008, na parte histórica que foi suprimida do site, havia uma explicação de que o berço do 

Jornal O Popular estava localizado na Cidade de Goiás e interligado a Jaime Câmara. Um 

artigo acadêmico que objetivou “dar as primeiras pinceladas” numa análise estruturada da 

História da Imprensa em Goiás, tendo como fonte o texto histórico do site de O Popular, fez o 

registro: 
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Em 1935, Jaime Câmara e Henrique Pinto Vieira abriram a J. Câmara e Companhia, 
abrigando uma tipografia e uma papelaria. Com a transferência da capital para 
Goiânia, Jaime Câmara desfez a sociedade com Henrique Pinto Vieira, transferindo 
a firma para Goiânia e fundando uma nova sociedade, agora com os irmãos Joaquim 
Câmara Filho e Vicente Rebolças Câmara (BORGES, LIMA, 2008, p. 78)  

 

Uma busca no portal Google pelo termo “Jornal O Popular” mostra que essa versão da 

fundação do periódico está replicada em rede. São textos dispersos em portais, sites, 

enciclopédias eletrônicas, discursos de parlamentares e outros registros oficiais. Em agosto de 

2009, por exemplo, o Deputado Federal Leandro Vilela, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) goiano, fez um pronunciamento no Congresso Nacional 

sobre o centenário de Jaime Câmara, e assim diz:   

 
A cidade de Goiás assistiu em 1935, ao nascimento do que é hoje o maior complexo 
de comunicação do Centro-Oeste. Naquele ano foi fundada a firma J. Câmara e 
Companhia, que tinha como sócios Jaime Câmara e Henrique Pinto Vieira. Em 
1937, a papelaria e tipografia transferiram-se para Goiânia, numa sociedade que 
reunia os irmãos Jaime Câmara, Joaquim Câmara Filho e Vicente Rebouças Câmara, 
já falecidos (VILELA, 2009, p. 1-2). 

 

A versão de que o Jornal O Popular teve a cidade de Goiás como berço não é de toda 

errônea. Do mesmo modo, não é incorreto dizer que Jaime Câmara também foi responsável 

por sua fundação. A distorção está em atribuir-lhe todo o feito. Segundo argumenta Asmar 

(1989), Jaime Câmara, irmão mais novo de Joaquim Câmara Filho, que morava com a família 

no Rio Grande do Norte, veio visitá-lo em Goiás, no ano de 1930 e acabou fixando-se na 

antiga capital goiana. Sua primeira atividade empregatícia foi na Loteria e, por intermédio da 

influência política do irmão, logo passou a ser revisor e contador do Jornal Correio Oficial, o 

que é corroborado pelas palavras do próprio Jaime Câmara (1980, p. 214): 

 
Comecei como gráfico na imprensa oficial do Estado, e como sou uma pessoa que 
dá horário integral a todas as minhas iniciativas, me entreguei com amor e dedicação 
ao ramo gráfico, não só para entendê-lo como também para aperfeiçoar os meus 
conhecimentos. Daí eu ter sido convidado anos depois por um amigo, que eu 
considero um dos maiores amigos que eu tive, para fundarmos uma tipografia. A 
tipografia, naturalmente, é o nascedouro de todas estas iniciativas de jornais. 
Fundamos a tipografia em Goiás, naquele tempo, quando a imprensa era feita 
através de tipógrafos, levava 5 minutos para fazer uma linha, e um artigo de 20 
linhas levava duas ou três horas, com dificuldades materiais imensas. Nesta 
tipografia, fundamos um jornal. Depois veio o grande acontecimento que foi a 
mudança da Capital e nós nos transferimos de Goiás para Goiânia, e fundamos a 
tipografia [...] que hoje se chama Organização J. Câmara & Irmãos S.A. Mas a 
tipografia fez com que eu me integrasse completamente durante toda minha vida no 
ramo das comunicações. 

 

De fato, o Jornal O Popular foi fundado por Jaime Câmara, pelo irmão Vicente 

Rebouças Câmara e, sobretudo, por Joaquim Câmara Filho, sem o qual a história do periódico 
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– e também da construção e consolidação de Goiânia – não pode ser contada. O contrário 

disso é um recorte perigoso que, na totalidade do seu fundamento, se constitui como um 

“roubo da história”, para utilizar um termo criado por Jack Goody (2008), que também 

intitula uma obra de sua autoria que reflete sobre apropriação de ideias, invenções, trajetórias, 

tempo e espaço, no tempo e no espaço. 

 
 

2.3.1 Do agreste nordestino à Coluna Prestes e à Revolução de 1930: batalhas nas 

trincheiras da vida, da guerra e do campo simbólico 

 
 

Joaquim Câmara Filho nasceu no ano de 1899, em Baixa Verde59 (RN), no seio de 

uma família que tinha o comércio e a agricultura como tradição e o Norte como modo de vida. 

Em dezembro de 1955, morreu em Goiânia, deixando um legado interligado à construção das 

primeiras imagens da cidade e do reposicionamento de Goiás como fronteira agrícola, 

geoeconômica e geopolítica do Brasil. Contudo, também participou ativamente da 

consolidação de uma empresa que logo após se transformaria no maior complexo de 

comunicação do Centro-Oeste brasileiro e abrigaria O Popular, jornal de maior circulação e 

influência no território goiano. Quatro anos após a sua morte, Câmara Filho foi condecorado 

pelo Governo Federal com a medalha do Cinquentenário da Proclamação da República. Sobre 

suas origens, Asmar (1989, p. 13-14) poetiza e, apesar de extenso, o trecho vale a pena por 

sua beleza literária: 

 
O chão ressequido se cobre de vegetação rasteira. É a caatinga, da qual o verde se 
despede dos galhos pegando-se uns nos outros, como recurso de sobrevivência e 
proteção. é o vasto pedaço de terra que se ergue a uns cento e tantos metros rumo ao 
Sul, onde se emenda com o sertão. Claro, o agreste aceita morador. Assim, uma casa 
aqui, outra ao lado – e a aprece a rua. Rua única e a indefectível igreja numa ponta, 
se no começo ou no fim não importa, que o número é dispensável ao entendimento 
que a vizinhança solidária informa ao raro visitante. A terra enxuta inspira às 
pessoas fraterna admiração por uma árvore de certa nobreza e, como elas, de índole 

                                                 
59 Desde 19 de novembro de 1953, por meio da Lei Estadual nº 899, Baixa Verde denomina-se João Câmara. Tio 

de Joaquim Câmara Filho, este Câmara foi um político e empresário muito atuante no desenvolvimento do 
núcleo populacional que se consolidou, desde o final do século XIX, ao longo dos trilhos da rede ferroviária 
que partia de Natal e cortava o Sertão nordestino. Numa publicação oficial da Câmara Municipal de João 
Câmara, a respeito da alteração do nome da cidade, os autores pronunciam: “A mudança ocorreu sem que 
houvesse qualquer consulta à população, o que era muito comum à época, visto que ainda vivíamos aos 
tempos dos coronéis e seus currais” (TORQUATO et al, 2009, p. 44). Ainda segundo os autores, após a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, um movimento foi realizado para que a cidade retornasse à sua 
denominação primária. O movimento tomou corpo e, no final da década de 1990, promoveu uma pesquisa que 
mostrou que mais de 47% da população preferia que o nome do município voltasse a ser Baixa Verde. Mas o 
pleito não foi encaminhado por falta de apoio político da Câmara de Vereadores, temerosa em desagradar a 
família Câmara. 
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resistente: o angico. Madeira dura, a sua. Serve para construção. A casa é ótima para 
curtir couro, roupa das gentes que curtem corpo e alma ao sol farto. Angico serve 
para nome de cidade. No Rio Grande do Norte, já foi o de Macau, símbolo do xará 
português na Ásia, tão longínqua, para se ver como são as coisas. E é nome atua de 
outro município e de pequeno povoado perto de Mata, após Baixa Verde [...]. Só que 
agora o povoado se chama Jardim de Angicos, para diferença e ânsia de beleza. É 
nesse quadro da região Centro do Rio Grande do Norte que se situa a família de 
Joaquim Rebouças de Oliveira Câmara, vindo de Gaspar Lopes, que virou João 
Pessoa, não a capital da Paraíba, que o povo potiguar também decidiu homenagear o 
líder morto no Recife e vulto nacional. Joaquim Rebouças tem a têmpera do pai, 
Joaquim, mas José de Oliveira Câmara. Com a têmpera e a família, instala-se a luta. 
Seu mundo vai ser de Jardim de Angicos e Cauaçu e Baixa Verde, apenas um 
redondo de mapa sem muitas opções, as lonjuras medidas em léguas, uma três a 
quatro da estrada de ferro – via metálica moderna, que as estradas comuns são 
válvulas de transporte no lombo de terra bruta. – Não é como as rodovias de asfalto, 
com técnica e arte submetendo a natureza a seu capricho. É a natureza consentindo 
caminhos com muito respeito a suas curvas e seus vales, portanto a suas 
conformações autênticas – observaria, décadas futuras, qualquer caboclo ensolarado.  

 

Mas Câmara Filho não criou raízes como os pés de angico ou seus parentes que se 

fixaram em Baixa Verde. Ainda na adolescência, mudou-se para Natal (RN), a fim de 

terminar os estudos. De lá foi para Recife (PE) e depois para Minas Gerais, onde cursou 

Agricultura e Pecuária na cidade de Passa Quatro. Desde os tempos estudantis envolveu-se na 

militância política, que, aos 24 anos, abriu portas para o seu ingresso no Ministério da 

Agricultura. Como técnico do governo federal, ele participou de diversos movimentos de 

colonização na região de Cândido de Abreu (PR), a qual, desde o final do século XIX, 

recebeu os primeiros colonizadores alemães, poloneses, franceses e ucranianos. Foi em 

Cândido de Abreu que Joaquim Câmara Filho integrou e foi combatente da Coluna Prestes. 

De acordo com Asmar (1989, p. 18): 

 
O contraste do seu Nordeste com o Sul provoca-o a lampejos de correção, segundo o 
fácil paiol de idealismo juvenil. Assim, põe-se receptivo aos tropéis da coluna sob 
comando do general Isidoro Dias Lopes, a coluna que acaba por chamar-se Coluna 
Prestes, seu capitão e cavaleiro.  

 

Após perder uma batalha e sofrer perseguições, Câmara Filho deixou a Coluna e 

migrou para a região de Planaltina, que ainda era distrito de Goiás, onde foi nomeado 

professor e diretor do Grupo Escolar. Engenheiro Agrônomo experiente, logo percebeu as 

potencialidades econômicas do município e começou a atuar na venda de lotes na região. Em 

Luziânia conheceu Americano do Brasil60, um dos fundadores da Revista A Informação 

                                                 
60 Asmar (1989, p. 19) assegura que esse encontro veio ao acaso: “Um dia, chega a Santa Luzia, a Luziânia de 

hoje. É 1928. Gosta. Executa seus serviços de agrimessura. E conhece Americano do Brasil, que perde eleição 
para outro mandato de deputado federal e resolve investir-se no mandato de conselheiro municipal. Americano 
escreve para Voz do Povo, da capital do Estado, e o Araguary, do Triângulo Mineiro. Câmara o julga um 
açude de inteligência. Um cérebro privilegiado. E contagia-se com o vírus do jornalismo” (Grifos do autor). 
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Goiana. Brasil mediou o início da atuação jornalística de Câmara Filho, garantindo, inclusive, 

as credenciais necessárias para que ele pudesse afirmar-se como correspondente de diversos 

periódicos, como a Revista A Informação Goyana e os jornais O Globo e A Noite, editados no 

Rio de Janeiro (ASMAR, 1989).  

Em Luziânia Câmara Filho atuou como jornalista correspondente e agrimensor. Em 

meados de 1930, novamente envolveu-se em atividades militares que lhe deram o posto de 

major e a confiança de dois chefes de Estado: Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira. 

Segundo Asmar (1989, p. 118), “Partidário entusiasta dos ideais defendidos por Getúlio 

Vargas, em 1930 Câmara Filho incorporou-se, no posto de major, à Coluna Mineira 

comandada pelo coronel Quintino Vargas e que assegurou a vitória da Revolução no Estado 

de Goiás”. 

Câmara Filho, o “major revoltoso”, saiu da Revolução de 30 com muito prestígio 

político pela sua atuação materializada no campo de batalha e em virtude do papel jornalístico 

de correspondente de guerra e relações públicas dos ideais que inspiraram o combate. Sempre 

quando tinha oportunidade, utilizava-se de telégrafos encontrados nos rincões do Sertão para 

enviar notícias à jornais goianos e brasileiros. Ao reproduzir um desses comunicados, em de 

julho de 1930, o periódico vilaboense A Voz do Povo e o uberabense Lavoura e Comércio 

repercutiram suas reflexões: 

 
Nós, das trincheiras, queremos um Brasil forte, independente e regenerado. Só 
compreenderemos a paz dentro das normas deste programa. Quem se sacrificou pela 
grande causa de um Brasil redimido, e ainda hoje continua de ventre sobre a terra e o 
fuzil na mão, vendo, de momento a momento, tombar um companheiro querido, cujo 
desaparecimento o sigilo de guerra não permite desvendar, não pode, oh! Deus do 
céu, desejar a paz sem a capitulação radical dos rebeldes que hoje, dentro de São 
Paulo, esse poderoso Estado, querem, à fina força, e a proveito próprio, desvirtuar a 
grandeza que nos legaram os nosso antepassados (ASMAR, 1989, p. 45). 

 

O Jornal Lavoura e Comércio continuou publicizando as narrativas de Câmara Filho, 

que acabaram traduzindo-se em fontes de notícias e, hoje, em fontes históricas. Em agosto de 

1930 imprimiu uma reportagem sobre um combate na região de Três Lagoas (MS) que 

registrou treze horas de fogo cerrado, e concluiu que o mesmo “[...] veio demonstrar a 

animação e bravura com que as tropas goianas vêm conquistando tanto renome para seu 

Estado”. Sobre o enfrentamento, Câmara Filho escreveu: 

 
[...] Na madrugada seguinte, ou melhor, na manhã do dia 11, o inimigo, percebendo 
a presença dos nossos companheiros, contra eles despejou imenso fogo. Havendo 
resistência de nosso lado, apesar do pequeno número de homens da nossa patrulha, o 
inimigo redobrou a fuzilaria, pondo em atividade 2 metralhadoras pesadas e diversas 
outras armas automáticas. Ciente do fato, conduzi o resto da minha força para o 
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local do combate, a fim de reforçar a nossa linha e prevenir qualquer manobra 
contrária. Mantivemos treze horas de fogo cerrado e, constatando algumas baixas no 
campo adverso, composto quase que só de paraguaios, um total calculado de 300 
homens, conseguimos fazê-los abandonar as posições mais avançadas, assim como o 
desalojamento de uma metralhadora pesada (ASMAR, 1989, p. 46) 

 

Depois da Revolução de 1930, Câmara Filho não voltou à região de Planaltina. Asmar 

(1989) argumenta que, durante o embate, ele havia prendido alguns amigos, e ficou 

constrangido em reedificar sua vida naquela região. Migrou para Paracatu (MG), onde foi ter 

com seus correligionários políticos e também arrumou casamento. “Aos 31 anos de idade, 

Câmara Filho é o mesmo homem magro, de estrutura mediana, cabeça maior em proporção ao 

corpo, típica do nordestino curtido à soalheira e nela encravados aos olhos negros, miúdos e 

fundos, perquiridores” (ASMAR, 1989, p. 41-42).  

Câmara Filho não permaneceu muito tempo em Paracatu. Após 1930, a configuração 

política do Brasil e de Goiás alterou-se por completo: “tudo muda. Muda, de fato e de direito, 

a Capital. Muda o regime. Muda a abertura para o futuro próximo”, sustenta Asmar (1989, p. 

99). Os laços com Pedro Ludovico Teixeira e com Getúlio Vargas estavam selados e, em 

1933, ele foi nomeado por Ludovico como prefeito de Pires do Rio. Mas, no ano seguinte, 

deixou o comando da cidade goiana e voltou para Paracatu, agora no cargo maior da 

prefeitura, que só se desvinculou quando foi convocado pelo chefe do Estado goiano para uma 

nova batalha relacionada à criação de Goiânia, que seria travada nas trincheiras do campo 

simbólico.   

 
 

2.3.2 A imagem que emerge junto com Goiânia tem outro nome: Joaquim Câmara Filho 

  

 
 A Revolução de 1930 instaurou novos poderes no Brasil e em Goiás. O incentivo à 

construção de Goiânia fortalecia a perspectiva de um Estado intervencionista que o grupo 

político de Getúlio Vargas acreditava ter capacidade para implementar um projeto diferente 

do que apresentou a Primeira República: Goiânia, “princesinha do Sertão”, “capital do Oeste”, 

símbolo de progresso, modernidade e desenvolvimento.  

De acordo com Chaveiro (2007), como cidade colonizadora, espelho da racionalidade 

moderna, os signos do desenho de Goiânia deveriam indicar igualmente a suntuosidade de 

seus objetivos. Para isso, nada mais viável que o urbanismo do primeiro mundo, contraponto 

ao substrato que, na tradição, criou as cidades goianas, fundadas a partir da necessidade da 

fazenda. Portanto, a criação de novos signos urbanos distantes das “cidades-das-roças”, 
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obrigavam a se pensar num sítio plano, numa posição vertida para os lugares que já haviam 

atingido níveis de desenvolvimento considerados satisfatórios, em funções racionais, em 

paisagens e ritmos e em objetos que distassem das cidades sertanejas. Opor-se às cidades 

antigas, geralmente construídas próximas dos rios, nos vales, encostas, altos dos espigões ou 

chapadas era importante. Ainda mais que, sob a arquitetura colonial, em regime de casas 

consorciadas, o sistema viário só poderia ser delineado por ruas estreitas e por funções 

comerciais apenas no arredor das pequenas estações.  

Nessa conjuntura histórica, segundo Asmar (1989, p. 63), o Cerrado é transformado: “À 

força do cangote de bois, os tratores ainda são raros, rolos de metal pesado comprimem o chão 

calvo. São avenidas, são praças e são ruas tomando forma, de acordo com os traços que os 

arquitetos fizeram na prancheta”. 

 Chaveiro (2007) sustenta que com objetivos políticos bem definidos – continuar a 

Marcha para o Oeste – a construção de Goiânia perpassa, necessariamente, por uma “guerra de 

imagens”, edificadora de novos modos de ver o mundo – e de estar no mundo. Nada mais 

legítimo, naquele contexto histórico, que as palavras da ciência. O urbanismo, como 

representante da racionalidade e do engenho de um mundo novo, além de antever espaços 

suntuosos por meio de “traços inteligentes na prancheta”, sabia bem confrontar racionalidade 

contra rudeza. O documento elaborado por Amando de Godói (1942, p. 21) é exemplar: 

 
A cidade moderna, quando se lhe proporcionam todos os elementos de vida e ao seu 
estabelecimento e à sua expansão se prende um plano racional, isto é, que obedece às 
determinações do urbanismo, é um centro de cultura, de ordem, de trabalho e de 
atividades bem coordenadas. Ela educa as massas populares, compõe-lhes e orienta-lhes 
as forças e os movimentos coletivos e desperta energias extraordinárias entre os que aí 
vivem e ficam sob a sua influencia civilizadora. Onde se estabelece uma cidade 
moderna e bem aparelhada, surge a trindade econômica sobre que se baseia a atividade 
material, que é ao mesmo tempo industrial, bancaria e comercial, valorizando a terra 
numa grande extensão e evitando o êxodo das fortunas que nelas se formam, bem como 
a emigração de seus habitantes, principalmente dos que constituem a elite, os quais, é 
natural, só se sentem bem onde encontram campo vasto para as suas atividades 
espirituais. 

 

 Ainda segundo Chaveiro (2007), a força do urbanismo – mundo racional dos traços 

perfeitos – contra a rudeza de um mundo baseado em trocas e ações rudimentares tinha no 

plano o mote materializador, em que os códigos da imagem e das intenções, desdobrados no 

desenho, teriam que persuadir a todos. Com efeito, a elaboração do plano ganharia um 

estatuto ideológico crucial: ao definir ângulos, objetos, contornos, zonas, superfícies, vazios e 

edificar possibilidades de funções e usos, acabava por codificar sentido de audácia, de 
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progresso, de superação. Os signos do plano teriam que resplandecer o brilho de seus 

idealizadores.  

Em síntese, a suntuosidade urbanística do plano de Goiânia, acabava por proclamar, 

sutilmente, a presença ousada do Estado Novo e do interventor Pedro Ludovico no sentido de, 

por meio da política governamental, se estabelecerem como peças chaves da transformação do 

Sertão, da alma de um povo e dos desígnios da nação. E isso não poderia ser feito sem a 

construção de imagens. O próprio relatório de Godoy (1942, p. 23) enfatiza a importância da 

propaganda e indica a necessidade de agilização da informação e promoção na maior variedade 

possível de veículos para, além de fortalecer a ideia de Goiânia, atrair significativos contingentes 

de novos moradores, invocando, inclusive, “[...] exemplos bem eloqüentes na construção de 

Magnitogarsk, pela República Russa”. 

 Pedro Ludovico logo compreendeu que Goiânia, antes de se fazer cidade, já existia no 

plano simbólico e, mais do que isso, que sua efetiva construção e solidificação mantinham 

interdependência com a força imagética. Por isso, em 1934 convocou Joaquim Câmara Filho 

para dirigir a guerra da propaganda que acompanhou o nascedouro da nova capital. Segundo 

Asmar (1989, p. 66), suas palavras foram: “Criei o Departamento de Propaganda e Vendas de 

Terras. Neste particular, o Sólon de Almeida é o métier. Na propaganda quero você”. Câmara 

Filho deixou Paracatu para atender ao chamamento de Ludovico, ocupando a inscrição nº 46 

para a aquisição de uma moradia em Goiânia. No primeiro relatório anual da sua gestão no 

recém criado Departamento, Câmara Filho traçou a linha de atuação e as carências simbólicas 

de Goiânia e de Goiás: 

 
Nenhum Estado do Brasil necessita de mais propaganda do que Goiás, dadas as suas 
incomparáveis fontes de riqueza e, ainda, o desconhecimento que o público 
brasileiro tem de sua grandeza e realidades. É necessário fazer-se Goiás por 
conhecido, não só dentro do País, como no estrangeiro. Isso conseguir-se-á, com 
relativa facilidade, por meio de uma propaganda eficiente, palpitante e racionalizada. 
[...] Hoje o Brasil vai conhecendo os resultados extraordinários e imediatos da arte 
da publicidade. Está fundado, como em vários países da Europa, departamentos de 
propaganda, seguindo o exemplo da América do Norte, da Itália, da Alemanha, etc. 
O Brasil faz sua propaganda dentro da Europa e Goiás a realiza dentro do País, 
procurando chamar a atenção de suas populações para os seus fatores naturais de 
riqueza. A nossa terra já interessa ao amazonense, ao gaúcho, ao cuiabano, etc. que, 
atraídos pela ação da imprensa, querem fixar-se em Goiás, onde há campos seguros 
para a expansão de seus capitais (ASMAR, 1989, p. 72).  

 

A reação de Ludovico ao desempenho e alertas de Câmara Filho foi imediata. Em 

1935 ele transformou o Departamento de Propaganda e Vendas de Terras em Departamento 

de Propaganda e Expansão Econômica (DPEE). Nele, Sólon de Almeida assumiu funções 

meramente cadastrais enquanto Câmara Filho passou a ocupar o cargo de diretor geral. Asmar 
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(1989) sustenta que isso ocorreu em virtude do trabalho do major-jornalista, que, no DPEE, 

inaugurou também o início da Assessoria de Comunicação e das Relações Públicas (RP) em 

Goiás. Em reconhecimento, Pedro Ludovico escreveu:  

 
O ilustre Diretor da Seção de Propaganda e Expansão Econômica vem realizando 
uma propaganda tão bem feita que está chamando a atenção do País inteiro e do 
próprio estrangeiro. O serviço vem sendo feito com verdadeiro critério. Os jornais 
do Brasil, sua maioria, ocupam-se deste Estado, sem que essa propaganda custe 
dinheiro. É que são bem aceitos os comunicados do Departamento, pela feliz escolha 
do assunto, sempre palpitante, sempre ao sabor mais acentuado do público. A 
imprensa os recebe e os publica com sofreguidão, porque o Departamento goiano 
colabora com o seu corpo de bons redatores (ASMAR, 1989, p. 68) 

  

Joaquim Câmara Filho mantinha um cadastro no DPEE de mais de duzentos jornais 

brasileiros que circulavam nas capitais e em outras cidades que considerava estratégicas. Em 

1936, sua rotina diária incluía o envio de um release contendo notícias e informações sobre 

Goiânia e Goiás. Semanalmente, reunia esses textos e os enviava à imprensa estrangeira, de 

modo que atingiam os jornais da Argentina, Estados Unidos da América (EUA), Alemanha, 

França, Itália, Portugal, Bélgica, Polônia, Japão, entre outros países. Segundo Asmar (1989), 

os releases, copiados a carbono em papel fino azul claro, eram enviados via serviços postais. 

Diante da carência de informações que o jornalismo da época registrava, encontravam ecos no 

Brasil e no mundo, que eram devolvidos em correspondências oficiais, geralmente assinadas 

por diplomatas.  

Oswaldo Aranha, embaixador brasileiro em Washington, em carta endereçada à 

Câmara Filho, deu notícia da repercussão de uma nota sobre a descoberta do níquel em Goiás 

em 125 jornais estadunidenses. No mesmo ano, o diretor do Escritório Comercial do Brasil 

em Berlim, coronel Gaelzer Netto, escreveu ao RP goiano acusando o recebimento dos seus 

textos e convidando-o para enviar os produtos de Goiás para a Exposição Permanente de 

Artefatos Brasileiros que a embaixada mantinha na cidade alemã (ASMAR, 1989). 

 Pelas mãos de Câmara Filho, não só Goiânia ganhava o Brasil e o mundo, atraindo os 

desejáveis novos moradores, como Goiás continuava sua saga, tão bem edificada pela Revista 

A Informação Goyana, de colocar-se como um novo território para se investir, capaz de 

acolher o capital num diversificado cardápio de atividades econômicas, geradoras de 

inúmeros postos de trabalho e possibilidades de investimentos mercadológicos.  

Entretanto, na medida em que cumpria o objetivo maior do DPEE, Câmara Filho 

também tinha a sua imagem fortalecida como um dos mais importantes jornalistas, relações 

públicas e propagandistas do país. Sua influência era tão constante quanto o seu trânsito junto 

aos editores dos impressos, o que pode ser comprovado pelos serviços de consultoria que 
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realizou na organização de diversos eventos, como a Cruzada Nacional da Educação de 1936, 

para a qual abriu espaços61, e no que diversos jornais brasileiros repercutiam sobre o seu 

trabalho. “Até hoje, nós temos vivido tão preocupados em saber o que é que o estrangeiro 

pensa de nós que não nos sobrou tempo para indagar o que é que nós pensamos de nós 

mesmos. A esse respeito, Goiás acaba de dar uma lição proveitosa aos outros Estados”, 

publicou o Correio Paulistano (ASMAR, 1989, p. 80). 

A observação do jornal paulista tinha seus fundamentos. Os releases de Joaquim 

Câmara Filho abordavam diversas possibilidades de Goiânia e de Goiás, em Goiânia e em 

Goiás. Trigo, algodão, fumo, babaçu, estrada de ferro, estrada de rodagem, linhas aéreas, 

redes de telegrafia, tudo era noticiado. A estratégia do jornalista/publicista para reposicionar a 

imagem de Goiás era afirmar outra imagem, diferente da anterior, nem que, para tanto, novos 

mitos fossem criados.  

E assim, ele criou o que pode ser considerado o primeiro teaser62 goiano ao difundir, 

em escala regional e nacional, a notícia de um King-Kong que vivia nos vales do Araguaia e 

se alimentava da língua dos bois. Sua provocação teve o espaço esperado: atingiu jornais de 

praticamente todos os estados brasileiros, com desdobramentos em diversas edições, 

acrescidas de fatos novos, que nada mais eram do que fictícias narrativas de turistas, 

fazendeiros e até mesmo de personalidades, como Pedro Gomes, a respeito das peripécias do 

macaco gigante que aterrorizava os pecuaristas. O prestígio profissional e político de Câmara 

Filho permitiram-lhe o uso da metáfora, que tinha como objetivo alavancar espaço nos 

veículos jornalísticos para a existência e a saúde do rebanho bovino de Goiás. Asmar (1989, 

p. 84-85), explica o feito: 

 
O Estado fica perplexo, mas se diverte. Divertindo-se, nutre o íntimo com a dúvida 
do ser-ou-não-ser de um darwiniano Hamlet no mato e sem cachorro. Tanto que o 
rastilho de pólvora se inflama. [...] Depois, Goiás é ambiente propício à 
performance de um espécime tão feroz e avantajado. Tem-no como paraíso de 
cobras e lagartos, de onças e coatis em convívio com o urbano. Como Câmara Filho 
se move e move céus e terras para mudar a imagem goiana, boquejam ser a idéia do 
King-Kong coestaduano o recurso médio, apto a definir as duas faces quando tudo 
se esclarecer [...] Já senhor absoluto de selva e código típico, o King-Kong defende 
seu cartaz. A propósito ou por coincidência, lêem-se nos jornais notícias sobre 
melhoria do rebanho bovino, em avanço de pecuária aprimorada (Grifo do autor). 

                                                 
61 Ambrust, presidente da Cruzada, em carta agradeceu os serviços do jornalista goiano: “Cabe a nós pedir-lhe 

orientação sobre o serviço de propaganda. O que o amigo tem feito tem sido tão eficiente, que nos causou 
imensa satisfação. Jornais, embora nas nossas fichas, que nunca publicaram matérias que temos enviado, têm 
publicado algo sobre a Cruzada daquilo que V. Sa. tem escrito e enviado” (ASMAR, 1989, p. 80).  

62 O teaser é um recurso utilizado no início de uma campanha publicitária para chamar a atenção do público alvo 
e aumentar o seu interesse, geralmente por meio de informações enigmáticas que são lançadas antes da 
mesma. O termo advém do verbo tease, que, traduzido do Inglês para o Português, significa “provocar”. 
Portanto, teaser pode ser compreendido como uma peça publicitária provocante ou provocativa que objetiva 
despertar curiosidade no público-alvo. 
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 Alegorias semelhantes também foram lançadas por Câmara Filho para promover 

Goiânia, como o misterioso “homem da capa preta” e a “mulher-múmia” que perambulavam 

pelas noites da cidade. Ao ler o texto, as pessoas se deparavam com narrativas sobre a 

cotidianidade goianiense e seus atrativos noturnos.  

 Na direção da propaganda estadual, Câmara Filho também concebeu e coordenou 

eventos estratégicos. Para combater notícias que desdenhavam da capacidade produtiva no 

setor agropecuário de Goiás, junto com a Sociedade Goiana de Pecuária (SGP) deu início às 

exposições e eventos do ramo. Também esteve à frente do Batismo Cultural de Goiânia, em 

1942, cuja importância convergiu em pauta nacional da agenda política brasileira e, por 

conseguinte, dos veículos comunicacionais e jornalísticos. Além de abrir espaço nos 

periódicos e reverberação política para Vargas e Ludovico, esse acontecimento lançou a 

Revista Oeste e desdobrou-se noutros eventos nacionais sediados em Goiânia, tais como: VIII 

Congresso Brasileiro de Educação; II Exposição Nacional de Educação, Corografia e 

Estatística; Semana Ruralista do Ministério da Agricultura e sessões das Assembleias Gerais 

do Conselho Nacional de Estatística, do Conselho Nacional de Geografia e da Sociedade 

Brasileira de Estatística, que ocorreram paralelamente a algumas exposições e feiras 

agropecuárias, aportes para a divulgação do estado aos visitantes. 

Porém, Câmara Filho não se limitou às atividades jornalísticas, propagandísticas e 

políticas. Do início de 1930 à década de 1940, ele acumulou cargos, encargos e prestígio 

político. Por muitas vezes representou Pedro Ludovico Teixeira em eventos muito diversos, 

que vão desde reunião com sindicatos à criação do Bispado de Goiânia. Foi prefeito nomeado 

de três municípios, sendo dois goianos (Pires do Rio e Anápolis) e um mineiro (Paracatu); 

primeiro presidente em Goiânia da Associação Goiana de Imprensa (AGI)63; fundador e 

secretário geral da SGP; fundador e diretor de divulgação da Associação Goiana de Esportes e 

da Liga dos Esportes do Estado de Goiás; fundador e diretor da Associação Comercial de 

Goiás; coordenador do serviço de recenseamento brasileiro em Goiás; delegado, também em 

Goiás, do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas do Brasil, do 

Ministério da Agricultura; dirigente de órgãos ligados à economia e à propaganda do estado; 

Secretário Estadual de Agricultura e ainda, em sociedade familiar, fundador, primeiro diretor 

e principal redator do Jornal O Popular. Em 1941, mesmo sem ter escrito nenhum livro, 

Câmara Filho passou a ocupar a cadeira nº 8 da Academia Goiana de Letras. 

                                                 
63 A AGI foi criada em 10 de setembro de 1934, na Cidade de Goiás. Entre os fundadores, destacam-se o 

primeiro presidente, Albatênio de Godoy, cujo mandato foi da criação até 1941, além de Jaime Câmara, cuja 
inscrição na entidade foi a de número 02. Em 17 de julho de 1937, a AGI foi transferida para Goiânia. Joaquim 
Câmara Filho assumiu a presidência da entidade em 1941, substituindo o então presidente.  
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Na criação de Goiânia, não há assunto ou temário que Câmara Filho não esteve 

envolvido. Sua assinatura está no livro de fundadores da nova capital, assim como seu apoio 

político é assinalado na criação do Grande Hotel, na primeira Biblioteca de Goiânia, na 

primeira semana de atividades rurais e na primeira escola rural de Goiás, edificada no seu 

mandato na prefeitura de Anápolis, em 1944. Igualmente esteve presente na criação do Banco 

do Estado de Goiás (BEG) e da Loteria do Estado em 1955:  

 
O secretário da Fazenda José Ludovico de Almeida reúne-se com Joaquim Câmara, 
da Associação Comercial, e os deputados Pedro Celestino Filho, Jair Estrela, José de 
Assis Morais e o advogado Everardo de Souza para estudo da fundação do Banco do 
Estado de Goiás e da Loteria do Estado. A cabo de dias, Estrela apresenta o projeto 
na Assembleia. E o germe do banco evoluiu. Em novembro é aprovada em discussão 
final. Com a Loteria no arrasto (ASMAR, 1989, p. 164) 

 

Mas ele também teve peso em assuntos nacionais, como a construção de Brasília, e em 

demandas internacionais. Sua defesa incentivadora da imigração polonesa para Goiás durante 

a Segunda Guerra Mundial para fundar uma colônia de povoamento rendeu-lhe, nada mais 

nada menos, que uma carta de Albert Einstein, “cumprimentando-o e enaltecendo-lhe o 

mérito da acolhida das vitimas do nazismo” (ASMAR, 1989, p. 97). Câmara Filho deve ter 

sido o único goiano a receber uma carta do gênio da física do século XX, feito que, 

entendimento de Asmar (1989, p. 103), é condizente com sua força política e competência 

profissional: “misto de jornalista, relações públicas, mestre de marketing e agrônomo, 

Câmara Filho manipula os veículos de comunicação e consolida contatos epistolares” (Grifo 

do autor).  

Entretanto, se na vida política, profissional e empresarial Câmara Filho acumulou 

prestígio e conquistas, o mesmo não ocorreu nos pleitos eleitorais, onde nunca conseguiu 

votos suficientes para se eleger. Toda vez que foi prefeito de alguma cidade, o fez por 

nomeação. Em 1946 concorreu ao Senado Federal e perdeu a vaga para Alfredo Nasser. Anos 

depois concorreu à Câmara Federal e também foi derrotado. Em 1954, novamente candidatou-

se ao cargo legislativo de deputado federal e, de novo, não obteve sucesso. 

As três derrotas eleitorais consecutivas, junto com um quadro de saúde debilitado, 

provavelmente fizeram com que ele desistisse da política, o que foi comunicado em 

pronunciamento público em 03 de outubro de 1954, notícia que teve repercussão nacional, 

mas não mais do que o seu falecimento, ocorrido em 15 de dezembro de 1955, em virtude do 

agravamento do problema no fígado que, há anos, o afligia. Pelo que Asmar (1989, p. 187-

188) relata, quando Câmara Filho morreu, ele não estava no melhor momento da sua vida:  
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Agora, em 1955, Câmara atenua sua agenda. A saúde interfere, de minuto a minuto 
[...]. Em setembro, saem os últimos artigos de Câmara Filho n’O Popular. De 
óculos escuros, a fisionomia triste, aparece em foto com o deputado Stoersel de 
Brito, do Rio Grande do Norte e a quem leva ao jornal (Grifo do autor). 

 

Além da eminente competência profissional, o prestígio que Câmara Filho tinha com o 

grupo político de Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira funcionava como um trator que 

abria estradas em meio a picadas antes não trafegáveis por automotivos. E retribuía: também 

facilitava caminhos a Ludovico, a exemplo de um telegrama que o governador de Goiás 

enviou de Araguari à Zé Bonito, renomado motorista de Anápolis: “Em nome do Dr. Câmara, 

espera-me na estação de Leopoldo de Bulhões” (ASMAR, 1989, p. 96).  

Mas a fragilidade das redes comunicacionais, informacionais e jornalísticas brasileiras, 

que estavam sendo construídas, também auxiliaram no desbravamento do setor por este 

visionário de muitas simbologias, já que praticamente tudo que era oficial (e até mesmo 

oficioso) era passível de ser noticiado ou de virar a própria notícia, a exemplo das cartas, 

telegramas e textos telegráficos publicados na íntegra pelos veículos de jornalismo impresso 

do país até meados da primeira metade do século XX. 

 

 
2.3.3 Câmara Filho e as artimanhas do poder político goiano e brasileiro 

 
 

Segundo Chaud (1980, p. 117), em Goiás “as notícias nacionais e internacionais até 

1930 eram colhidas através de outros jornais que vinham das capitais, porque os rádios não 

existiam. [...] Pelo que se vê, nos jornais de 1930, há muito pouca coisa a respeito da vida, do 

mundo, ou mesmo do Brasil”. A poetisa Cora Coralina também testemunha e elucida uma 

prática jornalística que se desenvolveu em Goiás: a resenha jornalística: 

 
As notícias vinham através de telegramas ou de jornais do Rio de Janeiro. De São 
Paulo não se falava muito. Os jornais também vinham do Rio, todo o noticiário 
estrangeiro. E lia-se até com muita avidez. Os veículos de comunicação eram os 
jornais e revistas que vinham do Rio. Daí os jornais faziam as suas resenhas e 
reanunciavam aquilo que o jornal do Rio trazia. Numa linguagem diferente, 
simplificada e no mais eram mesmo as notícias locais, ou do interior do Estado 
(CORALINA, 1980, p. 157) 

 

Ademais, há que se ressaltar que, inspirado nas técnicas de propaganda alemãs que 

levaram Adolf Hitler ao poder, Getúlio Vargas não mediu esforços para levar adiante 

processos publicitários aplicados sistematicamente a um público definido, por meio da 

saturação de notícias. A célebre frase do Ministro da Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, 
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de que “uma mentira cem vezes dita, torna-se verdade”, indica, metodologicamente, a 

estratégia, cuja operacionalização deve atingir a maior quantidade de mídias e de veículos 

comunicacionais, diversificando-se, inclusive, o formato e o gênero.  

O primeiro passo da política de Vargas foi a criação do Departamento Oficial de 

Propaganda (DOP) – órgão do governo federal criado em 1931 para legitimar discursos 

adequados à nova configuração política do Brasil, orientado a utilizar todos os veículos 

comunicacionais e jornalísticos para propagar os ideários e as imagens que ao Estado 

interessavam. No ano de 1934, o DOP passou por uma reestruturação e deu origem ao 

Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPDC), extinto em 1939 para dar lugar ao 

Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP)64, criado por Vargas para retomar a censura 

prévia aos veículos de comunicação e de jornalismo e dar sequência à difusão do pensamento 

do grupo que liderava.  

Sob o prisma ideológico, cultural e simbólico, ao projeto de governo varguista – e em 

Goiás, ludoviciano – não cabia apenas o domínio do imaginário, mas a sua construção. 

Portanto, não se trata apenas de divulgar, informar, convencer, mas de construir uma visão de 

mundo, de fornecer pressupostos reflexivos capazes de reordenar um pensamento, recomposto 

num outro lugar de fala, numa orientação de leitura muito distinta da que vinha sendo 

utilizada desde a Primeira República.  

A versão goiana do DOP foi a transformação do antigo DPEE em Departamento 

Estadual de Imprensa e Propaganda (DEIP). Ambos tiveram Câmara Filho como diretor e 

Pedro Ludovico Teixeira como principal agente regional: 

 
Por causa da Intentona Comunista de 35, o Poder Federal cresce e distribui uma cota 
do crescimento ao Poder Estadual. Vem o golpe de 10 de novembro de 1937 e a 
ditadura de Vargas emudece as vozes antagônicas e Pedro Ludovico despoja-se dos 
condicionamentos de governador e investe-se do arbítrio de interventor (ASMAR, 
1989, p. 99) 

 

Mattos (2005) assegura que o DIP, além de censurar previamente os conteúdos a 

serem publicados, também controlava a emissão de registros profissionais para os jornalistas, 

as autorizações para o funcionamento de jornais e revistas e até mesmo a importação e a 

compra de papel para as impressões. Já Sodré (1966, p. 439) aponta o DIP como um órgão 

nazista e corrupto, cujo objetivo era garantir, no âmbito da imprensa, o fortalecimento do 

grupo político de Getúlio Vargas. Segundo o autor, isso ocorria por meio de censura prévia, 

                                                 
64

 Em 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o DIP foi extinto e transformado em Departamento 
Nacional de Informações (DNI) que, nos primeiros meses do golpe militar de 1964, foi extinto e substituído 
pelo Serviço Nacional de Informações (SNI).  
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mecanismos de cerceamento da liberdade de imprensa, perseguições a jornalistas e 

distribuição de verbas do Estado de acordo com conveniências e interesses nacionais, 

regionais e locais. Como consequência, “[...] vários jornais enriqueceram e jornalistas se 

corromperam, o quanto era possível enriquecer e corromper”.  

 Na obra biográfica de Joaquim Câmara Filho, o jornalista José Asmar também atesta o 

que os pesquisadores da História da Imprensa brasileira afirmam com tanta veemência: 

 
No topo do Estado Novo, Getúlio Vargas instala do Departamento de Imprensa e 
Propaganda. Extinto o regime discricionário em 1945, vingam-se os que se 
submeteram às ordens do DIP, batuta de arbítrio na condução do jornalismo como se 
fosse orquestra a tocar uma só música. Os que desprezam o dicionário e ignoram a 
semântica xingam o DIP de famigerado. É elogio. Famigerado é célebre, ilustre, 
famoso. Se ficou famoso foi por sua dureza, asfixiando a crítica doméstica, punindo 
homens e empresas sem dó nem direito, liberando quotas de papel segundo humor 
tirânico (1989, p. 123).  

 

Diretamente subordinado à Presidência da República, o DIP possuía quinze 

finalidades, todas relacionada à censura ou à promoção ideológica do Estado em áreas como 

propaganda nacional, radiodifusão, jornalismo impresso, cinema, teatro, literatura e turismo 

(BRASIL, 1939). Segundo Sodré (1966), comumente o DIP enviava comunicados oficiais às 

instituições de comunicação e de jornalismo com listas de termos, expressões e assuntos 

proibidos, cujo impedimento nem sempre era compreendido pelos profissionais do ramo: não 

se podia falar ou escrever “União Soviética” ou “amante”. Do mesmo modo, nenhuma alusão 

ao regime brasileiro anterior a 10 de novembro de 1937, à União Nacional dos Estudantes, aos 

textos de Oswald de Andrade e às caricaturas de Benedito Carneiro Bastos Barreto, o 

Belmonte, nem a temas mais corriqueiros, como a escassez de peixes no território nacional e a 

morte de um operário quando almoçava no restaurante do Serviço de Alimentação e 

Previdência Social (SAPs) em São Paulo.  

Ainda de acordo com o autor, o DIP alimentava com notícias cerca de 60% dos jornais 

brasileiros, enquanto seus censores, espalhados nos DEIPs e nos próprios veículos 

jornalísticos (cada jornal contava com um censor indicado pelo DEIP do seu respectivo 

estado), controlavam os outros 40%. Aos veículos jornalísticos e comunicacionais restavam 

duas opções: resistir e enfrentar as retaliações, que iam da prisão de jornalistas à 

expropriação, como ocorreu com o Jornal O Estado de São Paulo de 1940 a 1945, ou virar 

órgão panfletário de Vargas e seus aliados.  

 Contudo, Asmar (1989, p. 123) postula que no âmbito estadual os DEIPs tinham 

jurisdição menor, já que “as amizades, as implicações das atitudes atenuam as atribuições 

punitivas”. Porém, a regulamentação e os códigos de conduta a serem seguidos pelos 
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desdobramentos do DIP nos estados e municípios possuíam os mesmos conteúdos e diretrizes 

que cabiam aos censores nacionais, tanto é que Câmara Filho, na direção do DEIP, chegou a 

assumir provisoriamente a coordenação e edição de jornais, como ocorreu com O Anápolis: 

 
Em 1942 O Anápolis se pegou suspenso pelo DIP, o famigerado Departamento de 
Imprensa e Propaganda, arremedo do aparelho na Alemanha nazista concebido por 
Joseph Goebels. Notinha crítica sobre buracos urbanos valeram duas semanas de 
punição, com direito a corretivo na Voz do Brasil. Na justificativa, o ridículo, marca 
registrada da censura: crítica a prefeito abrangia interventor, que o nomeara, e ipso 
facto (o latim era necessário) o intangível presidente da República. [...] Sob censura 
redobrada, noite alta tinha-se de submeter cada folha ao delegado de Polícia. O 
tenente acordava, apunha visto, o imprimatur. Certa vez viajou. Substituiu-o um 
cabo, bêbado, analfabeto, um pé calçado, em perneira, outro no chão. – Vim vê se o 
jorná ta conforme. – Conforme o quê? – Num me avexa. Diálogo alto, compatível 
com o alto espírito da censura (ASMAR, 1980, p. 246. Grifos do autor). 

 

  Entretanto, as narrativas da maioria dos 61 jornalistas que registraram suas impressões 

sobre a História da Imprensa goiana na obra “Imprensa Goiana: depoimentos para a sua 

história”, publicada pela AGI (1980), contrastam com a percepção de Asmar (1989) de que a 

atuação do DEIP goiano era diferenciada. Nas palavras do jornalista José Mendonça Teles 

(1980, p. 74): 

 
Antes da queda da ditadura estadonovista, os departamentos de imprensa e 
propaganda (dips) atuavam como órgãos compressores da liberdade de imprensa, 
funcionando aqui em Goiás com idênticos fins. Até 1945 eu estudava em Belo 
Horizonte e não militava ainda na imprensa goiana, mas segundo pesquisas em 
jornais da época, a censura era rigorosa e na maioria dos casos feita através de 
ofícios (em caráter reservado) à direção dos jornais, onde se proibia a veiculação de 
determinadas matérias ou notícias sobre certos assuntos políticos. Os dips estaduais 
recebiam, regularmente, orientação e recomendação do DIP nacional. Quando os 
jornais se excediam, eram advertidos em termos severos. Em Goiás, os jornais que 
combateram os despojos do Estado Novo foram o Jornal do Povo, dirigido por 
Alfredo Nasser, Salomão Faria e Francisco de Brito, e O Anápolis, dirigido por 
Arlindo Cardoso e redatoriado por José Asmar (Grifos do autor).  

 

Com memória e análise semelhante, Joaquim Rosa (1980, p. 230), que atuou no Jornal 

O Ipameri de 1927 a 1948, também faz o seu relato sobre a atuação do DEIP em Goiás: 

 
A censura era feita na época da seguinte maneira: o governo exigia que se remetesse 
à delegacia o original; aí eles contavam e devolviam; cortavam os censurados, ou 
então jogavam fora, não devolviam. A censura era feita de outra maneira também: o 
jornal ficava pronto, mostravam ao delegado, muitos exigiam a própria página, para 
ele censurar. Aí então censurava e atrapalhava tudo; apagava, e até fazer outro para 
cobrir o espaço em branco, não tinha jeito. 

 

 A violência simbólica não era a única forma de censura vivenciada pelos jornalistas 

goianos. Havia também a violência física, que deu à imprensa de Goiás o desonroso título 

nacional de ter sido uma das que mais acumulou mortes na primeira metade do século XX. 
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Carvalho, (1980, p. 272) conta que na década de 1940, o jornalista Teo Majores veio do Rio 

de Janeiro para dirigir a Folha de Goiaz e a Rádio Clube de Goiânia. Acostumado com a 

abordagem dos jornais cariocas e paulistas, Majores mudou a linha editorial do periódico e da 

emissora radiofônica e foi atacado dentro da redação do Jornal. De lá, “foi levado para um 

local ermo, onde lhe rasparam a cabeça, tiraram-lhe toda a roupa, e o largaram no meio do 

mato. Ele teve que voltar de madrugada como Adão, para o seu hotel”, partindo, no dia 

seguinte, para o Rio de Janeiro. 

 Heli Mesquita (1980, p. 208) também disserta a respeito da repressão que pairava no 

jornalismo goiano, impedidora até mesmo da consagrada prática de “cantar” as manchetes, 

um recurso ligado à promoção de vendas que era largamente utilizado por jornaleiros: 

 
Quando eu vim do Rio para cá, eu tentei ensinar o jornaleiro a gritar as manchetes. 
Nem um menino queria ler a notícia de política, com medo de apanhar na rua. Não 
lia mesmo. Então aí começaram a não ler manchete nenhuma. Os meninos ficavam 
na Folha de Goiaz, chegavam às quatro e meia da manhã. O jornal era colocado na 
rua às seis horas. Então saíam os meninos descalços, sempre de oito, nove anos. Só 
com um grito: Folhadegoiáhoje... Folhadegoiáhoje... não falavam nem Folha de 
Goiaz. Folhadegoiáhoje... era assim que anunciavam o jornal (Grifos do autor). 

 

Mesquita (1980, p. 207-208) postula ainda que a violência física contra os jornalistas e 

os demais trabalhadores envolvidos com a produção e a distribuição dos periódicos não 

acontecia como uma iniciativa do Estado, embora fosse ligada a outras instituições, como os 

partidos políticos:  

 
A repressão [física] existia apenas por parte dos particulares. Nunca pelo poder 
público. Se você dava a notícia, contra o PSD por exemplo, atingindo não a pessoa 
do cidadão, mas a função pública que ele exercia, imediatamente um grupo de 
amigos, um grupo de fanáticos tomava a defesa desse cidadão, e vinha sempre com 
violência. Nunca pelo diálogo. Era contínua depredação e perseguição. Eu tive 
colegas na Folha de Goiaz que foram exportados de Goiânia, por via aérea, na 
presença do Comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás, que naquele tempo 
era o Coronel Paiva. Ele, Coronel de Exército, não teve condições de dar segurança 
aos jornalistas (Grifo do autor). 

 

O compromisso político de Câmara Filho com o projeto de Vargas e Pedro Ludovico 

não o afastaram da direção do DEIP goiano. Ao contrário disso, foi após a transformação do 

DPEE em DEIP que ele galgou postos em importantes instituições e fundou, juntamente com 

seus irmãos Jaime Câmara e Vicente Rebouças Câmara, um jornal e uma gráfica que hoje se 

traduzem no maior complexo de comunicação do Centro-Oeste, a OJC. 
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2.4 CAPITALISMO VESTE NOTÍCIA E SE TERRITORIALIZA EM GOIÁS 

 

 

Conforme já foi ressaltado, os primórdios do Jornal O Popular estão relacionados 

principalmente à trajetória de Joaquim Câmara Filho. Porém, também perpassam pela vida de 

dois de seus irmãos: Vicente Rebouças Câmara, territorializador do periódico em Goiás, e o 

caçula Jaime Câmara. Esse, desde o início da década de 1930, mantinha, em sociedade com 

Henrique Pinto Vieira, uma empresa de impressão e uma papelaria na então capital do estado 

de Goiás, denominada Tipografia Popular, que se incumbia de impressos em geral. 

Em 1935, a Tipografia Popular começou a imprimir o Jornal Vossa Senhoria65 e, no 

ano seguinte, editou o Jornal A Razão66. O chamamento de Ludovico para que os moradores, 

comerciantes e empresários da velha capital edificassem vida nova em Goiânia mobilizou 

Jaime Câmara, ainda mais porque seu irmão Câmara Filho já estava engajado na construção 

simbólica da cidade: 

 
Vila Boa ferve, menos pelo calor, que este lhe é peculiar, mas pelo embate político 
da mudança da capital para Goiânia. É extirpar da velha para a nova o título 
metropolitano. E dói. Como centenas, concebidas e caducadas, a ideia a princípio 
inspira meros palpites. Os céticos conseguem maioria nos diálogos. Depois, a 
realidade evoluiu, vigorosa. O local já está escolhido. [...] Jaime Câmara se vê em 
um dilema: é sócio de Henrique Pinto Vieira na Tipografia Popular e Henrique não 
acredita na mudança. Por outro lado, seu irmão Câmara Filho auxilia Pedro 
Ludovico Teixeira na empreitada, fixa-se em Goiânia criança e, diariamente, inunda 
a imprensa nacional e estrangeira com releases anunciando a metamorfose do 
Estado pela audácia da – e o termo identifica a época – urbs extraordinária 
(ASMAR, 1989, p. 99. Grifo do autor). 

 

A chegada de Jaime Câmara em Goiânia, em meados de 1936, trouxe também a 

Tipografia Popular. Um barracão erguido às margens do Córrego Botafogo abrigou a oficina 

tipográfica com suas engenhocas e caixas de tipos móveis. Ali perto, na baixada em que a 

                                                 
65 O Vossa Senhoria foi idealizado e editado pelo jornalista Leônidas Schwindt. Com nove centímetros de altura 

e seis de comprimento, o semanário tinha um objetivo: entrar para Guinness Book, na contramão da maioria 
dos seus registros que, via de regra, são megalomaníacos. Com o declínio da Cidade de Goiás promovido pela 
transferência da capital, Schwindt voltou para Minas Gerais, seu estado natal. Suas aspirações em inscrever o 
jornal no livro dos recordes só foram concretizadas em 1997 e, desde então, o micro-jornal imprime em sua 
capa: “Guinness Book não é para quem quer. É para quem pode”. O impressozinho existe até os dias atuais. 
Para não perder o título que motivou sua criação, vem encolhendo: em 1997, media 7,5 cm x 5 cm e, no ano 
2000, passou a ter 2,5 centímetros de largura e 3,5 centímetros de altura. O acervo completo do periódico está 
disponível na Biblioteca Nacional (KAZ, 2007). 

66 Esse periódico foi extinto no ano seguinte à sua fundação, em virtude da mudança de Jaime Câmara para 
Goiânia, mas, segundo Asmar (1989 p. 99, 104), “risca trajetória que se pode admitir como treino empresarial 
dos Câmara para fundarem O Popular [...] enquanto A Razão desaparece na velha metrópole, senhora 
vulnerável da saga do Estado, onde a cultura floresceu e seus brotos frutificaram em frondosas árvores 
genealógicas” (Grifos do autor). 
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Avenida Anhanguera tinha início (hoje entroncamento dessa com a Marginal Botafogo), uma 

papelaria foi instalada, repetindo o modelo da empresa que já existia em Vila Boa: 

 
A Tipografia Popular imita a capital. Vem aonde ela se instala. À margem do 
Córrego Botafogo, ergue-se o barracão para as oficinas. Caixas de tipos móveis são 
acomodadas sob toda cautela, a fim de salvar-se do empastelamento. A impressora 
dá trabalho mas fica pronta. Movimentam-na a eletricidade fraca e incerta, da 
usininha do Jaó, e também músculos humanos (ASMAR, 1989, p. 101). 

 

Em Goiânia, tudo era novidade e o que aqui se edificava também tinha que ter frescor. 

E assim a Tipografia Popular ficou para a história da antiga capital, enquanto a J. Câmara & 

Cia emergiu na nova. Em 1945, a empresa familiar foi transformada em J. Câmara & Irmãos 

S.A., cujas atividades englobavam impressão e venda de papelaria em geral, publicação do 

Jornal O Popular, importações e exportações, que giravam em torno de bens duráveis e 

insumos garantidores das atividades de impressão, como maquinários, tintas e papéis. A 

sociedade anônima era presidida por Jaime Câmara, gerenciada por Rebouças Câmara e tinha 

Joaquim Câmara como vice-gerente, com as seguintes finalidades: 

 
a) Indústria gráfica em geral; b) manufatura de livros em branco, envelopes e papéis 
para correspondências; c) indústria e comércio de livros e de artigos de papelaria e 
escritório, comércio de papel, papelão, cartão, cartolina e artefatos dos mesmos; d) 
comércio de artigos para desenho, pintura e artes decorativas; e) importação e 
exportação de artigos semelhantes ao objeto da sociedade; f) publicação de O 
Popular; g) exploração de atividades comerciais que tenham relação ou conexão 
com as modalidades acima. E § único: a sociedade poderá ampliar suas atividades a 
outros ramos de comércio em geral, quando assim o entender a Diretoria (ASMAR, 
1989, p. 145. Grifo do autor).   

 

Como se pode perceber, as finalidades da J. Câmara & Irmãos S.A. detalhavam 

praticamente todos os nichos possíveis de atividades da empresa, além de abrirem 

possibilidades para sua ampliação. 

 

 
2.4.1 A consolidação de Goiânia carece de um periódico: eis que emerge o Jornal O 

Popular 

 
 
O Jornal O Popular foi lançado em 03 de abril de 1938, sob direção de Joaquim 

Câmara Filho, também diretor do DPEE. Inicialmente era semanal, mas logo passou a ser 

bissemanal, com saída aos domingos e quintas feiras. Somente em dezembro de 1944, tornou-

se diário. Segundo Asmar (1989), o nome foi escolhido por Jaime Câmara em homenagem ao 

idealismo do irmão, Câmara Filho, e à Tipografia Popular, um dos seus alicerces. Também de 
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acordo com o autor, desde o início houve uma clara divisão de funções na empresa J. Câmara 

& Irmãos, repetida em O Popular: Joaquim Câmara Filho, que ocupava cargos no Estado, 

garantia o apoio político necessário, além de assumir a direção geral do Jornal, enquanto 

Jaime Câmara cuidava da administração e Vicente Rebouças Câmara da parte comercial. A 

primeira edição teve uma tiragem de três mil exemplares, bastante ousada para a população de 

uma cidade em construção. O preço de banca do número inaugural do periódico foi de $500 

réis (que equivaliam a cinquenta centavos). 

Nos anos iniciais de O Popular, além de diretor de jornalismo, Câmara Filho também 

era editor, repórter e redator. Conforme foi o combinado entre os irmãos, Jaime Câmara 

administrava a empresa e atuava também como gerente e revisor de O Popular. O outro 

irmão, Vicente Rebouças Câmara, incumbiu-se da comercialização e da distribuição dos 

produtos do empreendimento e, embora hoje seja menos reverberado do que Jaime Câmara e 

Joaquim Câmara, cumpriu um papel muito importante: além das relações comerciais 

estabelecidas na capital, percorria o interior goiano para territorializar o Jornal. Com o apoio 

político de Câmara Filho, foi ele que abriu as redes de distribuição, promoveu assinaturas e 

ampliou fontes de captação de recursos com assinaturas e venda de espaços para anúncios. 

 
Fotografia 6 – Capa da primeira edição que o CEDOC/OJC possui do Jornal O Popular 

 

 
 

 Fonte: Jornal O Popular, 07/04/1938, capa. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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A consolidação no mercado e o estrondoso crescimento patrimonial da empresa dos 

irmãos Câmara, cujo capital em 1945, segundo Asmar (1989), era de Cr$ 2 milhões, possuem 

divisores de águas bem definidos, brotados de todas as oportunidades nascidas com Goiânia 

que embalaram a J. Câmara & CIA em fortes laços e no clamor de um projeto político. 

Entretanto, também escoam da falta de concorrência e desembocam na visão mercadológica, 

que jamais deixou de negligenciar investimentos em infraestrutura e tecnologia. 

Na introdução de fotografias em impressos, a empresa J. Câmara foi pioneira. 

Carvalho (1980, p. 271) assegura que “os clichês eram fabricados realmente em São Paulo. 

Um acontecimento nacional vinha sempre acompanhado de um clichê. Naquele tempo era 

uma liga de chumbo, antimônio e outros produtos químicos, montados numa base de madeira. 

A impressão era horrível”. Mas a importação de clichês para Goiás deixou de ser um 

problema a partir do momento em que O Popular trouxe uma clicheria de Uberaba, a primeira 

de Goiás.  

A gráfica também era a única da capital e, por muitas vezes, acudiu as finanças dos 

Câmara: “A Linotipo entra em ritmo de metralha rotineira. Receberá similar, é claro. Porém, 

as despesas com a construção da sede absorvem o faturamento. Sem concorrência, a gráfica 

acode. Abarrota-se de impressos” (ASMAR, 1989, p. 108). A construção a qual o autor faz 

referência diz respeito à nova sede da empresa, edificada um ano depois da inauguração do 

Jornal O Popular através da compra de um terreno na Avenida Goiás, cuja edificação existe 

até os dias atuais.  

No ramo jornalístico, a empresa dos irmãos Câmara enfrentava uma concorrência – e 

forte. Trata-se do Jornal Folha de Goiaz, o primeiro periódico diário de Goiânia, que foi 

fundado em 02 de julho de 1939. Gerson de Castro Costa (1980, p. 196), um dos fundadores 

da Folha de Goiaz e jornalista goiano com a inscrição nº 01 no Ministério do Trabalho, 

explica que, de uma reunião informal entre amigos, surgiu a ideia de criar o impresso para 

difundir o pensamento do grupo: 

 
A fundação da Folha de Goiaz foi cercada de tropeços enormes. Não tínhamos 
dinheiro, aquilo foi mais fruto de entusiasmo juvenil, nós queríamos era escrever, ter 
um veículo para difundir aquilo que nós pensávamos, e com muito entusiasmo, com 
muito civismo, lançamos o jornal sem nenhuma base financeira. Saía apenas aos 
domingos, o Waldemar [Gomes de Melo], o Edson [Hermano de Brito] e eu saíamos 
de madrugada jogando jornais embaixo das portas, porque nem assinantes havia e 
muito menos anunciantes, mas nos agüentamos ali durante algum tempo (Grifo do 
autor). 

  

 A Folha de Goiaz era o jornal mais lido, vendido e popular de Goiânia, numa 

proporção de vendagem de dez contra três de O Popular. Castro (1980, p. 137) argumenta que 
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“era um jornal que o povo lia”, enquanto Mesquita (1980, p. 208) diz que “naquele tempo, era 

o jornal de leitura obrigatória”. Seu preço igualava-se ao de O Popular, mas o seu diferencial 

estava no formato diário e na cobertura policial que ocupava uma das suas quatro páginas.  

 A criação da Folha de Goiaz estabeleceu concorrência com O Popular, já que quebrou 

a hegemonia do produto jornalístico inaugurado pelos irmãos Câmara. Costa (1980, p. 126) 

diz que “havia uma rivalidade não muito sadia que fazia com que os profissionais 

trabalhassem no sentido de trazer a informação, um melhor do que o outro”. Mas ambos 

também tinham pontos em comum, tal como a edificação dentro de uma empresa e o apego às 

bandeiras políticas: “A Folha de Goiaz, quando foi fundada, era um jornal essencialmente 

político. O Popular, embora não fosse político, em seus primórdios, teve uma participação 

política em favor desta ou daquela corrente” (GOMES, 1980, p. 287. Grifos do autor). 

 Ao longo dos anos, a supremacia da Folha de Goiaz ficou para a história. De acordo 

com Oliveira (1980), em 1978 o Jornal O Popular tinha uma tiragem de 25.000 exemplares 

aos domingos e 20.000 nos dias da semana, contra apenas cinco mil da Folha de Goiaz. Teles 

(1980) sustenta que isso ocorreu em virtude da incapacidade de qualquer outro periódico 

goianiense ou goiano de enfrentar o sistema da OJC – nitidamente empresarial e interligado 

ao que há de mais moderno no ramo comunicacional brasileiro. 

A esses elementos, pode-se acrescentar a trama de poder que permeia a empresa dos 

irmãos Câmara desde a sua fundação; os diversos anunciantes, também existentes desde a 

primeira edição do periódico, e a territorialização no impresso no estado, garantidora não só 

de redes de distribuição, como também de assinaturas no interior, o que não ocorria com a 

Folha de Goiaz, que não tinha uma rede de poder, de anunciantes e de assinantes, bem como 

não dispunha de recursos técnicos básicos à sua época, como uma clicheria para inserir 

fotografias em suas páginas: 

 
[...] a Folha de Goiaz era impressa numa máquina rotoplana. Ela rodava, tirava-se 8 
páginas por vez, tinha mais um caderno de 8, rodava-se duas vezes, e a venda era 
feita através de um sistema convencional, ainda hoje adotado, nas bancas e nos 
jornaleiros. Já O Popular era impresso numa máquina plana; imprimia de duas em 
duas páginas, depois virava a página imprimia do outro lado. E tinha o que não 
acontecia com a Folha, um contingente de assinantes do interior (PENNA, 1980, p. 
169. Grifos do autor). 

 

As observações de Pimenta Neto (1980) congratulam com tais dizeres, pois, segundo o 

jornalista, a Folha de Goiaz compunha seus originais no dedo dos trabalhadores que 

pinçavam tipos para formar cada palavra e linha de uma página. Não havia parte técnica e, 

clicheria, só a do seu concorrente.  
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2.4.2 Por dentro do periódico: opinativo, panfletário e factual, mas moderno para o seu 

tempo  

 
 

Durante os cinco primeiros meses de existência, o Jornal O Popular era composto no 

mesmo sistema de impressão desenvolvido por Gutenberg. Porém, em setembro de 1938, o 

primeiro investimento tecnológico foi realizado com a importação de uma máquina de 

compor os tipos, a alemã Linotipo, desenvolvida no final do século XIX. O moderno 

investimento assinalava poder: o Jornal foi a primeira empresa privada de Goiás a adquirir 

uma máquina que compunha em linha. Até então, somente a Imprensa Oficial possuía tal 

equipamento67. 

Com as facilidades da Linotipo, o jornal ganhou tempo em sua composição, o que 

favoreceu a sua circulação com mais páginas. Antes dela, o recurso para a composição eram 

os tipos móveis, que ficaram para trás: “nada de tipos rabiscados pelas pinças de quem 

procede às emendas. Cada paquê é novo. Fundido com brilho do antimônio imanado ao 

chumbo. A melhoria apóia uma edição especial de oito páginas, em comemoração ao quinto 

aniversário de Goiânia” (ASMAR, 1989, p. 105).  

 
Fotografia 7 – Edição comemorativa aos cinco anos de Goiânia: estréia da Linotipo na Gráfica O Popular 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 25/08/1938 e 24/10/1938. Fotografias: Huoldo Aparecido da Silva. 

                                                 
67 Segundo Teles (1980, p. 73), “em 1940, o Correio Oficial recebeu ampla reforma, com a aquisição de 

modernos aparelhos de composição e várias máquinas automáticas, inclusive duas linotipos” (Grifos do 
autor). Os primeiros técnicos treinados para operar as máquinas foram os estudantes da Escola Técnica de 
Goiânia. 
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Entretanto, as oito páginas do periódico foram apenas para a edição especial. Até o 

início da década de 1950, ele foi impresso com quatro páginas, passando para seis em 1952 e, 

depois disso, tendo suas páginas aumentadas gradativamente. Além disso, até a década de 

1950, a derradeira edição do Jornal encerrava-se na véspera do Natal, que só voltava a circular 

no dia 01 do ano subsequente. 

Após a aquisição da Linotipo, no final de 1944 a J. Câmara & Irmãos S.A. importou 

uma impressora Frankental alemã que dobrou a capacidade de impressão, pois imprimia duas 

páginas simultâneas, e que, juntamente com a ampliação do quadro de recursos humanos, 

possibilitou ao periódico a impressão diária. Dois anos depois outra máquina foi trazida da 

Suíça: a Rotoplana, que aumentou em progressão geométrica a impressão dos exemplares: 

quatro páginas por vês, três mil exemplares por hora, o que era considerado uma verdadeira 

façanha diante da infraestrutura tecnológica de Goiânia naquele tempo: 

 
Até 1930, ou seja, quase no princípio da década de 40, todos os jornais de Goiás 
eram feitos através de caixas. Os tipógrafos levavam 5 minutos para fazer uma linha, 
e hoje, com o plano eletrônico, a “offset”, etc. nós fazemos 60, 80 até 100 linhas por 
minuto [...] Naquele tempo, as máquinas eram rodadas a mão, e chegavam a tirar mil 
jornais por hora, quando tudo funcionava bem. Depois veio a máquina Rotoplana, 
que passou a tirar de 5 a 10 mil jornais por hora e hoje nós temos as rotativas, ou 
“offset”, que tiram 50 a 100 mil jornais por hora (CÂMARA, 1980, p. 215. Grifo do 
autor). 

  

As temáticas abordadas nos primórdios de O Popular, se comparadas aos temas dos 

textos em forma de releases que eram distribuídos por Câmara Filho para a imprensa nacional 

e mundial, indicam que as notícias veiculadas em O Popular já eram publicizadas pelo 

jornalista desde 193068, e pela Revista A Informação Goyana desde 1917. De acordo com 

Asmar (1989), além de publicizar Goiânia, o jornalista escrevia sobre as potencialidades 

econômicas e produtivas de Goiás em diversos ramos, tais como mineração, agricultura, 

pecuária, industrialização, educação, sanitarismo, cultura, transportes e comunicação, termos 

agrupadores também identificados no periódico da família Câmara69.  

                                                 
68 A grande quantidade de textos jornalísticos que Câmara Filho produziu e distribuiu quando estava na direção 

do DPEE e do DEIP se perderam na história. De acordo com Asmar (1989, p. 203), “negligência, incúria e 
arrogância de despreparados que exercem cargos públicos de interesse superior, graças ao paternalismo e às 
mercês políticas inconseqüentes, condenaram ao desaparecimento considerável massa de documentos, pelos 
quais a obra de Joaquim Câmara Filho poderia ser mais exposta á luz da história. Menciona-se, por exemplo, o 
sumiço de 86 volumes, encadernados, contendo alguns até 600 páginas de recortes das matérias divulgadas no 
País e no exterior e cujo túmulo foi a Biblioteca Municipal de Goiânia, na década de 50”.  

69 Apesar de também ter sido repórter e redator de O Popular desde a fundação até o ano da sua morte, Câmara 
Filho não gostava de assinar os seus escritos, o que implica na dificuldade em reconhecê-los nas páginas do 
veículo: “Curiosamente é que em 1955 ele reata artigos em O Popular. Durante todo o tempo em sua direção, 
raras vezes ele assinou matéria. Só aqueles textos esporádicos, exigidos pelo assunto, segundo sua própria 
classificação, palpitante” (ASMAR, 1989, p. 187. Grifo do autor). 
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Com a fraca rede de comunicação existente na capital, comumente as notícias de 

outros lugares chegavam com atraso, mas não deixavam de ser publicadas. No início, o 

grande foco era o projeto político varguista e ludoviciano e tudo o que lhes dizia respeito: 

imagem pessoal e política; necessidades de efetivação da Marcha para o Oeste; Goiânia, suas 

simbologias e materialidades; redes de transporte e comunicação; melhorias infraestruturais e 

tecnológicas; desenvolvimento do Centro Oeste, de Goiás e dos municípios goianos; educação 

e cultura; colônias agrícolas; povos tradicionais do Cerrado, incluindo os indígenas; produção 

agrícola, pecuária, industrial e mineral e, claro, política regional e nacional. 

Ao foliar os primeiros anos do Jornal, a impressão que se tem é a de um órgão oficioso 

a serviço do Estado em escala nacional, regional e local: datas de aniversários, eventos, 

discursos, cartas, telegramas, telégrafos, notícias publicadas em outros veículos jornalísticos, 

falas esporádicas e ações diversas, com muita facilidade, viravam manchete, mesmo quando 

não se tinha conteúdo para tanto. Por vezes, a publicação na íntegra de textos ou comunicados 

oficiais tornava-se a própria notícia, sem nenhum outro aporte.  

Além disso, os redatores de O Popular não economizavam adjetivos enaltecedores às 

figuras de Vargas e Ludovico, característica bem típica do jornalismo opinativo. A 

categorização e análise discursiva de um apanhado de notícias publicadas em O Popular de 

1938 ao início da década de 1950 formam um quadro revelador no que se refere às temáticas 

abordadas, ao conteúdo discursivo e aos recursos gráficos, imagéticos e editoriais utilizados: 

 
Quadro 1 – Ampla cobertura de O Popular Getúlio Vargas e Pedro Ludovico 

 
MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 

DISCURSIVO 
OBSERVAÇÕES 

/ PÁGINA 
Estatua do 

Presidente Getulio 
Vargas 

09/10/ 
1938 

Goiânia, a cidade mais nova do Bra-
sil, constituída como está sendo com 
todos os requisitos de estética e urba-
nização contemporâneos, vai erigir no 
meio da praça principal do Centro 
Cívico da Cidade, uma estátua de 
bronse do eminente Presidente Getúlio 
Vargas. Não resta dúvida que é uma 
homenagem especial que raros ho-
mens públicos têm recebido na vida. 

Defesa de Vargas 
justificadora da 
existência de uma 
estátua do mesmo 
em Goiânia, cida-
de que edificou, 
acompanhada de 
entrevista de Lu-
dovico sobre o 
Batismo Oficial 
da capital. 

- ½ capa; 
- Matéria abaixo 
da marca de O 
Popular; 
- 1 foto de Vargas; 
- 1 mosaico de 
fotos de Goiânia 
que formam uma 
cruz. 
- Página 04 inteira 
sem foto. 

O Interventor 
Federal oferecerá à 

sociedade 
goianiense uma 
grande soirée 

dansante, terça-
feira próxima 

01/05/ 
1938 

 
 

Realizar-se-á, à terça feira 7 do cor-
rente, um grande baile, no Palácio do 
Governo, oferecido pelo Dr. Pedro Lu-
dovico Teixeira, Interventor Federal 
neste Estado, e sua exma. senhora, Da. 
Gercina Borges Teixeira, à Sociedade 
Goianiense. Esse baile verter-se-á de 
grande importância e nele tomará parte 
o que Goiânia teem de mais expressivo 
em sua sociedade. 

Prestígio Ludovi-
co com a alta so-
ciedade goianien-
se, retribuído em 
evento muito co-
mum na época, 
que prestigiava o 
público e ostenta-
va o luxo e a ele-
gância. 

- ½ capa; 
- Matéria no topo; 
- 1 foto de Ludo-
vico. 
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MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

OBSERVAÇÕES 
/ PÁGINA 

Salve Goiânia 
 
 
 
 

 

24/10/ 
1938 

 
 
 

 

Interventor Dr. Pedro Ludovico Tei-
xeira, fundador e realizador de 
Goiânia: O chefe da Nação Exmo. Snr. 
Dr. GETÚLIO VARGAS, que vem 
preconizando, com visão de grande es-
tadista, a “Marcha para o Oeste”. 

Em seu primeiro 
ano de existência, 
o Jornal saúda o 
aniversário de 
Goiânia com lou-
vores (continua...) 

- ¾ da capa; 
- Matéria no topo; 
- 9 fotos de 
Goiânia; 
- 1 foto de 
Ludovico; 

Salve Goiânia 
 
 
 
 

 

24/10/ 
1938 

 
 
 

 

 (...) à Ludovico e 
Vargas, na edi-
ção especial de 
oito páginas, tam-
bém primogênita 
no periódico. 

- 1 foto de Vargas 
(as fotos dos es-
tadistas são maio-
res do que as de-
mais, foram dia-
gramadas lado-a-
lado no topo da 
capa com a ban-
deira do Brasil ao 
meio e o texto da 
coluna 3 em le-
genda). 

As palavras do 
Interventor Pedro 

Ludovico 
especialmente para 

esta edição 

24/10/ 
1938 

 
 

Goiânia, com o seu desenvolvimento 
surpreendente, mau grão o nível eco-
nômico-financeiro relativamente baixo 
do povo goiano, demonstra no pri-
meiro lustro de sua jovem existência, o 
que será em futuro próximo. Sendo 
toógrafica e geograficamente uma das 
cidades mais bem situadas do país, 
tendo nos seus arredores possibi-
lidades imensas para a lavoura e pe-
cuaria, conseguirá dentro de poucos 
anos, tornar-se uma das mais 
interessantes metrópoles do Brasil. 

Íntegra de um 
texto assinado por 
Ludovico  enalte-
cendo Goiânia e 
suas potenciali-
dades e telegrama 
de Vargas congra-
tulando o goiano 
por seu aniver-
sário, ocorrido na 
véspera da edição 
do Jornal. 

- Página 03 
inteira; 
- 1 foto de 
Ludovico e de 
Vargas. 
 
 

Significativas 
palavras do Sr. 
Presidente da 

República 
especialmente para 
‘O Popular’: Pela 

primeira vez o 
Chefe da Nação se 

dirige 
particularmente aos 

habitantes do 
Brasil Central 

06/11/ 
1938 

Estando em foco o brado de “Marcha 
para o Oeste”, resolvemos pedir dire-
tamente ao Dr. Getúlio Vargas algumas 
palavras a respeito do magno assunto. 
S. Excia. atendendo gentilmente ao 
apelo do nosso jornal, enviou espe-
cialmente para O POPULAR, a se-
guinte frase autografada: ‘PRESIDÊN-
CIA DA REPÚBLICA – Aos meus 
patrícios do Planalto Central tenho a 
satisfação de assegurar que o NOVO 
REGIME, empenhado em levar a todo 
o país os benefícios da civilização, ha 
de realizar a MARCHA PARA O 
OESTE, unindo e confraternizando to-
dos os brasileiros. GETÚLIO VAR-
GAS. Rio de Janeiro, 26 de Outubro 
de 1938. 

O texto da notícia 
é somente o que 
etá em destaque, 
que não diz muita 
coisa sobre a as-
sunto algum, o 
que indica que a 
inserção do mes-
mo pode ter obje-
tivado afirmar o 
poder e a influên-
cia de O Popular 
junto ao Presiden-
te do país. 

- ½ capa; 
- Matéria no topo; 
- 1 foto de Vargas. 

Será festejado em 
todo o Estado o 
aniversario do 

Presidente Vargas 

30/03/ 
1941 

Texto ilegível Calendário das 
comemorações do 
aniversário de 
Vargas em Goiás 

- ¼ capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 
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MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

OBSERVAÇÕES 
/ PÁGINA 

O latifúndio é uma 
fatalidade histórica 

e geográfica e 
todos os Estados de 
pequena densidade 
demográfica têm 

que passar por esta 
fase – Palavras do 
Interventor Pedro 
Ludovico Teixeira 

08/02/ 
1942 

 
 

Texto ilegível Íntegra de discur-
so de Ludovico. 

- ⅓ capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 

O potencial 
economico e a obra 

renovadora do 
Presidente Vargas 

25/02/ 
1942 

Na parte referente às finanças, frizou 
que o aumento verificado na renda do 
Esado, é uma prova eloqüente da po-
lítica econômica que o interventor 
goiano vem realizando nesta Unidade 
da Federação. [...] Depois de abordar o 
panorama econômico de Goiás [...] 
passou a falar sobre os benefícios que 
a administração do Presidente Getúlio 
Vargas trouxe para o hhinterland 
brasileiro. 

Apesar de não ter 
como identificar a 
autoria do dis-
curso, dada à ile-
gibilidade do mi-
crofilme, o texto 
exalta Ludovico e 
Vargas e reconhe-
ce os benefícios 
que ambos trou-
xeram para Goiás. 

- ⅓ capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 

Faz anos o 
Presidente Vargas 

19/04/ 
1942 

O Presidente Vargas foi o primeiro 
magistrado do País a atravessar as 
nossas fronteiras visitando Goiânia, a 
nova metrópole deste grande Estado. 
Mas, não é, só esse fato que faz s. 
excia. credor de gratidão de todos nós. 
Colocando à frente do Estado o 
Interventor Pedro Ludovico Teixeira, 
deu a ele, o chefe do Executivo 
goiano, todo apoio para que o mesmo 
pudesse realizar a obra de renovação 
política e econômica que está levando 
Goiaz ao logar de um dos Estados 
leaders do País. 

Destaca a gra-
tidão que os goia-
nos deveriam ter 
por Vargas, que 
não só empreen-
deu Goiânia, co-
mo também colo-
cou Ludovico no 
governo do Esta-
do. 

- ¾ capa; 
- Matéria no topo; 
- 1 foto Vargas 
- 1 foto da ban-
deira do Brasil; 

Importante 
discurso do Sr. 
Pedro Ludovico 

em favor da 
Pecuaria 

04/12/ 
1949 

Na sessão do Senado Federal realizada 
em 1º de dezembro, o Senador Pedro 
Ludovico pronunciou momentoso dis-
curso em torno da situação das classes 
rurais do país, ressaltando a neces-
sidade dos poderes públicos darem às 
mesmas uma assistência sanitária e fi-
nanceira mais racionalizada e efici-
ente. O Senador Pedro Ludovico tra-
çou em detalhes mais impressionantes 
a situação da pecuária [...] do Brasil 
Central, acentuando que o projeto de 
reajustamento, em curso no Senado, 
deve ser aprovado sem mais delongas 
e sem nenhuma alteração, para que os 
pecuaristas não sejam prejudicados e 
com eles a economia nacional. 

Repercute discur-
so de Ludovico  
no Senado Fede-
ral em defesa da 
pecuária goiana, 
bem como sua 
reverberação na 
imprensa nacio-
nal, com citação 
de notícias que 
saíram em outros 
periódicos, como 
o carioca A Ma-
nhã. 

- ½ capa; 
- Matéria no topo; 
- 1 foto de Ludo-
vico. 

O Senador Pedro 
Ludovico defende, 
no Senado, a causa 

dos pecuaristas 

08/12/ 
1949 

Texto ilegível Reprodução na 
íntegra do dis-
curso de Ludovi-
co, comentado na 
edição anterior. 

- ¾ da capa; 
- Matéria no topo; 
- Totalidade da 
página 2; 
- Sem foto. 
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MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

OBSERVAÇÕES 
/ PÁGINA 

A minha viagem a 
Goiania teve duas 

vantagens: 
Conhecer Goiaz e 

apreciar ainda mais 
o seu grande 

interventor Pedro 
Ludovico  

20/07/ 
1950 

(Não há texto. O Jornal só divulgou a 
frase de Getúlio Vargas, inserida como 
manchete) 

Exaltação de Var-
gas à Pedro Ludo-
vico  

- ¼ capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 

O governador 
Pedro Ludovico 

visita a redação de 
O Popular 

04/09/ 
1951 

Aproveitando a sua visita a alguns 
pontos da cidade, o governador Pedro 
Ludovico Teixeira esteve, nesta ma-
nhã, ligeiramente em ‘O POPULAR’, 
onde percorreu várias secções do nos-
so jornal, acompanhado dos srs. Câma-
ra Filho e Jaime Câmara. Nessa ligeira 
visita, que desvareceu a todos quantos 
trabalham nesta casa, o ilustre Chefe 
do Estado goiano teve também a 
oporunidade de ver os trabalhos de 
adaptação que estão sendo executados 
em nosso prédio, com o objetivo de 
tornar muito breve ‘O POPULAR’ 
diário, acontecimento que representou 
um velho sonho dos que trabalham 
nesta redação. [...] Nossos agradeci-
mentos pela distinção honrosa que nos 
concedeu o Governador Pedro Ludo-
vico com a visita que nos fez. 

Vínculos de O 
Popular com Lu-
dovico rende visi-
ta do Governador 
à redação do Jor-
nal dias antes da 
inauguração de 
um novo parque 
gráfico que o tor-
nou diário. 

- ¼ capa; 
- Matéria no meio 
da página; 
- Sem foto. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  

 
Em relação ao Quadro 01, cabe ressaltar praticamente todas as vezes em que os 

assuntos relativos à Vargas e Ludovico eram inseridos em O Popular, ocupavam lugar de 

destaque no topo das capas, mesmo se a notícia não rendesse muitas linhas, provavelmente 

por falta de informações mais detalhadas. Nessas ocasições, o recurso editorial encontrado era 

o aumento do tamanho da fonte para garantir a desejosa visibilidade, como ser observado nas 

capas abaixo, cujos textos alusivos aos dois estadistas eram finitos ao que ali está impresso: 

 
Fotografia 8 – Vargas e Ludovico em destaque no Jornal O Popular 

   
Fonte: Jornal O Popular: 1) 24/10/1938; 2) 20/07/1950 (capas). Fotografias: Huoldo Aparecido da Silva. 
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 Obviamente, uma das maneiras de enaltecer Vargas e Ludovico era noticiar Goiânia, a 

“capital do Oeste”, com vistas a criar uma imagem, fortalecê-la simbólica e materialmente, e 

edificar novas visões de mundo e hodiernos modos de vida pretendidos. O primeiro prefeito 

da nova capital, Venerando de Freitas Borges, apareceu nas páginas de O Popular no recorte 

“Goiânia”, com a mesma deferência e tratamento atribuídos à Vargas e Ludovico.  

Porém, em se tratando de Goiânia, o Jornal avançava – não abordava só a brilhantina 

construída; também focalizava as problemáticas mais proeminentes da nova capital. Um 

conjunto de notícias selecionadas entre 1938 e 1951 é ilustrativo: 

 
Quadro 2 – A abordagem de Goiânia em O Popular: luzes, cores e temores 

 

MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

OBSERVAÇÕES 
/ PÁGINA 

O 
moderníssimo 

plano de 
construção da 
nova Capital 
do Estado de 

Goiaz 

19/06/ 
1938 

Ilegível Não identificado 
no texto escrito, 
mas visualmente 
ocupou toda a ca-
pa, sendo que 
mais de 50% dela 
contém o traçado 
urbanístico de 
Goiânia com a 
manchete suge-
rindo a moder-
nidade do mesmo. 

- Capa inteira; 
- 1 imagem do 
traçado urbanís-
tico de Goiânia. 

Em Goiânia 
uma caravana 
de jornalistas 
da imprensa 

paulista 

28/08/ 
1938 

A noite no Grande Hotel foi oferecido 
um jantar aos visitantes, que decorrem 
entre a mais intensa cordialidade. Falou 
em primeiro lugar, o prefeito Venerando 
de Freitas, que disse do contentamento 
que sentia o nosso povo, por ter a opor-
tunidade de hospedar tão ilustrada cara-
vana. O orador referiu-se também ao pro-
grama do governo, do interventor Pedro 
Ludovico, destacando como a sua maior 
realização a construção de Goiânia. 

A caravana veio a 
convite de Vene-
rando de Freitas 
Borges, com o 
objetivo de co-
nhecer Goiânia e 
melhor divulgá-
la. Foco na ima-
gem da cidade e 
no projeto em-
preitado por Lu-
dovico. 

- ⅓ capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 

O Batismo 
oficial de 
Goiânia 

09/10/ 
1938 

O texto está ilegível, mas o olho diz o 
seguinte: “O Batismo Oficial de Goiânia: 
A visita do Presidente Getulio Vargas – 
Representantes de todos os interventores 
– Convocação de todos os prefeitos e de 
todo o magistério goiano – Exposição re-
gional – Racionalização dos serviços pú-
blicos e modificação de seu “aparelha-
mento inadequado e rotineiro” (concede 
ao nosso jornal brilhante entrevista o 
interventor Pedro Ludovico Teixeira). 

Importância polí-
tica do Batismo 
Oficial de Goiâ-
nia e ações de Lu-
dovico, acompa-
nhada da matéria 
já citada sobre a 
inauguração da 
estátua de Vargas. 

- ½ capa; 
- Matéria no topo; 
- 1 foto de Vargas; 
- 1 mosaico de 
fotos de Goiânia 
que formam uma 
cruz. 
 

A indústria em 
Goiânia 

 
 
 

 

06/11/ 
1938 

 
 
 

 

Conforme estamos informados o dr. Ale-
xandre Campos residente em Uberlândia, 
está no propósito de inslatar, nesta 
Capital, uma grande Drogaria e uma 
Fábrica de Tecidos. A esse respeito já 
entrou em entendimento (continua...) 

Esforços de Pedro 
Ludovico para 
alavancar o de-
senvolvimento de 
Goiânia. 

- 1/6 página 2; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 
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MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

OBSERVAÇÕES 
/ PÁGINA 

A indústria em 
Goiânia 

 
 
 

 

06/11/ 
1938 

 
 
 

 

(...) com o Governador deste Estado que 
pôs a disposição daqule conhecido e 
progressista industrial mineiro o terreno 
necessário à instalação de uma indústria 
em Goiânia. 

  

Goiânia terá 
um 

manicômio 

01/01/ 
1941 

Texto ilegível Notícia factual 
ligada ao desen-
volvimento de 
Goiânia. 

- ⅓ capa; 
- Sem foto. 

A entrega de 
correspondênc
ia a domicílio 

06/02/ 
1941 

Por mais de uma vez, temo-nos preo-
cupado com o serviço de distribuição de 
correspondência a domicílio, não aten-
dendo às inúmeras reclamações que os 
habitantes de Goiânia trazem frequen-
temente ao nosso jornal. Não se com-
preende que uma capital como Goiânia, 
com a população de cerca de 14 mil ha-
bitantes, não tenha um serviço de dis-
tribuição de correspondências, quando 
outras cidades do interior com população 
muito inferior, são beneficiadas por ele. 

Denúncia sobre a 
falta de redes de 
comunicação e in-
formação em Goi-
ânia. 

- ⅓ capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 

Creada a linha 
postal 

Bulhões-
Goiânia 

13/03/ 
1941 

Texto ilegível Divulgação da 
ampliação das re-
des de comunica-
ção e informação 
de Goiânia. 

- ¼ capa; 
- Matéria abaixo 
da marca de O 
Popular; 
- Sem foto. 

Iniciado o 
edifício para a 

estação 
telefônica em 

Goiânia 

27/03/ 
1941 

Texto ilegível Divulgação da 
ampliação das re-
des de comunica-
ção e informação 
de Goiânia. 

- ¾ capa; 
- Matéria abaixo 
da marca de O 
Popular; 
- Sem foto.  

Asfaltado o 1º 
trecho da 
Avenida 
Araguaia 

12/06/ 
1941 

Em nossa edição de domingo, noticiamos 
que, nesta semana, se daria começo ao 
asfatamento da Av. Araguaia, obra que 
está a cargo da Firma Escritório Técnico 
A. B. Pimentel. Terça-feira, à tarde, 
colocadas as caldeiras e máquinas 
expressoras, os engenheiros da referida 
Firma começaram o serviço [...]. A. B. 
Pimentel [disse] estar com os 
asfaltamentos concluídos até fim do ano, 
das Avenidas Araguaia, Goiaz, Tocantins 
e Anhanguera, bem como da Praça 
Cívica. Ontem cedo o Interventor Pedro 
Ludovico compareceu às obras, tendo, 
nessa ocasião, sendo batidas várias 
chapas fotográficas. 

Melhorias infra-
estruturais em 
Goiânia 

- 1/8 capa; 
- Matéria no 
miolo; 
- Sem foto. 

Funcionando 
em Goiânia a 

agência do 
banco 

Hipotecário e 
Agrícola de 

Minas Gerais 

28/08/ 
1942 

Conforme tivemos oportunidade de 
noticiar, já se acha funcionando em 
Goiânia, na Avenida Goiaz, no prédio 
Boca da Mata, a agência do Banco 
Hipotecário e Agrícola do Estado de 
Minas Gerais que se encontrava em 
Campinas, de onde se transferiu para a 
nova sede.  

Desenvolvimento 
de Goiânia e foco 
em atração de no-
vos investidores 

- 1/6 capa; 
- Abaixo da marca 
de O Popular; 
- Sem foto. 
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MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

OBSERVAÇÕES 
/ PÁGINA 

Inauguração 
Oficial de 
Goiânia 

12/03/ 
1942 

Texto ilegível. Ao lado de uma 
matéria “Mar-
chando para o 
Oeste”. 

- 1/6 capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 

Grande 
exposição de 
animais, em 

Goiânia 

15/03/ 
1942 

Texto ilegível. Divulgação de 
evento promovido 
pela Secretaria de 
Agricultura do 
Estado. 

- 1/5 capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem fotos. 

Quasi mil 
contos de reis 
em lotes, em 
três meses 

19/04/ 
1942 

O progresso vertiginoso que cada vez 
mais se vem processando no cenário 
estadual, tem feito com que Goiânia 
passe a ocupar um lugar de destaque no 
país e daí a razão dessas grandes pro-
curas de lote para construção, na capital 
do Oeste brasileiro.  

Expansão imobi-
liária em Goiânia 
atesta desenvol-
vimento da “capi-
tal do Oeste bra-
sileiro” 

- 1/3 capa; 
- Matéria no topo; 
- Sem foto. 

Exposição 
pecuária em 

Goiânia: 
grande 

interesse em 
torno desse 
certame a se 
realizar em 

julho 

17/05/ 
1942 

Texto ilegível. Divulgação de e-
vento promovido 
pela Secretaria de 
Agricultura do 
Estado. 

- 1/6 capa; 
- Matéria abaixo 
da marca de O 
Popular; 
- Sem fotos. 
 

Goiânia será 
inaugurada, 
hoje, às 14 

horas 

05/07/ 
1942 

Realização fecunda do Interventor Pedro 
Ludovico, ela bastaria por si só, para 
dignificar uma administração, pois esta 
cidade não é apenas a sede do governo 
do Estado, mas é a primeira e grande 
etapa de brasilidade, o marco desse 
avanço na conquista da propria terra. 
Goiânia está aí como fonte geradora de 
energias, irradiando progresso nesta 
região que os antigos dirigentes do País 
viam como simples expressão geo-
gráfica. [...] Goiânia obtivera os esforços 
coordenados de um só homem, que se 
afirmou pela coragem, abrindo e queren-
do utilizar-se de suas forças, de sua 
capacidade de trabalhao e de seu valor 
espiritual. De um só homem sim. Não se 
dividem louros, não há companheiros 
com os quais se possa repartir a glória 
almejada. Dr. Pedro Ludovico Teixeira 
foi sozinho na hora angustiosa das 
provações e das lutas, deve, portanto, 
estar só no momento em que recebe a 
maior das congratulações [...] E nessa 
hora de maior expressão para o Brasil 
Central, elevamos os nossos corações e 
peçamos a Deus as bençãos sobre 
Goiânia e sobre seu ilustre idealizador e 
realizador. SALVE PEDRO LUDOVI-
CO!. 

Todo mérito de 
Goiânia dado à 
Ludovico. Vargas 
é citado somente 
ao final do texto, 
como “apoiador 
do Projeto”. No 
box que contém a 
fala de Ludovico, 
ele se refere a 
Vargas como o 
“grande condutor 
do Brasil gigante 
e poderoso”, e 
saúda caravanas 
de outros Estados 
que vieram para a 
inauguração de 
Goiânia. 

- Capa inteira; 
- 1 foto de 
Ludovico; 
- 1 foto de Vene-
rando de Freitas; 
- 1 foto de 
Goiânia; 
- 1 box contendo 
as “Palavras do 
Interventor Pedro 
Ludovico Teixei-
ra”. 
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MANCHETE DATA DESTAQUE DO TEXTO CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

OBSERVAÇÕES 
/ PÁGINA 

A equitativa 
dos Estados 
Unidos do 

Brasil 

12/07/ 
1942 

Veiu trazer o seu abraço de cordialidade 
ao povo goiano fazendo-se representar 
por seus ilustres diretores nos festejos da 
inauguração oficial de Goiania. 

Importância da 
inauguração de 
Goiânia. 

- Capa inteira; 
- Foto de ¼ da 
comitiva; 
- Legenda no 
roda-pé da capa: 
“A fronde no céu 
da Pátria... As raí-
zes do coração do 
Brasil!”. 

Goiânia: a 
epopeia do 
século XX 

25/12/ 
1951 

A luta pela construção de Goiânia ficará 
na história e a sua beleza arquitetônica 
elevará bem alto o nome da engenharia 
nacional - Chegou a vês de Campinas, o 
progressista bairro que foi o sustentáculo 
máximo da construção da nova Capital, 
com início das obras de água, esgoto e a 
construção do Aeroporto Internacional” 

Desenvolvimento 
infraestrutural de 
Goiânia  

- Página 2 inteira; 
- Foto aérea de 
Goiânia; 
- Box sobre Cam-
pinas, suas neces-
sidades e proble-
mas. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  

 

 O Quadro 02 revela que as notícias sobre Goiânia publicadas nos primeiros anos de 

vida de O Popular possuem menos destaque de capa, menos fotos e menos área de texto do 

que as relacionadas à Vargas e Ludovico, constantes no Quadro anterior. Em contrapartida, 

não deixam de focalizar o projeto em curso, apesar de também tecerem críticas à falta de 

infraestrutura da nova capital, a exemplo do texto sobre a ausência de serviço postal.  

 Uma análise conjuntural do Jornal na década de 1940 indica que na medida em que o 

Batismo Cultural de Goiânia se aproximava, o DEIP intensificou a campanha publicitária em 

torno da nova capital, de Goiás, de Vargas e de Ludovico, estratégia que, conforme já foi 

salientado, também é confirmada por Asmar (1989. Outra observação pertinente é o aumento 

da procura por terrenos no perímetro urbano de Goiânia, a partir do evento que a inaugurou 

oficialmente. Entre 01 de janeiro a 31 de março de 1942, o Estado vendeu 183 lotes, sendo 

109 no Setor Oeste, 45 no Sul, 15 no Central e 14 no Norte.  

 Mas como a vida de um jornal impresso está vinculada à factualidade e ao lugar, O 

Popular não se edificou apenas noticiando os feitos dos líderes políticos aos quais os irmãos 

Câmara estavam relacionados. Quando o assunto é Goiânia, há muita notícia cotidiana, tal 

como ocorre nos dias atuais. São notícias variadas de crimes, desastres, mortes, esportes, 

eventos, enfim, de assuntos gerais relacionados às dinâmicas da cidade que, apesar de não 

aparecerem tanto na capa, não deixam de existir. 

Há também espaço para o humor, para a literatura e para as primeiras segmentações, 

expressas na coluna “Mocinhas e Mulheres”, que existia no periódico desde o início da 

década de 1940 e que sumiu após 1955. A factualidade e a divulgação do pitoresco 

humanizam o jornal e criam uma relação de pertencimento por meio da aproximação e da 



 

 

156 

semelhança, na qual a leitura ultrapassa o viés ideológico e se desdobra em outros mundos – 

já que a significação nem sempre é homogênea – tal como a história de Maria Rosa que, 

cansada de esperar por sete anos que o noivo a pedisse em casamento, o raptou e, diante do 

delegado, efetivou o matrimônio (RAPTOU, 1941). 

 Outro destaque muito forte é a farta presença dos anúncios desde a primeira edição de 

O Popular, incumbência que ficou a cargo de Vicente Rebouças Câmara. A propaganda era 

feita por pessoas físicas e jurídicas, sendo essas de natureza pública e privada. A imagem que 

se segue é um mosaico de anúncios publicados nos primeiros anos do Jornal, e tem como 

objetivo ilustrar a variedade do conteúdo publicizado: venda de terras, carros, crédito agrícola, 

candidatos a pleitos eleitorais, entre outros. A curiosidade fica por conta do quarto anúncio, 

que ocupou toda a capa da última edição do periódico no ano de 1942: 

 

Fotografia 9 – Mosaico de anúncios publicados nos primeiros anos do Jornal O Popular 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, 1) 15/06/1941, capa; 2) 02/04/1941, p. 4; 3) 10/08/1941, p. 2; 4) 24/12/1941, capa; 5) 
05/01/1950, p. 4; 6) 23/07/1950, p. 3. Organizado pela autora (2013). Fotografias: Huoldo Aparecido da Silva. 
 

Os anúncios eram dispersos ao longo do Jornal, não sendo possível identificar se eram 

pagos ou gratuitos, como pode ter ocorrido com a publicização do texto da Secretaria de 

Agricultura do Estado de Goiás (quinto anúncio) e do pedido de voto para os candidatos 

aliados (sexto anúncio). Mas, pode-se dizer com segurança, que os de âmbito privado 

(empresas, profissionais liberais, etc.) eram, desde o início, pagos.  
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Ainda por dentro do Jornal O Popular cabe ressaltar que, como ocorreu com os 

demais periódicos brasileiros, a diagramação era distinta da que se vê atualmente, que 

apresenta as chamadas na capa e desenvolve o conteúdo no miolo, dividido em editorias. As 

principais informações já eram inseridas diretamente na capa: 

 
Fotografia 10 – Jornal O Popular: matéria principal era inserida na própria capa 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 29/09/1951, capa. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. Grifos nossos. 

 

As partes da Fotografia que estão grifadas em vermelho mostram que, treze anos após 

a inauguração do Jornal, Câmara Filho continuava sendo o seu diretor, situação que perdurou 

até a sua morte, em 1955. Acredita-se que, nesse ano, com o agravamento do estado de saúde 

do diretor de O Popular, houve uma alteração organizacional no quadro diretivo, pois Jaime 

Câmara, antes gerente, começou a aparecer como diretor do periódico, enquanto Tasso 

Câmara, filho de Joaquim Câmara, assumiu a gerência.  

Nos meses finais do ano de 1955, as informações sobre o corpo diretivo do Jornal 

passaram a ser inseridas num box, no qual Joaquim Câmara Filho é apontado como 

“fundador”. Antes disso, em meados de 1947, ao lado da indicação nominal do diretor do 

Jornal, passou a constar o nome de um redator chefe. Outra percepção interessante é que antes 

de 1955, apenas o nome do diretor geral e do redator chefe aparecem na capa do impresso, ao 

lado da marca e da declaração de propriedade para “J. Câmara & Irmãos SA”, inscrição que 

sumiu quando Jaime Câmara assumiu a direção do periódico.   



 

 

158 

 Num plano geral, pode-se dizer que até 1955, o Jornal O Popular agitava-se ao sabor 

do vento, ou seja, priorizava pautas e alterava angulações de acordo com interesses diversos, 

geralmente focalizados no jogo do poder. Da sua fundação até o início da década de 1940, 

existem muitas notícias de Goiânia, de Ludovico, Vargas e das cidades do interior que 

comprovavam a necessidade – e os desdobramentos – da Marcha para o Oeste. Contudo, há 

que se ressaltar também a constância dos anunciantes e a divulgação de serviços, bem como a 

factualidade e o foco na produção agropecuária, que saiu de cena em meados de 1947, quando 

o impresso tornou-se muito mais político. Em anos eleitorais, por exemplo, praticamente os 

assuntos cotidianos são relegados a um segundo plano e o Jornal se volta ao ao sucesso 

eleitoral de candidatos tidos como aliados.  

 A partir de 1955, há uma repaginação de conteúdo e formato. A capa é alterada e o 

grande foco das notícias é o cenário internacional, um indício de que as agências de notícia 

que começaram a atuar no Brasil tiveram sucesso desde os primeiros anos de distribuição de 

informações. 

 

 

2.4.3 As entrelinhas não publicadas de um jornal diário 

 

 

Do ponto de vista estratégico, a emergência de Goiânia carecia de um veículo 

jornalístico, conforme já havia apontado Armando de Godoy no relatório sobre a construção 

da cidade. Nos primeiros anos da sua criação, apesar de não ser o periódico que mais vendia, 

o Jornal O Popular, que nem diário era, logo tornou-se o mais influente, especialmente em 

virtude dos seus vínculos com o poder hegemônico de Goiás e do Brasil.  

Contudo, tal como ocorreu com Goiânia, cuja imagem, em grande medida, foi 

construída pela caneta de Joaquim Câmara Filho, ao Jornal O Popular também foram 

edificadas simbologias, sendo que a mais relevante é a sua afirmação como o primeiro 

impresso empresarial de Goiás, editado nos moldes do “moderno jornalismo”. Se naquele 

período a afirmação mítica era necessária à afirmação mercadológica do periódico e ao 

enfrentamento da concorrência estabelecida pela Folha de Goiaz, hoje ela desdobra-se numa 

enorme distorção histórica que não ecoa somente no que é do senso comum – tem também 

reverberações na produção científica e no meio jornalístico. O Quadro a seguir contém uma 

seleção de afirmações sobre o caráter “empresarial” de O Popular, retiradas de publicações da 

História da Imprensa goiana e do próprio jornal: 
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Quadro 3 – A imagem mitificada do Jornal O Popular 
 

TEXTO/REFERÊNCIA MITOLOGIAS 

Durante quase 100 anos a imprensa de Goiás foi eminentemente partidária. Ela 
era somente política, literária ou humorística. Os jornais eram da oposição para 
combater o governo, ou fundados pelo governo para combater a oposição. Não 
havia, como hoje, uma imprensa independente, interpretativa e noticiosa. Mas, 
isso foi durante muitos anos, talvez até a década de 30, quando começou a 
surgir jornal realmente independente e noticioso. Chamamos para nós, talvez, o 
privilégio de ter iniciado esta fase decisiva da imprensa em Goiás, porque com 
O Popular, fundado em 1938, nasceu a primeira empresa jornalística, porque 
antes dele, todos os jornais eram mantidos por grupos políticos ou facções 
religiosas, mas não com folha de pagamento, jornalistas profissionais, etc. Daí, 
eu achar que durante quase um século, a imprensa de Goiás era puramente 
partidária e somente nas últimas três décadas é que ela passou a ser 
interpretativa, noticiosa e naturalmente política partidária ou política geral 
(CÂMARA, 1980, p. 213. Grifo do autor). 

- Afirmação como veículo 
independente e noticioso; 
- Adoção do modelo empre-
sarial desde os seus primór-
dios; 
- Não vinculação à grupos 
políticos; 
- Folha de pagamento desde o 
início; 
- Jornalistas profissionais em 
todos os tempos.  
 

Nós nos alongamos em informações sobre a J. Câmara & Cia., por ser ela, de 
acordo com apontamentos da Junta Comercial do Estado de Goiás, a primeira 
empresa goiana a editar um jornal desvinculado de partido político, dando 
início, assim, a uma atividade profissional e comercial de jornais (OLIVEIRA, 
1980, p. 96). 

- Não vinculação à grupos 
políticos; 
- Profissionalização da ativi-
dade do jornalista. 

O Popular surgiu logo depois da Revolução,m fundado pelos irmãos Câmara 
[...] Com esse jornal foi inaugurada uma nova fase, uma vez que não estava 
surgindo como grupo político. Organizava-se sob forma empresarial (BORGES, 
1980, p. 335. Grifo do autor). 

- Adoção do modelo em-
presarial desde os seus 
primórdios; 
- Não vinculação à grupos 
políticos. 

E vários periódicos surgiram e desapareceram neste período, incapazes, talvez, 
de enfrentar a concorrência de outros mais poderosos, como O Popular e a 
Folha de Goiaz, firmes num sistema nitidamente empresarial, e apegados ao 
que de mais moderno existe no sistema de comunicações brasileiro (TELES, 
1980, p. 80. Grifos do autor). 

- Adoção do modelo empre-
sarial desde os seus primór-
dios. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos de Câmara (1980); Oliveira (1980); Borges (1980) e Teles 
(1980).  

 

A análise de discurso do Quadro 3 aponta cinco mitos edificados com o Jornal O 

Popular, quais sejam: 1) afirmação do veículo como independente e noticioso; 2) adoção do 

modelo empresarial desde os seus primórdios; 3) não vinculação à grupos políticos; 4) 

existência de folha de pagamento desde o início; 5) profissionalização da atividade 

jornalística. Esses vínculos imagéticos são facilmente desmontados quando se desdobra a 

ateção para a história de O Popular. Apesar de, juridicamente ter nascido dentro de uma 

empresa, o periódico era vinculado a grupos políticos hegemônicos em Goiás e no Brasil, 

sendo que um dos seus fundadores e primeiro diretor, Joaquim Câmara Filho, foi um dos 

homens mais influentes do seu tempo e ramo de atuação. Os vínculos político-partidários não 

estão assinalados no registro comercial do Jornal, mas estão impressos em suas páginas, 

inquestionáveis testemunhas. 

Ao nascer, O Popular tinha uma linha editorial definida: seria um jornal “otimista”, 

revelador do “lado positivo” consonante com o “soro do otimismo vigente” (ASMAR, 1989, 

p. 105). A esse soro, lê-se o projeto de Getúlio Vargas e Pedro Ludovico Teixeira, 
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especialmente no que concerne à construção de Goiânia, seus signos e simbologias, o que é 

confirmado pelas palavras de Jaime Câmara: “Não se lança uma pedra fundamental em 

Goiânia sem que O Popular a registre. Um ataque contra a cidade sem que o refutemos. Um 

momento de desânimo sem que forneçamos dezenas de outros para a confiança do acerto da 

obra” (ASMAR, 1989, p. 108. Grifo do autor).  

Rememorando o que postula Sodré (1966), nos anos duros da ditadura de Getúlio 

Vargas, especialmente após a criação do DIP, aos jornais brasileiros eram indicados dois 

antagônicos caminhos: resistir ou entregar-se. A análise de conteúdo dos exemplares de O 

Popular nesse período mostra que a opção do periódico foi a segunda: seus jornalistas não 

foram perseguidos, ele nunca foi expropriado, sua direção não foi assumida por um censor e 

ele jamais deixou de ser impresso por falta de insumos70. Em contrapartida, era um veículo 

oficioso de Vargas e Ludovico.  

 Mas Sodré (1966) também sustenta que jornalistas e jornais aliados recebiam fartas 

quantias financeiras do Governo Federal por meio do DIP. Contudo, se isso ocorreu nos 

primeiros anos de O Popular, não está registrado em fontes publicamente acessíveis, pois o 

levantamento bibliográfico e documental desta pesquisa não apresentou nenhum indício a 

respeito de tal procedimento. O que se observou foi justamente o contrário, ou seja, a 

publicidade era feita de forma gratuita e espontânea: 

 
Câmara Filho é diretor de Propaganda do Estado e, por isso, há pessoas que 
entendem que nós temos obrigação de publicar tudo de graça para o Governo. E o 
curioso é que acabamos publicando mesmo porque não existe publicidade oficial nos 
jornais. As edições de O Popular respondem sim, no arquivo com o colete das 
encadernações. Nelas, o boi sobe ao privilégio de manchete. E a batalha do 
recenseamento se desenrola com noticiários assíduos (ASMAR, 1989, p. 113).  

 

Técnica e mercadologicamente, o impresso sempre teve um viés capitalista afirmado 

na superioridade de equipamentos, nos anunciantes e nas redes de distribuição. Nessa 

perspectiva é que se diferenciava dos demais de sua época, o que não indica que, por isso, ele 

era, em todo, um jornal-empresa, ou que tenha emergido isento do formato opinativo. 

Como dito, a empresa dos irmãos Câmara sempre fez altos investimentos em 

tecnologia. Na década de 1970, O Popular fez parte de um restrito grupo de jornais brasileiros 

que adotou o sistema de impressão off-set, inovador no quantitativo de impressos por hora e 

                                                 
70 De acordo com Asmar (1989), nos anos iniciais da sua existência, as principais dificuldades de impressão de O 

Popular estavam relacionadas com a precariedade da produção de energia elétrica em Goiânia, que dependia 
do pouco que era gerado pela Usina do Jaó, que tinha que ser complementada com os motores a diesel 
espalhados pela cidade. Máquinas importadas pela J. Câmara & Irmãos não puderam funcionar porque 
consumiam mais energia do que era ofertado pelo Estado, o que pauta a questão energética como uma das 
principais problemáticas da nova capital – assunto que será abordado com maior profundidade mais adiante. 
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na forma eletrônica de composição. Na década de 1980, novamente houve um grande 

investimento, com a aquisição de impressoras Goss Community a cores, que aumentou a 

capacidade de impressão da gráfica para 47 mil exemplares de O Popular a cada hora. Em 

1996, o projeto gráfico do jornal foi reformulado e passou a contar com uma versão 

eletrônica, disponibilizada aos assinantes no site www.opopular.com.br. No raiar do novo 

século, todos os processos de redação e editoração já estavam informatizados e digitais, o que 

não só proporcionou uma adequação tecnológica, como também reordenou a organização e os 

fluxos do trabalho, agora em rede. Atualmente, a OJC faz parte do seleto cardápio de clientes 

da ATEX, empresa que ostenta o título de maior provedora mundial de soluções tecnológicas 

e industriais para o jornalismo impresso, sendo que O Popular foi o terceiro jornal no mundo 

a utilizar um sistema completo que interliga a produção de notícias com o conteúdo web.  

No que diz respeito à independência e à assertiva de que, desde o início, o Jornal O 

Popular era um veículo apenas noticioso, as fracas redes comunicacionais e informacionais 

existentes em Goiás até meados de 1950 e, especialmente os vínculos político-partidários dos 

proprietários do periódico, não permitem tal aceitação mítica. O Popular continha notícias de 

Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo, mas não era independente e, no seu conjunto, ao 

menos nas primeiras três décadas de existência, constituiu-se muito mais panfletário do que 

noticioso. 

Em relação às relações de trabalho, Alaor Barbosa (1980, p. 92) alega que em 1955, 

trabalhava em O Popular sem receber: “de graça – eu fazia, sozinho, a seção de esporte (a 

última página), com duas colunas diárias assinadas (‘Notas Miúdas’ e ‘Retalhos do Esporte’) 

e o noticiário político da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores” (Grifos do 

autor), enquanto Godinho (1980, p. 218) diz que até a década de 1970, o periódico “era um 

verdadeiro amadorismo jornalístico”. 

Ademais, a profissionalização do Jornalismo em Goiás só ocorreu a partir de 1966, 

com a criação do Curso de Jornalismo da UFG por meio da Resolução nº 15/66 do Conselho 

Universitário. Antes disso, qualquer pessoa que escrevesse para um jornal podia pleitear o 

registro profissional junto ao DIP e, após sua extinção, à entidade de classe da área71.  

Como é corriqueiro ocorrer em pesquisas históricas, as entrelinhas não ditas imprimem 

poder ao Jornal O Popular, oriundo da sua superioridade mercadológica e técnica, mas, 

fundamentalmente, interligado ao pacto político que foi firmado desde que foi fundado sob o 

aporte da territorialização do capitalismo em Goiás e da ligação com o Estado e com 

                                                 
71 Em Goiás, Associação Profissional dos Jornalistas, primeira entidade de classe da área, foi criada em 1959, e, 

logo em seguida, transformada em Sindicato por ato do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 
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importantes instituições, a exemplo das patronais e esportivas. Sua principal força está na 

imposição de mitologias, racionalidades e signos afirmadores/construtores de discursos, 

sistemas de significação, territorializações e modos de vida, entre os quais se encontra – e, 

aqui neste estudo, se destaca – o Cerrado. O Esquema que se segue foi elaborado com o 

objetivo de representar graficamente essas relações, panos de fundo da seleção de pautas, da 

abordagem e angulação das notícias e, fundamentalmente, dos significados criados por meio 

dos discursos presentes no texto jornalístico: 

 

Esquema 5 – Os sentidos do Cerrado dispersos nas redes e tramas do Jornal O Popular 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013). 
 

 O Esquema tem centralidade e início no Jornal O Popular, veículo da OJC cujo pacto 

político, desde a sua fundação, possui uma racionalidade e um sistema de signos construtores 

de significações. A territorialização do impresso também o insere em redes de poder, notícias, 

comunicação e transportes que estão relacionadas tanto ao seu caráter enquanto veículo 

jornalístico, quanto à seleção e edição das notícias.  
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No que se refere especificamente ao Cerrado, o conjunto discursivo dos textos 

jornalísticos é contraditório e antagônico, pois, ao mesmo tempo em que há um elogio ao 

desenvolvimentismo e ao economicismo, existe também a denúncia sobre a degradação sem, 

no entanto, haver preocupação com a formulação de uma síntese que, quando ocorre, 

constitui-se numa raridade. Esse processo todo é promotor de um pensamento disperso sobre 

o Cerrado que, material e simbolicamente, se traduz em equivocadas representações, como a 

redução a um Bioma, por exemplo, e em sentidos não menos equivocados, incapazes de 

formar e de contribuir com processos de captura menos agressivos do que os ocorridos na 

contemporaneidade.  

É salutar o registro de que tais observações não se tratam de um adiantamento 

conclusivo da presente Tese, que, conforme já foi exposto, possui centralidade de objeto não 

apenas no Jornal O Popular, mas nos discursos jornalísticos que interferem no modo como o 

Cerrado é apropriado e capturado, ou seja, nas dinâmicas de territorialização que nele 

acontecem. 
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CAPÍTULO III 
A pré-edição do Cerrado 
 

Da Redação 

 

z 

 
 

Carro de boi desponta em meio ao Cerrado, um registro de territorialidades e 
modos de vida. Revista A Informação Goyana, 15/11/1919, p. 44. 

O que é o Cerrado? Por que 
um Bioma único no mundo, 
que existe há mais de cem 
milhões de anos, até hoje 
precisa ser explicado? Quem 
são os povos do Cerrado? 
Será que são apenas a quase 
dizimada população indígena 
e as desconhecidas comuni-
dades tradicionais? Quem vi-
ve nas metrópoles cerraden-
ses também pode ser consi-
derado “povo do Cerrado”? 
E por o Cerrado também é 
considerado Domínio e um 
território? Quais são insíg-
nias que esse milenar car-
rega consigo? E mais: como 
se deu o processo que “pré- 

editou” o Cerrado para que, 
a partir da segunda metade 
do século XX, ele se inte-
grase à Nação e acolhesse a 
nova fronteira agrícola do 
Brasil? Quais foram os dis-
cursos que permearam  essa  

construção? Os periódicos 
impressos goianos tiveram 
envolvimento? As capitais 
planejadas do Cerrado edi-
ficaram um lugar novo para 
o Sertão e abriram fronteiras 
geopolíticas? 

   

  

    

CAPÍTULO V 
O Cerrado reeditado e globalizado 

 

Uma síntese possível 
 

O jornalista, poeta e ati-
vista ambiental Nikolaus 
Von Behr propõe um afo-
rismo que abre margens 
para o início de um movi-
mento de síntese sobre as 
dinâmicas do Cerrado, suas 
disputas, tramas e dramas. 
Assim diz ele:  
 

 

“Nem tudo que é torto é 

errado. Vide as pernas do 

Garrincha e as árvores do 

Cerrado” 

CAPÍTULO IV 
O Cerrado Editado    
 

O que motivou a “marcha 
para o Sertão”, que vislum-
brou no Cerrado um solo 
fértil para a expansão da 
fronteira agrícola brasileira? 
Qual foi a movimentação e o 
papel do capital nacional e 
internacional? Esse era um 
sonho da Revista A Informa-

ção Goyana, mas o Jornal O 

Popular, como se compor-
tou? Com quais discursos? 
 

A agroindústria modernizou 
o território do Cerrado? Qual 
é a energia que a move e 
quais são as suas contra-
dições? Em poucas décadas 
o Cerrado passou de um re-
legado território brasileiro à 
condição de celeiro do país e 
do mundo. Como isso ocor-
reu? Qual é a importância da 
soja nesse contexto? E por 
que bolsas de valores do 
mundo todo acompanham 
de perto as safras dos grãos 
cerradenses?  
 

A expansão da fronteira agrí-
cola para o Cerrado pode ser 
considerada mitificadora de 
uma realidade que encober-
ta sua expressão geopolítica 
e geoeconômica em escala 
global? E os outros frutos do 
reordenamento do capital 
no Cerrado, são saudáveis? 

À beira do século XXI, novas 
demandas ao Cerrado impu-
seram outras fronteiras, re-
lacionadas à produção de 
agrobiocombustíveis. Será o 
etanol uma fonte energética 
“limpa”? Quais são os novos 
territórios do etanol no Bra-
sil e no Cerrado? Como a ex-
pansão do setor sucroalcoo-
leiro tem ocorrido? O saldo 
final da balança apresenta só 
lucros ou há também divi-
dendos que acobertam o 
amargo gosto do açúcar?  
Na condição de um território 
imerso em redes, qual é a 
geopolítica que a sucroalcoo-
laria e a agroindústria fo-
mentam no Cerrado?  As ter-
ras cerradenses têm sido  al-
vo de estrangeiros? Como  o 

Estado trata o assunto? Co-
mo o agribusiness derrubou 
o parecer da AGU que 
limitava a compra de terras 
por não brasileiros?  
De quais maneiras os 
distintos universos cerraden-
ses coexistem num território 
cada vez mais imerso em 
disputas? O Cerrado já 
estaria emitindo um grito de 
socorro?  

Nessa conjuntura, quais dis-
cursos são produzidos pelos 
jornais? Eles favorecem a 
compreensão da totalidade 
do Cerrado ou fomentam 
dispersos pensamentos? Por 
ter erigido no Cerrado, o 
Jornal O Popular possui um 
tratamento discursivo dife-
renciado dos demais? 

 
 

Jornal O Popular, 01/01/1998, capa. 



CAPÍTULO III 

A PRÉ-EDIÇÃO DO CERRADO 
 

 

 

Apesar de muitas vezes ser olhado apenas como um importante e frágil Bioma, o 
Cerrado está inserido em redes, tramas e dramas e abriga incontáveis modos de vida 
e matrizes espaciais. 

 

 

Desde o avanço da colonização portuguesa para o Sertão, a ocupação do Cerrado está 

envolta em disputas materiais, econômicas e simbólicas. Diversas políticas públicas 

efetivadas desde a década de 1930 as acentuaram, pois possibilitaram que a fronteira agrícola 

brasileira se expandisse para o território cerradense, especialmente nos últimos trinta anos do 

século XX. 

Considerado celeiro da humanidade e berço das águas, as terras do Cerrado estão hoje 

na mira do capital nacional e estrangeiro por apresentarem características favoráveis ao 

agronegócio e ao agrocombustível, que contam inclusive com tecnologias especialmente 

desenvolvidas para a produção de grãos e cana-de-açúcar por aqui. No entanto, o que se 

disputa é muito mais do que o uso do solo para atividades capitalistas. O mundo do trabalho e, 

consequentemente, as dinâmicas territoriais, de vida e da vida, são profundamente alterados. 

Os sentidos do Cerrado são o nó e o centro dessa trama, já que os movimentos de 

territorialização estão diretamente relacionados ao significado do território. 

Historicamente o Cerrado foi apropriado sob a insígnia do desprezo e sua captura 

ainda perpassa por esse viés significador, cuja percepção pode ser visualizada na omissão 

sobre a existência do Bioma na Constituição Federal de 1988; na reduzida área de reserva 

legal; na incompreensão da gênese de sua existência, promotora de processos de captura que 

desertificam o seu solo, secam as suas águas, desarticulam, precarizam e alteram as relações 

de trabalho; no desprezo por seus modos de vida ou no processo de produção de um 

pensamento disperso e fragmentado que não é capaz de edificar medidas e ações garantidoras 

de dinâmicas de territorialização menos agressivas. 

O objetivo deste Capítulo é explicitar tal disputa. É um convite para que se conheça 

melhor o Cerrado, sua biodiversidade, povo, saberes e processos históricos de ocupação, 

territorialização e significação. O texto conta com a mediação de debates acadêmicos e das 
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leituras de dois veículos de jornalismo impresso: A Revista A Informação Goyana e o Jornal 

O Popular.   

 

 

3.1 UM PASSEIO PELO CERRADO 

 

 

Há mais de cem milhões de anos, em algum momento do Período Cretáceo Superior, 

nascia o Cerrado, um dos mais antigos Biomas das Américas e o segundo maior do país, cuja 

área, de 2.039.387 km², ocupa 23,92% do território brasileiro. Com uma extensão tão grande e 

localização central, faz limites os outros Biomas brasileiros, com exceção do Pampa. É o 

Cerrado presente em todo o Distrito Federal; em 97% do estado de Goiás; na maior parte do 

Tocantins (91%) e do Mato Grosso do Sul (61%); no centro e no sul do Mato Grosso e do 

Maranhão (65%); no Oeste da Bahia e de Minas Gerais (57%); no nordeste de São Paulo e em 

partes do Piauí e de Rondônia (IBGE, 2004). 

 
Mapa 1 – Biomas do Brasil 

 

 
Fonte: IBGE/IBAMA. Organizado pela autora (2013). Elaboração Cartográfica: Wilson Lopes Mendonça Neto. 
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O relevo do Cerrado, predominantemente plano e suavemente ondulado, comporta 

vales, chapadões e serras, tais como as Chapadas dos Veadeiros e dos Guimarães e as Serras 

da Mesa e Dourada. De acordo com Ribeiro e Walter (1998), as variações de altitude vão de 

300 m a mais de 1.600 m, sendo que a maior parte da área do território está situada entre 300 

m e 600 m. Essa enorme variação contribui para fortalecer os contrastes presentes no Cerrado 

e é um dos fatores responsáveis pela rica biodiversidade, que é única no mundo. Segundo 

Chaves (2008), esse estoque genético acolhedor de 30% da biodiversidade nacional começou 

a ser desenvolvido no período Terciário Médio, há 60 milhões de anos.  

Quase 90% dos solos do Cerrado possuem índices elevados de acidez e toxidez por 

concentrarem grandes quantidades de óxido de alumínio e ferro, o que os caracteriza enquanto 

distróficos. No entanto, o que parece ser um defeito, esconde uma grande qualidade: por 

serem profundos, os solos funcionam como um dreno: retém as águas das chuvas e liberam-

nas aos poucos para as nascentes dos riachos e para as veredas nos períodos de seca (DIAS, 

1992). Mesmo na mais estrema estiagem ou após uma queimada, é possível ver árvores, 

arbustos e plantas completamente verdes.  

A vereda que corta a secura do Sertão esverdeando a ocre paisagem é uma das mais 

belas consequências da capacidade de drenagem e sucção dos solos cerradenses, que não só 

dá título, como percorre toda a narrativa da obra “Grande Sertão: Veredas”, de João 

Guimarães Rosa. A ocorrência da vereda depende de uma série de fatores, com destaque para 

a incidência dos buritis, cujas plantas são responsáveis pela manutenção de olhos d’água e 

pela formação de locais alagadiços, donde até mesmo podem originar pequenos riachos: “[...] 

o buriti é das margens, ele cai seus cocos na vereda – as águas levam – em beiras, o coquinho 

as águas mesmas replantam; daí o buritizal, de um lado e do outro se alinhando, 

acompanhando, que nem que por um cálculo”, explica Guimarães Rosa (1994, p. 535).  

A proliferação espontânea dos buritizais ao longo das veredas faz com que elas, nos 

dizeres do escritor do Sertão, sejam a “formosura dos buritizais”: “Buriti quer todo azul, e não 

se aparta de sua água – carece de espelho” (GUIMARÃES ROSA, 1994, p. 436). Na vida do 

sertanejo, a vereda exerce um papel fundamental, não só no fornecimento de água e alimento, 

mas, sobretudo, na afirmação de um abrigo acolhedor de dinâmicas e modos de vida. 

O segundo número da Revista A Informação Goyana apresentou uma reportagem 

sobre o buriti que ressalta a sua importância na formação das veredas e disserta sobre o 

reconhecimento científico e, principalmente, popular. Amigo de todas as horas, o buriti 

traduz-se em oásis que vivifica o Sertão e o transforma em grandes veredas: 
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D’entre as palmeiras mais úteis, mais bellas e mais elegantes do Brasil, cabe a 
primazia do Burity (Maurilia vinifera), no dizer do sábio Lund – a mais nobre 
creação do reino vegetal na natureza tropical. Saint Hilaire chamou-a – “palmier du 
désert, á La fois si élégant et si util". D’esta reciosissima palmeira a nossa gravura 
representa o que no interior se chama vereda de Buritys, algumas extensas, de mais 
de 4 a 6 kilometros. [...] Do Burity extrahe-se um succo saecharino usado depois da 
fermentação, como bebida e do qual se póde tirar excellente assucar. [...] Os Buritys 
são sempre indicios de agua, nascendo só em lugares humidos. É na verdade, 
proverbiamente sabida a utilização da palmeira do sertão em todo o Brasil Central: 
das suas folhas, mui largas, se fazem coberturas de casas; as mais novas, não de todo 
desabrochadas, fornecem a chamada seda de Burity, que é resistente, sedosa e 
flexivel, aproveitada na manufactura de redes de dormir, esteiras, cordas e, 
finalmente, ponchos impermeaveis, conhecidos pelo nome de caróchas ou caróças: 
a seiva dá o “vinho de palma”, e os fructos dos seus gigantescos cachos, ás vezes de 
4 a 5 metros de comprimento, num só pé servem para o fabrico do delicioso doce 
chamado saiêta – cujas qualidades estimulantes muito o recomendam (A 
PALMEIRA, 1917, p. 17-18).  

 

Além dos buritis, milhares de espécies endêmicas de fauna e flora compõem o 

Cerrado, Domínio que abriga muitos ecossistemas e dinâmicas territoriais. Ribeiro e Walter 

(1998) postulam que mais de 12.000 espécies de plantas já foram catalogadas em solo 

cerradense. Contudo, o que chama mesmo a atenção é a diversidade: em cada hectare de terra, 

podem ser encontradas até 400 espécies. Somente as plantas vasculares, aquelas que possuem 

tecidos capazes de transportar água e seiva para alimentar suas células, somam mais de 7.000 

estirpes, incluindo herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós, que podem ocorrer 

simultaneamente numa única árvore. Os autores dizem também que o número de plantas 

vasculares encontradas no Cerrado é superior ao que está presente em quase todas as regiões 

do planeta. É um universo que contempla outros universos, não percebidos por olhares 

superficiais. 

Coutinho (2006) define o Cerrado como um mosaico de fisionomias entremeadas com 

predominância de três tipos: a savânica, a florestal e a campestre. O pesquisador lembra que a 

fisionomia savânica originalmente ocupava 67% da área do Cerrado, seguida pela a florestal, 

com 21% e pela campestre, com 12%, o que fez com que o Bioma ficasse internacionalmente 

conhecido como “savana brasileira”. Contudo, a complexidade desse mosaico é maior do que 

se imagina. Apesar de possuir três tipos fitofisionômicos gerais – formações florestais 

compostas por matas ciliares, de galeria, seca e cerradão; formações savânicas que 

contemplam o Cerrado, no sentido restrito, o parque de Cerrado, o palmeiral e a vereda, e 

formações campestres, tais como o campo sujo, rupestre e limpo – muitos ainda apresentam 

subtipos, como é o caso das savanas que, no Cerrado, não são homogêneas: podem ser 

formadas por árvores esparsas, com predomínio de vegetação rasteira, ou por densas matas 

com mais de 30 metros de altura (AGUIAR, CAMARGO, 2004). O Parque Municipal da 
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Serra da Areia, localizado em Aparecida de Goiânia (GO), é exemplar: possui quatro 

fitofisionomias bem definidas, sendo elas as formações florestais, savânicas, campestre e as 

veredas: 

 
Mapa 2 – Distintas fitofisionomias do Parque Municipal da Serra da Areia, Aparecida de Goiânia (GO) 

 

 
 
 

 
 

Fonte: IBGE. Organizado pela autora (2013). Elaboração Cartográfica: Wilson Lopes Mendonça Neto. 
 

Goiás é o estado brasileiro no qual o Cerrado mais se manifestou e criou raízes. Eiten 

(1993) destaca que o Brasil possui cinco grandes tipos de vegetação ou “províncias 

vegetacionais”, entre as quais está o Cerrado, cujo ecossistema forma um “corredor 

estacional” que interliga diversas florestas brasileiras, como as do Nordeste e Leste de Minas 

Gerais e de São Paulo, e as encontradas nas manchas do Pantanal matogrossense. Além disso, 

apresenta também ligações com as composições florísticas pré-amazônicas e com o Chaco, 

região que abarca parte do Paraguai, Bolívia, Argentina e sul do Pantanal brasileiro. 

44% da flora cerradense é endêmica, ou seja, só ocorre ali. Segundo Klink e Machado 

(2005, p. 149) “[...] um inventário florístico revelou que das 914 espécies de árvores e 

arbustos registradas em 315 localidades do Cerrado, somente 300 espécies ocorrem em mais 
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do que oito localidades, e 614 espécies foram encontradas em apenas uma localidade”. O 

endemismo, a alternância de espécies e a pluralidade de habitats são fatores que os autores 

consideram quando afirmam que o Cerrado é a savana tropical mais diversificada do mundo.  

 Em reportagem publicada no Jornal O Popular, Sassini (2008) afirma que de 1991 a 

1998, pesquisadores descobriram 966 novas espécies de flores no Cerrado, entre as quais se 

destacam diferentes variedades de orquídeas. A composição gráfica do box que acompanha o 

texto chama a atenção pela beleza das raras flores, inseridas com legendas que as localizam 

territorialmente no Cerrado: 

 
Figura 4 – Orquídeas do Cerrado descobertas nos últimos anos 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 02/06/2008, p. 4.  

 
Todavia, para diversas pessoas que moram no Cerrado, o valor das plantas ultrapassa a 

exuberância, endemismo e importância no ecossistema nacional e mundial. O emprego 

medicinal e alimentício indica um valor de uso, complementado por associações simbólicas às 

propriedades afrodisíacas, tonificantes e fortificantes de frutos, cascas e raízes, como é o caso 

do pequi, da vergatesa e da quina-amargosa. Saraiva (2006, p. 153) faz uma rica descrição: 

 
Uns de uso convencional, como a madeira para marcenaria, carpintaria, forros, 
mourões, caibros, ripas, portas, construção de móveis e casas. Outros menos 
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convencionais, como: folhas que são usadas para limpar e arear plantas (lixeira); 
flores secas para enchimento de travesseiro e colchões (marcela e paineira loira); 
painas para enchimento de almofadas (embiriçu); polpas de frutos para fabricação de 
sabão (tingui, baru, pequi e buriti); óleos aromáticos (embira-branca); cascas para 
curtimento de couro (lixeira); tintura de tecidos e fios (pacari); gomas que servem 
para fazer bolas de borracha para as crianças (mangaba); folhas para a confecção de 
redes, chapéus e balaios; palhas que, ao mesmo tempo, servem para a cobertura das 
casas e fabricação de vassouras (buriti); caules que fazem tochas (camdobá), pincéis 
e cercas (canela-de-ema).  

 

As propriedades medicinais das plantas do Cerrado sempre encontraram espaço na 

Revista A Informação Goyana. Em junho de 1931, o periódico publicou: “não há ahi região 

brasileira mais rica em plantas medicinaes que aquella que o Estado de Goyaz cobre, seus 

campos nativos principalmente” (FLORA, 1931, p. 4). Na reportagem, que ocupa a totalidade 

de uma página, estudos científicos sobre efeitos curativos de inúmeras plantas do Cerrado 

foram divulgados e, na leitura, descobre-se uma farmácia natural: o sene do campo é laxativo; 

o algodoeiro do campo cura infecções intestinais e uterinas; a erva-andorinha e a bolsa-de-

pastor têm propriedades antivenéreas; o cotó-cotó é um anticéptico dos bons; a congonha do 

campo combate disenterias graves e o cipó-capa-homem, apesar do que a denominação 

indica, não diminui a libido, e sim, é resolutivo: cura inflamações terminadas com “ite”, como 

otite, bronquite, amidalite, cistite, artrite, entre outras. Ainda de acordo com esse texto 

jornalístico, os saberes dos povos tradicionais do Cerrado foram registrados em estudos de 

expedicionários como Saint Hilaire e Loefgren.  

Atualmente, a flora do Cerrado é objeto de estudos nacionais e internacionais, sendo 

conhecida e admirada por suas peculiaridades. No entanto, o mesmo não ocorre com a fauna, 

cujas pesquisas, em sua maioria, apontam estimativas e indicam lacunas com dados 

inconclusos. É o caso da endemia dos peixes, até hoje desconhecida pela ciência (DIAS, 

1992). Mas isso não quer dizer que a fauna cerradense não seja tão diversificada quanto a 

flora. Segundo Klink e Machado (2005), são mais de 1.600 espécies de animais vertebrados e 

invertebrados, como mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, moluscos e insetos. Só os 

mamíferos somam 199 estirpes, sendo 18 delas endêmicas. Mais de 830 variedades de aves 

voam nos céus do Cerrado, representando 49% das existentes no Brasil. Dado semelhante é 

observado com os répteis: são 180 tipos que representam a metade das espécies brasileiras. 

Com uma biodiversidade tão grande, a fauna cerradense pode ser considerada uma 

megafauna, cuja diversidade está associada à pluralidade de ambientes e à heterogeneidade 

espacial,  um dos fatores determinantes para a ocorrência de um considerável número de 

estirpes. É a chamada estratificação horizontal, geradora de distintas paisagens numa mesma 

região, cenário que muito se difere do que ocorre na Amazônia ou na Mata Atlântica, cuja 
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estratificação é vertical. Em outras palavras, quem olha o Cerrado pode, numa única mirada, 

se deparar com os exuberantes veredas cujos buritis espelham em cristalinas águas, tendo 

como pano de fundo um campo limpo ou um cerradão e, mais adiante, uma mata ciliar.  

Mas a diversidade também atribui ao Cerrado outro tipo de valor de uso, interligado às 

suas belezas naturais, apropriadas e capturadas como atrativos turísticos, cuja publicização 

ocorria antes mesmo que o território cerradense legalmente se conformasse, ou que o termo 

“Cerrado” fosse cunhado. Um exemplo é a constante divulgação que a Revista A Informação 

Goyana fazia da temática, enfatizada como um dos pontos capazes de atrair pessoas, divulgar 

e desenvolver o Sertão. A edição de 15 de novembro de 1917, por exemplo, faz referência à 

Pedra Goiana, monumento natural que está localizado na Reserva Biológica Professor José 

Ângelo Rizzo72, de propriedade da UFG. 

 
Figura 5 – Destaque da Revista A Informação Goyana para monumentos naturais do Centro-Oeste 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/11/1917, p. 43. 

                                                 
72 A Reserva possui 144 hectares e compõe o Parque Estadual da Serra Dourada. A Pedra Goiana ficou famosa 

por sua composição, que acomodava uma enorme formação rochosa achatada que se equilibrava sobre duas 
outras pedrinhas de tamanho muitíssimo inferior. Em 1965, o monumento natural foi derrubado por um grupo 
de jovens da Cidade de Goiás. Existem duas versões sobre os fatores que motivaram a derrubada da pedra: 
uma que não aponta motivo algum além de vandalismo imbuído pela concepção de que era “um absurdo uma 
pedra grande daquela equilibrada numa pedrinha tão pequena” e outra que indica revolta dos jovens com a 
divisão territorial dos municípios feita pelo IBGE, que posicionou a Pedra Goiana na cidade de Mossâmedes, e 
não na Cidade de Goiás. Independentemente dos motivos, o fato é que os jovens utilizaram um macaco 
hidráulico e derrubaram em minutos o que a natureza levou milhares de ano para construir. Atualmente, 
pesquisadores da UFG estudam uma solução para reerguer o monumento natural, que é um dos símbolos do 
Estado de Goiás e até hoje, mesmo com a Pedra no chão, um ponto turístico muito visitado. Em 2010 a TV 
UFG produziu um vídeo sobre a história da Pedra Goiana, que pode ser acessado na página que a emissora 
mantém no Youtube: <www.youtube.com/tvufgcanal14>. 
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 Exatamente um ano depois a Revista divulgou outro ponto turístico do Cerrado 

brasileiro que hoje é mundialmente conhecido: o Jalapão. Situado a Leste do estado do 

Tocantins, o Jalapão possui uma área de 34.000 km² cortada por imensa teia de rios, riachos e 

ribeirões que contrastam com as areias do solo formando uma paisagem que se assemelha aos 

oásis. Além da análise territorial, espacial e cartográfica da região, a reportagem também 

desabafou em nome dos jalapoenses: “Em razão das grandes distancias a percorrer para 

procurar um mercado, os seus habitantes só podem exportar couros, que vão trocar por 

fazendas seccas em Santa Rita do Piauhy, fazendo longa jornada” (O QUE É O JALAPÃO, 

1918, p. 54). 

As águas termais de Caldas Novas também se constituem num tema muito recorrente 

em A Informação Goyana. Um texto de janeiro de 1918 dissertou sobre o histórico do 

descobrimento da maior instância hidrotermal do mundo, e enfatizou as propriedades 

medicinais das águas termais e radioativas, que, segundo o entendimento da época, brotavam 

de um buritizal: 

 
Caldas Novas é uma pittoresca localidade que se ergue n’um dos Planos da Serra de 
Caldas, no sul do Estado [...] Visitou-a também o notável botânico francez A. de 
Saint’Hilaire, que a comparou com um castelo medieval, vista ao longe. [...] Todo o 
chapadão que circunda a região dos Poços, desde o rio Corumbá até a serra de 
Caldas, é formado pelo grez argilloso, entremeiado cá e lá de uma grande série de 
manchas de argilla pura. [...]. O stenschisto, ou schisto hydromicaceo de Goreeix, 
abundante na povoação e seus arredores, é empregado no rudimentar calçamento e 
nas sepulturas, onde talvez substitua com vantagem o mármore e o granito. [...] A 
serra de Caldas está a sudoeste, distante da povoação cerca de seis kilometros. 
Inteiramente isolada [...] é composta de granito porphyroide e granito comum na 
base, de grez, quartzo e de schisto micaceo no resto da sua extensão; numerosas 
veias de quartzo de várias côres, mais ou menos possantes, atravessam estas rochas 
em várias direcções. Ao lado da povoação passa um aurífero córrego de aguas 
frias, em cujo leito e bordas também se encontram alguns olhos d’água quente, 
e cuja origem fica em um burytizal distante da povoação cerca de quatro 
kilometros a sudoeste, perto da serra. A água é límpida, incolor, inodora e insípida, 
de densidade de 1.003 (Dr. Faivre), e no fim de algum tempo de repouso, após, 
resfriamento, não forma deposito algum. Uma vez resfriada, é excellente de beber e 
dá um appetite verdadeiramente devorador. A acção do banho, a mesma com a agua 
de 39º,5 e 41º,0 manifesta-se por um elevado grão de deseccamento da pelle, que 
chega a incomodar. A pelle resequida produz pelo attricto das vestes a sensação 
semelhante á da palha secca de milho; o efeito geral no organismo é de magnifico 
bem estar, o corpo parece mais leve, o somno é calmo e profundo, a digestão 
perfeita, a respiração ampla e consoladora e o movimento desembaraçado (AGUAS, 
1918, p. 160. Grifo nosso).  

 
No acervo do Jornal O Popular é raro encontrar uma semana que não exista ao menos 

uma notícia a respeito dos elementos e belezas naturais de Goiás e, mais recentemente, do 

Cerrado. Os primeiros foram os Rios Araguaia e Tocantins, que apareceram numa edição de 

maio de 1938. Apesar de ilegível por causa das péssimas condições de conservação do 



 

 

174 

exemplar que deu origem ao microfilme, a fotografia e sua legenda permitem compreender 

que parte da abordagem focalizou o garimpo: 

 
Fotografia 11 – Jornal O Popular registra, em 1938, os Rios Araguaia e Tocantins 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 29/05/1938, capa. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 

 

Na vigésima oitava edição, o Jornal O Popular publicou a reportagem “O Araguaia, 

um dos rios mais piscosos do Brasil”, que, além de divulgar os ecossistemas do mesmo, com 

foco na diversidade e abundância dos peixes, também registrou modos de vida e de 

subsistência dos ribeirinhos: 

 
[...] Nenhuma empresa organizada explora a pesca nesse rio, mas é o peixe a 
principal alimentação das povoações ribeirinhas. Raramente são usadas redes, 
demasiadamente caras para a pobreza do sertanejo, o qual com o simples arpão ou 
anzol consegue com facilidade em poucas horas de atividade o alimento que 
necessita para sua família durante uma semana inteira (O ARAGUAIA, 1938).   

 

Nas primeiras décadas do século XX, o Araguaia parece mesmo ter muita importância 

no discurso que se fazia sobre os recursos naturais de Goiás. O primeiro exemplar da Revista 

A Informação Goyana trouxe uma reportagem especial de duas páginas, com duas fotos, 

composta com informações geográficas e registro dos modos de vida dos ribeirinhos e das 

populações indígenas, além de depoimentos de vários expedicionários sobre a importância do 

Rio, destacado como um dos mais especiais do Brasil, em cujos lagos marginais pérolas de 

alto valor monetário eram encontradas: 

 
O Brasil possue artérias fluviaes munerosissimas e de primeira ordem. Arterias e 
veias correm pelo corpo colossal deste gigante da natureza cujos pés banham o 
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Oceano Atlantico e a cabeça scintilla sobre os raios de luz e calor do sol equatorial, e 
por toda a parte diffundem-lhe vida e fecundidade. São os rios caudalosos e os mil 
ribeirões seus affluentes com que a mão creadora de Deus fadou esta terra 
privilegiada, depositando em suas aguas e margens inuumeras riquezas mineraes, 
vegetaes e animaes, e nos quaes póde a industria contemporânea abrir tão fáceis 
quão rapdas vias de communicacao. Entre esses rios, especial menção merece o 
“Araguaya”, ou “Araguay”, ou “Berocan” como lhe chammam os Carajás indígenas 
que moram em suas praias. [...] Entretanto, esse mundo de encantadoras belezzas, de 
gallas e riquezas naturaes é um verdadeiro ermo, o ermo com sua silenciosa e 
melancholica magestade. O Araguaya é deserto, e do deserto elle tem as vantagens e 
os incommodos, as fagueiras e desagradaveis surprezas, os encantos e as desillusões, 
os sorrisos e as tristezas. [...] Uma das peculiaridades do grande rio na existencia, 
nos seus lagos marginaes, de conchiferos que produzem lindas perolas. Entre ellas 
algumas apparecem de algo valor, como por exemplo a que nos tempos coloniaes 
mandaram para a metrópole portugueza, a qual no dizer de uma chronista da épocha 
– “era bellissima e do tamanho de uma avelã”. (LACOMME, 1917, p. 6). 

 

Em grande medida, o foco no rio Araguaia pode ser compreendido porque, juntamente 

com o Rio Tocantins, compõe uma das 15.612 bacias hidrográficas do Cerrado, entre as quais 

se encontram nascentes das principais regiões da América do Sul (LAPIG, 2010). A 

importância do Cerrado no equilíbrio hídrico é tão grande que seis das oito grandes bacias 

hidrográficas brasileiras emergem em seu solo: 

 
Mapa 3 – Limites do Cerrado com as grandes bacias hidrográficas brasileiras 

 

 
 

Fonte: IBGE/IBAMA. Organizado pela autora (2013). Elaboração Cartográfica: Wilson Lopes Mendonça Neto. 
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A localização geográfica numa região central e alta do continente faz com que o 

Cerrado produza água e a distribua para outras regiões do Brasil e da América do Sul, 

funcionando como um grande “guarda-chuva”. Por isso, ele é responsável 106% da foz do 

Rio Paranaíba, 94% do São Francisco, 70% dos Rios Araguaia e Tocantins e 50% do Rio 

Paraná, além de jorrar suas águas para abastecer 136% da bacia do Pantanal: 

 
Gráfico 2 – Vazão das águas do Cerrado em importantes bacias hidrográficas brasileiras 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de Lima (2002). 

 
O que a ciência hoje constata já era desconfiança de geógrafos e jornalistas no início 

do século XX que, sem os modernos instrumentos de geoprocessamento hoje existentes, 

valiam-se de relatórios de expedicionários para questionar o que se dizia sobre a cabeceira de 

importantes rios brasileiros, como o Paraná. Em setembro de 1917, A Informação Goyana 

publicou um texto intitulado “Exame critico de geographia prática: onde nasce o rio Paraná?”, 

questionador da vertente predominante na época que afirmava que a nascente estava no Rio 

Grande. Após descrição e análise de documentos científicos oriundos de expedições, a 

conclusão é apresentada: 

 
O rio Paraná está já constituido quando encontra o caudaloso rio Grande, que nasce 
nos planaltos de Minas Geraes. A cabeceira do Paraná deve, pois ser referida ao 
Chapadão do Cocal – com os nomes locaes de Brejinho e Vendinha, aos 15º de 
latitude Sul, mais ou menos, donde borbotam aguas das bacias do Amazonas pelo 
Tocantins, do S. Francisco pelo rio Preto, do Prata pelo S. Bartolomeu (EXAME, 
1917, p. 41). 

 

Até o presente momento, no breve pequeno passeio pelo Cerrado é possível perceber 

distintas paisagens numa mesma moldura, um mosaico ubíquo, diverso e único, 
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paradoxalmente forte e, ao mesmo tempo, frágil, capaz de enfrentar incríveis adversidades 

não antrópicas e se regenerar, como é o caso das queimadas naturais, Fênix cerradense. 

 

 

3.1.1 O Cerrado e suas Fênix 

 

 

Mitologicamente os gregos narram a existência de um pássaro que, após ser abatido ou 

quando completa um ciclo de vida, entra e autocombustão e renasce das próprias cinzas. É a 

Fênix, ave de fogo, simbolismo do renascimento e da força em virtude da capacidade de 

transportar cargas pesadíssimas durante o vôo. 

Tal como a Fênix, o Cerrado possui uma relação existencial com o fogo. As chamadas 

“queimadas naturais” são tão incidentes que até fizeram evoluir uma das suas fitofisionomias 

mais preponderantes: o Cerrado stricto sensu. Partículas de carvão presentes em antigos 

sedimentos registram a relação histórica entre o fogo e o Cerrado: “Os indícios mais antigos 

de queimadas – anteriores a 20.000 anos AP – indicam que elas precederam a ocupação 

humana na região, apontando para ocorrências naturais de fogo” (FRANÇA, 2000). 

Vigorosas estruturas subterrâneas das plantas cerradenses asseguram a sua 

sobrevivência, mesmo quando toda a parte aérea é destruída pelas queimadas. São xilopódios, 

rizomas, bulbos e gemas que se desenvolvem debaixo da terra e ali permanecem em estado de 

dormência, armazenando água e nutrientes, a espera das primeiras chuvas (AGUIAR; 

CAMARGO, 2004). Então, o que aparentemente estava morto, rompe a superfície e brinda os 

lugares com rara exuberância composta por plantas peculiares e pequenas flores dotadas de 

cores e delicadezas.  

Em sua Tese de doutoramento, Saraiva (2006, p. 152) registra o relato de Seu 

Valdomiro, morador do povoado de São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, que disserta sobre 

a relação do Cerrado com o fogo: 

 
O fogo existe no cerrado, e Deus colocou o fogo no cerrado, porque, eu tenho 
consciência absoluta disso, como todo mundo que mora no campo tem, os arvoredos 
frutíferos do campo não produzem o fruto se não receberem a caloria do fogo, na 
época certa. O pequi, a cagaita, o araticum, que aqui para nós se chama bruto, após 
dois ou três anos sem receber a caloria, não produzem mais. E se produzirem já é 
com defeito na fruta. No crescimento dele ele racha, não é aquele bruto, aquele 
araticum de boa qualidade [...] A partir de quando você vê que não foi queimado, 
dois anos, três anos, você vê a diferença quando eu vou fazer a colheita. Porque eu 
trabalho com a fruta do cerrado. Aí você vê a diferença. 
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A percepção empírica de Seu Valdomiro é explicada por Aguiar e Camargo (2004) 

como adaptação da vegetação rasteira do Cerrado ao fogo e consecutivos processos de 

remineração do solo promovidos por queimadas não antrópicas – também chamadas de 

naturais. Nessas ocasiões, nutrientes que estavam presentes na palha seca são transferidos 

para o solo e absorvidos pelas raízes das plantas.  

Além disso, cada vez que o fogo sobe, os caules vão abandonando a forma retilínea. A 

sucessiva morte das gemas terminais dos troncos induz ao brotamento de gemas laterais, e o 

que deveria ser constante, reto, previsível, dá lugar à imprevisibilidade, ao tortuoso, ao 

adaptado e à sobrevivência, mesmo nas situações mais adversas. Com o passar dos anos, os 

troncos vão acumulando tecidos formados por células mortas e a magia se refaz: esse tecido 

atua como um isolante térmico, impedindo que as altas temperaturas do fogo atinjam as 

células vivas que estão na parte mais interna do caule. Não são raras as espécies de árvores 

cerradenses que têm cascas grossas e corticentas que protegem seu interior das altas 

temperaturas provocadas pelo fogo. De aparência muito peculiar, essas Fênix do Cerrado, 

com seus tortos troncos cobertos pela grossa cortiça e adornadas com rígidas folhas, dão 

exemplos de vida: às vezes, entram em situações de combustão, mas acabam por renascer das 

próprias cinzas. 

Contudo, na contemporaneidade, a ampla maioria das queimadas no Cerrado ocorre 

por ações antrópicas que possuem impactos na ecologia e na biodiversidade. Os efeitos desse 

fogo têm sido objeto de estudo de pesquisadores brasileiros desde a década de 1940, mas, 

segundo França (2000), em virtude da inexistência de instrumentos, ficavam limitados às 

escalas locais. Foi somente a partir de 1970, com o desenvolvimento de tecnologias espaciais 

de observação da Terra, que a dimensão das queimadas em nível global começou a ser 

constatada e ganhou importância imediata: 

 
Imagens de satélites mostraram milhares de focos de queimadas ocorrendo 
diariamente nas savanas africanas, e também na Amazônia e no Cerrado do Brasil. 
Desde então, o tema queimadas tornou-se assunto polêmico no país e ganhou 
importância internacional. As emissões de queimadas, em particular, dos gases-
traços e seus possíveis efeitos climáticos passaram a ser uma das preocupações da 
comunidade científica (FRANÇA, 2000, p. 1). 

 

Na análise de conteúdo da Revista A Informação Goyana, não se observou 

preocupação com as queimadas, mesmo porque, como dito, o tema emergiu somente nas 

últimas décadas do século XX. Entretanto, desde o início de 1990, o assunto é recorrente nas 

páginas de O Popular. O levantamento documental realizado no acervo do Jornal indica que, 

das matérias selecionadas no termo agrupador “Meio Ambiente”, 22% dizem respeito às 
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queimadas. O quadro a seguir contempla algumas, escolhidas para ilustrar a variação de 

notícias produzidas, bem como a repetição delas no que diz respeito às abordagens e 

angulações sobre a devastação do Cerrado: 

 
Quadro 4 – Variação temática das queimadas no Jornal O Popular: 

 
MANCHETE/ 

AUTORIA/ 
DATA/PG 

EDITO-
RIA 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

Apesar do fogo, 
a Chapada 
sobrevive: 

queimadas não 
acabam com a 

beleza de 
Veadeiros 

 
Márcia Turcato 

 
02/09/1990 

 
p. 18 

 
- 

As queimadas sucessivas não conseguem secar a 
beleza rústica do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, no Estado de Goiás, a 250 quilômetros de 
Brasília. Abrigo de onças, tamanduás, veados, cobras 
de várias espécies, araras, seriemas e gaviões, o Parque 
é vitima de incêndios naturais e provocados no longo 
período de estio do Centro Oeste brasileiro, de maio a 
outubro. As chamas fazem arder as matas típicas do 
cerrado, semelhantes à agressiva caatinga. 

- Capacidade de recu-
peração do Parque Na-
cional diante das ad-
versidades geradas pe-
las queimadas; 
- Foco no Parque. Não 
estabelece relação com 
o Cerrado; 
- Período da estiagem: 
maio a outubro; 
- 01 fotos de emas em 
campo aberto 

Questão de 
opção 

 
Elizabeth 
Tavares 

 
17/11/1991 

 
p. 6-A 

Judiciá-
rio 

Afinal, o fogo deve ou não ser utilizado como uma 
prática agrícola? As opiniões são divergentes, embora 
haja consenso de que, se usado de forma indiscri-
minada, o fogo prejudica o ecossistema. Queimar ou 
não queimar? Eis a questão que atualmente vem 
inquietando muitas cabeças face à real dimensão do 
uso do fogo como prática agrícola.  

- Problematiza a quei-
mada nos “cerrados” 
por meio de dois anta-
gônicos discursos: os 
que defendem queima-
das controladas e os 
que acusam o fogo an-
trópico de degradar o 
solo e aumentar a de-
generação do “frágil” 
Cerrado; 
- Período da estiagem 
não identificado; 
- 02 fotos de queima-
das. 

Queimadas com 
alto índice 

 
Sem autoria 

 
03/07/2011 

 
p. 11 

Nacio-
nal / 

Interna-
cional 

A temporada de queimadas deste ano começou quente 
em todo o país. Durante o mês de junho, o fogo não se 
restrigiu aos Estados do Sul-Sudeste, como tradicio-
nalmente acontece, mas já invadiu as bordas da 
Amazônia com intensidade. Foram registrados 10 mil 
358 focos [...]. Os números superam os índices 
verificados nos quatro últimos anos, em igual período.  

- Atribui o aumento 
das queimadas à ex-
pansão da atividade 
agropecuária, com ex-
cessão do Sul e do 
Sudeste, cujo fogo está 
associado à cana-de-
açúcar; 
- Período da estiagem 
não identificado; 
- Sem fotos. 

Estado sofre 15 
queimadas por 
dia: acidentes 

provocados por 
fumaça nas 

rodovias matam 
quatro pessoas 

em um mês 
 

14/08/1998 

 A baixa umidade do ar faz o problema das queimadas 
atingir níveis preocupantes em Goiás. Somente nos seis 
pri-meiros dias deste mês, 27 queimadas de grandes 
proporções foram detectadas por imagens de satélite, a 
maioria no Vale do Araguaia. Em junho, foram 
registrados cerca de 186 focos de incêndio – média de 
15,6 por dia. As principais consequências são sentidas 
nas rodovias estaduais, onde a fumaça já provocou, em 
um mês, quatro acidentes e igual número de morto.  
 

- A angulação está nos 
problemas que as quei-
madas trazem à segu-
rança de quem trafega 
nas rodovias estaduais, 
tidas como “as princi-
pais vitmas” da fuma-
ça; 
- Período da estiagem 
não identificado; 
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MANCHETE/ 
AUTORIA/ 
DATA/PG 

EDITO-
RIA 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

Capa -  
 

- 01 foto de carro 
trafegando em rodovia 
coberta por fumaça. 

Desmatamentos 
e queimadas 

agridem o meio 
ambiente 

 
Marcelo 

Debortoli 
Leandro 

 
24/10/1998 

 
p. 6 

Opinião 
 

Suple-
mento 

do 
Campo 

Ano após ano, entre os meses de junho e meados de 
setembro, ocorrem grandes queimadas provocadas por 
acidentes ou para limpeza de pastos, bem como des-
matamentos para formação de lavouras anuais e pastos 
em nosso ecossistema, denominado cerrado. Obser-
vamos perdas significativas de grande parte de 
exemplares da fauna (animais) e flora (vegetais) 
encontrados neste subsistema. [...] Para os apreciadores 
da natureza, o cerrado é um santuário ecológico que, 
uma vez preservado, pode ser utilizado como potencial 
turístico, como fonte permanente de plantas medicinais 
e co-mo hábitat de centenas de espécies animais. 

- Defende a preserva-
ção do Cerrado para 
poupar a fauna e a 
flora; 
- Apresenta uma visão 
equivocada de que o 
turismo não gera im-
pacto ambiental; 
- Período da estiagem: 
junho a setembro; 
- Sem foto. 

Fogo e 
Devastação no 

Cerrado: equipes 
refazem aceros 
na reserva para 
tentar impedir a 
propagação das 

chamas, que 
estão em bloco 

de 300 mil 
hectares 

 
Maria José Silva 

 
06/09/2005 

 
p. 3 

Cidades As equipes que estão no Parque Nacional das Emas, no 
Sudoeste do Estado, têm enfrentado muitos obs-táculos 
para debelar o fogo que consome há nove dias a 
reserva, que tem uma das mais ricas biodiversidades do 
Cerrado. As dificuldades começam pela área atingida, 
um campo aberto, muito acidentado, de difícil acesso, 
o que praticamente impede a movimentação de tra-
tores com pipas, caminhões-tanques e guarnições do 
Corpo de Bombeiros. Em muitos locais, só se chega a 
pé. O vento forte, associado ao tempo seco e a baixa 
umidade do ar, favorece a propagação do incêndio para 
outras áreas, obrigando os integrantes das equipes a 
refazer aceros e monitorar os pontos ainda não atingi-
dos pelas chamas. O incêndio [...] é apontado pelas 
autoridades ambientais como o segundo de maior gra-
vidade a atingir a reserva, só superado pelo fogo que 
consumiu a totalidade da área em 1988. Ele teve início 
no dia 28 de agosto, depois de uma tempestade de raios 
que causou um foco em uma fazenda localizada às 
margens da GO 341. 

- Noticia luta das au-
toridades ambientais e 
equipes do Corpo de 
Bombeiros para apagar 
queimada no Parque 
Nacional das Emas; 
- Focaliza os prejuízos 
das queimadas para a 
fauna e a flora do 
Parque; 
- Traz um box com 
informações sobre a 
Reserva;  
- Período da estiagem 
não identificado; 
- 01 foto da queimada 
no Parque. 

Fogo e 
Devastação 
avança no 

Cerrado: seca e 
falta de medidas 

preventivas 
criam previsões 

preocupantes 
para as reservas 

verdes 
 

Marília 
Assunção 

 
09/07/ 2011 

 
p. 12 

Cidades Ainda há tempo para evitar mais uma etapa da 
destruição que avança ano a ano sobre as reservas 
florestais que estão em território goiano. Marcadas pela 
predominância da vegetação do cerrado, estas reservas 
– 20 ao todo – ardem num processo visível de 
degradação, mas que tem tirado da passividade os 
habitantes e grande parte das autoridades do Estado. 
Esperam todos que os meses de estiagem, de junho a 
outubro, cheguem trazendo consigo o inimigo número 
um das florestas de cerrado da região: o fogo. Para os 
bombeiros, a palavra é um sinônimo de incêndio, 
porque assume um significado de algo que foge ao 
controle do homem e se transforma nuam coisa terrível 
e com poder devastador. Tem sido assim com a maioria 
das reservas. Muitas vezes, pelos atos humanos, o fogo 
começa e vai encontrando farto combustível à sua 
disposição por causa das plantas secas.  

- Focaliza a incidência 
das queimadas nas Re-
servas Legais em vir-
tude de dois fatores: a 
seca e a ausência de 
medidas preventivas; 
- Interliga queimadas 
aos incêndios, “ter-
ríveis devastadores” 
do Cerrado; 
- Cita a queimada an-
trópica e não fala da 
natural; 
- Perído de estiagem: 
junho a outubro. 
- 01 foto de queimada 
no Cerrado. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  
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Na diagramação do Jornal O Popular, a localização do apanhado de matérias citadas 

no Quadro 4 mostra que as queimadas não são um tema que ocupa muito destaque, pois, em 

geral, não possuem chamada de capa, com excessão da que faz referência às mortes nas 

rodovias. Em contrapartida, o apelo imagético é forte: quase todas têm dramáticas fotos da 

destruição causada pelo fogo. Além disso, se olhados individualmente, a ampla maioria dos 

textos produzem um pensamento equivocado sobre as queimadas no Cerrado no que se refere 

à discussão sobre os fatores geradores do fogo e dos incêndios, bem como nos seus 

desdobramentos ambientais e territoriais, cujos acidentes nas estradas, dos problemas, não são 

os maiores.  

O apanhado de notícias jornalísticas apresenta também uma confusão entre os meses 

de estiagem. Com períodos bem delimitados de seca e chuva, o Cerrado possui uma 

sazonalidade pluviométrica marcante, na qual mais de 80% da precipitação anual, entre 600 e 

2.200 mm, está concentrada entre os meses de outubro a abril (NIMER; BRANDÃO, 1989), o 

que indica que a estiagem vai de maio a setembro, atingindo o seu ápice em agosto. Numa 

escala de cores, em um ano, a sazonalidade pluviométrica do Cerrado se assemelha à seguinte 

variação: 

  
Figura 6 – Escala de cores da sazonalidade Pluviométrica do Cerrado no período um ano 

 

            

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de LAPIG (2010). 
 
A sazonalidade pluviométrica não só altera profundamente o Cerrado e suas paisagens, 

como também faz parte dos modos de vida de uma gente acostumada com longas estiagens 

que, quando muito severas, viram assunto do cotidiano. Na boca do povo, a seca chama a 

atenção da imprensa nacional, a exemplo da reportagem de Marcelo Canellas, exibida no 

Programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, em setembro de 2010, após 160 dias sem 

chuvas. O Centro-Oeste é apontado como a região mais afetada, numa composição imagética 

que muito se assemelha a um ser humano em fuga: 
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Figura 7 – Representação gráfica da seca no Cerrado 
 

 
Fonte: Canellas (2010). 

 

A predominância de um discurso superficial e equivocado em relação aos danos 

ambientais causados pelas queimadas, bem como o seu tom apocalíptico, encoberta uma 

grande contradição, silenciada na ampla maioria dos textos jornalísticos analisados. É que, na 

atualidade, o principal foco de incêndio no território cerradense advém das atividades 

agroindustriais e agropastoris originárias da expansão (e respectivo reordenamento) da 

fronteira geoeconômica brasileira, com o objetivo de aumentar a produção de alimentos e de 

energia. A esse processo, que é frequente e generalizado, somam-se ainda a conversão de 

vegetação nativa em pastagens ou em áreas cultiváveis, além da própria ocupação humana, 

que carece de compor estruturas urbanas necessárias ao desenvolvimento das cidades – temas 

que serão abordados mais adiante. 

Como Fênix, o Cerrado vai resistindo. Contudo, também denuncia sua fragilidade e 

expressa seus protestos que, na perspectiva do uso comercial, pode ser traduzido em solos 

cada vez mais fracos e menos produtivos, tanto para a agroindústria, quanto para pecuária. 

França (2000, p. 1) postula que a preocupação com as queimadas deve ultrapassar a poluição 

e a emissão de gases para a atmosfera da Terra, uma vez que essa prática impacta “[...] na 

manutenção da biodiversidade, na conservação dos solos, na reciclagem de nutrientes, na 

redução da radiação fotossinteticamente ativa na superfície da Terra, no comprometimento da 

saúde humana e na provável redução da produção agrícola”. 
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Conforme se pode perceber, o passeio pelo Cerrado também explicita suas 

contradições e disputas. É que este território não pode ser dito, compreendido e analisado 

somente por sua rica biodiversidade, sob o risco de recorrer à limitada visão que enxerga nele 

apenas um Bioma nacional. Teixeira Neto (2008) pontua explicar um território apenas por 

seus aspectos físicos, como relevo, clima e vegetação é sempre insuficiente, pois ele se faz 

por meio da ocupação humana, promotora de ações que são territorial e simbolicamente 

localizadas em contextos e movimentos históricos.  

Perceber o Cerrado como um território é compreender que seus aspectos físicos 

interferiram – e ainda interferem – na sua captura, mas, sobretudo, é assumir que ele abriga 

dinâmicas territoriais e modos de vida de gente de distintas partes do mundo, que, segundo 

Neves e Piló (2008), começou a territorializar-se nesse pedaço de mundo há pelo menos 15 

mil anos73. Sendo assim, o convite que se faz neste momento é para um passeio em distintas 

territorialidades cerradenses, que também desnudam mundos e contam modos de vida tão 

peculiares quanto os abordados até aqui.  

 

 
3.1.2 Povos indígenas do Cerrado 

 

 
O Brasil é um país de paisagens heterogêneas, tal como heterogêneo é o seu povo, 

suas culturas, lugares, hábitos, regiões e territórios. Antes de se fazer Nação, ocupou-se de 

diferentes maneiras e com os mais variados objetivos. Desde o século XVI, a partir da 

chegada dos colonizadores portugueses, as terras que antes eram ocupadas por povos 

indígenas foram sendo gradativamente tomadas conforme os interesses da Coroa. Conflitos 

territoriais, doenças trazidas por gente de fora e processos de subjugação cultural dizimaram 

inúmeras etnias e comunidades indígenas. Nem a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) sabe 

ao certo quantas sociedades indígenas existiam no Brasil e quantos habitantes povoavam as 

terras tupiniquins. As estimativas dos dados demográficos da pré-colonização portuguesa 

indicam que o número de pessoas indígenas variava de um a dez milhões (FUNAI, 2012). 

Após mais de cinco séculos de ocupação, esse quantitativo foi reduzido a números que 

variam entre 350.000 a 550.000 pessoas que vivem em aproximadamente 500 áreas 

                                                 
73 No livro “O povo de Luzia: em busca dos primeiros americanos”, os autores defendem a tese de que os 

primeiros povos do continente vieram da África pelo Oceano Pacífico e fixaram-se no Planalto Central do 
Brasil. A prova material é a ossada de “Luzia”, fóssil mais antigo das Américas que foi encontrado na Gruta 
Lapa Vermelha, localizada em Pedro Leopoldo, município da região metropolitana de Belo Horizonte (MG). 
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reconhecidas pelo Estado (BARBOSA, 2008). Diegues (1999, p. 26) alega que, atualmente, 

existem no Brasil cerca de “[...] 200 sociedades indígenas culturalmente diferenciadas, as 

quais desenvolveram, ao longo dos séculos de sua existência, formas de adaptação a toda 

variedade de ecossistemas presentes no território nacional”. Dessas, apenas 26 povos (13%) 

vivem em território cerradense, numa população estimada em 45 mil pessoas74. A média do 

dado demográfico sobre os povos indígenas brasileiros aponta 450.000 pessoas. Se comparada 

com a estimativa dos que vivem no Cerrado, chega-se a um percentual inferior a 10%: 

 
Gráfico 3 – Demografia das sociedades e populações indígenas no Brasil e no Cerrado 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de Barbosa (2008). 

 

Sempre citados pela Revista A Informação Goyana, os povos indígenas do Cerrado 

estão presentes numa variadíssima gama de textos. Suas aparições podem ter posições 

secundárias, como ocorreu na reportagem sobre o Rio Araguaia (LACOMME, 1917), ou em 

primeiro plano, na condição de objeto central da análise.  

Um texto do etnólogo alemão Paul Ehrenreich publicado na Revisa em 1918, hoje 

traduz-se num importantíssimo documento histórico, pois registrou o desaparecimento dos 

Avá-Canoeiros: “Há cerca de 20 annos que não se tem ouvido absolutamente, em Goyaz, 

fallar de Canoeiros, de sorte que alli os consideram como extinctos […] o nome dos 

Canoeiros deve desapparecer dos mappas que reproduzem a situação actual” (EHRENREICH, 

1918, p. 59). Quase de treze anos depois, em junho de 1931, a reportagem “Os Apinagé do 

Alto-Tocantins: costumes, crenças, artes, lendas, contos e vocabulários” conta sobre os modos 

                                                 
74 Segundo Silva (2010) os Karajá, os Avá-Canoeiro e os Tapuios são as três etnias que vivem hoje no Cerrado 

goiano, respectivamente em Aruanã, Minaçu/Colinas e Rubiataba.  
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de vida e também a preocupação dos Apinagé com a crescente venda das suas terras aos 

“homens ricos”: 
 

 

No Angulo formado pelo encontro do Tocantins e Araguaya e entre são Vicente e 
Boa Vista, habita, há mais de século, dividida em quatro aldeias, denominadas 
“Mariazinha”, “Bacaba”, “Gato Preto” e “Cocal”, a tribu “Ápinagé”, filiada ao 
grande grupo “Ge” ou “Tapuia”. “A fim de indagar o governo se as terras nacionaes 
onde elles vivem já tinham sido vendidas aos homens ricos dali, e de lhe solicitar 
algumas dádivas", conforme dizia, acompanhado de mais tres índios daquella tribu, 
chegou á esta cidade, a 12 de setembro de 1926, José Dias ou Cambôrilê-Mutúki, 
Paitì da aldeia “Bacaba”. No dia immediatamente ao da chegada, um conhecido 
levou-o á minha presença. [...] Os “Apinagé” são fortes e altos. A estatura dos que 
aqui estiveram, ia de um metro e sessenta e cinco centímetros, a um metro e setenta 
e um. Têm os lóbulos das orelhas bastante rasgados e trazem furado o lábio inferior. 
A colloração da pelle dos que eu vi, variava sensivelmente. Pois se um era bastante 
claro, um outro era bem escuro. Segundo me disseram, pintam-se com “Urucú”. 
(Bixa orellana. L.). São monógamos. Cada aldeia possue um Chefe, ao qual dão o 
nome de “Paiti” e um ou mais Pagés, aos quais chamam “Vaiangá”. Os quatro, com 
os quaes estive, falavam portuguez. Entretanto, só se entendiam em “Apinagé”. 
Como armas, usam arco, flecha e tacápe. Cultivam mandioca, milho, arroz, 
gerimum, banana, mamão, mendubi, batata, cará, tabaco, algodão, jamarú e mais 
algumas outras plantas. Cultivando embora algodão, a materia prima que serve de 
base a sua principal industria é a folha do Buriti ou Miriti. (Mauritia flexuosa, L.). 
A aldeia “Bacaba” dista pouco de “Boa Vista, cidade de Goyana e é construida em 
circulo. [...] Embora em contacto com o nosso povo e sob a influencia da religião 
catholica há cem annos, pelo menos, os “Apinagé” ainda conservam os seus habitos, 
o seu dialecto e as suas crenças” (OS APINAGÉ, 1931, p. 74. Grifo do autor) 
 

A reportagem, de página inteira, não poupou adjetivos elogiosos aos Apinajé, descritos 

como extremamente educados, amigáveis e afetuosos. Além disso, estampou uma foto de 

Cambôrilê-Mutúki Paitì, pajé e líder do seu povo: 
 

Figura 8 – Apinajé em busca de solução para conflitos territoriais na Revista A Informação Goyana  
 

  
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/07/1931, p. 74. 
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O Quadro a seguir destaca outras matérias selecionadas por meio da pesquisa 

documental e análise de conteúdo e de discurso do acervo da Revista A Informação Goyana, 

que foram consideradas relevantes para a temática indígena porque demonstram a pluralidade 

de abordagens e angulações: 

 

Quadro 5 – Povos indígenas na pauta do dia da Revista A Informação Goyana 
 

MANCHETE / 
AUTORIA / 
DATA / PG 

GÊNERO 
TEXTUAL 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

Argentina 
“versus” Brasil: 

verdades 
necessárias 

 
Sem autoria 

 
15/01/1918 

 
p. 72 

Editorial Chegaram a esta capital varios caciques do 
territorio nacional do Chaco, que vêm anunciar 
ao governo que podem pôr á disposição do 
mesmo 7.000 indios daquella região para 
auxiliar o trabalho das colheitas. A nossa 
adiantada vizinha tem uma população selvicola 
infinitamente menor do que a nossa, não tem 
Rondons, não pensou nunca em organizar o 
servicinho que é a nossa protecção aos indios, e 
localização de trabalhadores nacionaes, não poz 
em tempo algum o seu disciplinado exercito a 
serviço da catecheze leiga ou positivista [...] 
Pois bem: na Argentina, os indigenas, que não 
enriquecem os seus protectores e nem 
empobrecem a nação, é que vêm pelos seus 
caciques, nesta grave emergencia mundial, se 
oferecer á nação para fazer a safra deste anno. – 
E os do Brazil? – Continuam nomades, vivendo 
preguiçosamente da caça e da pesca, e dos 
enormes auxilios que a Commissão Rondon 
fornece, auxilios estes tirados ao suor dos 
brazileiros trabalhadores, mas não localizados... 

- Xenofobia em relação 
aos povos indígenas bra-
sileiros: “nômades pre-
guiçosos”; 
- Registro da relação Es-
tado/Igreja Católica: o 
Exército brasileiro a ser-
viço da catequização e da 
domesticação;  
- Crítica às políticas pú-
blicas voltadas às comu-
nidades indígenas; 
- Sem foto. 

Os 
descobrimentos 

do Sertão 
 

Moizés Santana 
 

15/03/1918 
 

p. 87 

Reportagem [...] Sem fallar nos Antes, que dominavam e 
denominaram a grande cordilheira, e nem dos 
Australoides, irmãos do Tupy, que viviam no 
Chile, têm menção os Goia, que expulsos pelos 
Yunços das nascentes do Orenoco, desceram a 
fio e vieram se inslallar nas terras que se 
estendem do Amazonas ao mar das Antilhas, 
chamadas por isso de Goianas. [...] Pacatos, 
iniciados na agricultura, na cerâmica e nas 
demais artes do segundo estadio, os Goia teriam 
necessariamente atingido uma posição imitativa 
á dos Maya, sob cuja influencia remota 
despertaram, se em meio da evolução não 
fossem bruscamente interrompidos pela invação 
dos Carib (Filhos de Branco). Senhores da 
Jamaica e de outras terras do Golfo, oriundos do 
sangue hyperboreo, os Carib foram os mais 
audazes e adiantados povos americanos, e 
passaram por ferocíssimos. Repelliram e 
guerrearam os hespanhóes, sendo também o 
terror dos demais insulares (Grifos do autor). 

- Registro historico em-
basado nos estudos do 
historiador e geógrafo 
mineiro Diogo de Vas-
concellos, que escreveu 
duas obras sobre a his-
tória antiga e média de 
Minas Gerais; 
- Focaliza com riqueza 
de detalhes os primeiros 
povoamentos ocorridos 
nas Américas, e, em es-
pecial, na América Lati-
na e no Brasil; 
- Sem fotos. 
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MANCHETE / 
AUTORIA / 
DATA / PG 

GÊNERO 
TEXTUAL 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

Fructas 
indigenas dos 

campos e mattas 
do Brasil Central 

 
Sem autoria 

 
15/03/1918 

 
p. 98 

Reportagem O momento histórico é de aproveitamento de to-
dos os riquissimos protuctos da riquissima flora 
do Brasil, que ainda não nos deu quasi nada do 
muitissimo que poderia dar [...] O cultivo, pois, 
das nossas fructas campestres e sylvestres, 
impõe-se, é um dever patriotico, é um caso de 
honra e dignidade nacional [...] Aqui vae uma 
relação dos nomes indigenas ou vulgares, de 
algumas das nossas frutas por assim dizer, ainda 
desconhecidas: Cajú do campo, Cajiy, Gua-
rióba, Guabiroba, Piqui, Pitanga do campo, Mu-
ricy, Cabacinha, Marmellada de carvallo, Mar-
mellada de espinho, Marmellada de cadella, 
Araçá, Mangaba, Pitomba, Guapéva, Fruta 
d’Ema, Fruta de Lobo, Fruta de vado, Jacatiá, 
Gravatá, Araticum, Uvalha, Pecego do campo, 
Melancia do campo, Maria preta, Fruta de Jacú, 
Marmellada de areia, Bananina do matto, Coroa 
de frade, Bacupari, Guavira, Piquiá, Taruman, 
Amóra, Marmello do campo, Velludo, Cabo de 
machado e muitíssimas outras cujos nomes tri-
viaes não nos ocorrem neste momento. Trabalho 
de brasileiros, pois, deve ser o da cultura das 
nossas frutas indigenas. 

- Ressalta as frutas bra-
sileiras, afirmando seu 
potencial econômico e 
valor patriótico, em de-
trimento de outras es-
trangeiras que estavam 
sendo introduzidas no 
país; 
- Conceitua as frutas do 
Brasil Central (hoje Cer-
rado) como “frutas indí-
genas”; 
- Sem fotos. 

O índio Affonso 
 

Bernardo 
Guimarães 

 
15/11/1919 

 
p. 42 

Crônica [...] O indio Affonso é um personagem real. 
Pelo menos em 1861 ainda elle existia nas 
mattas do Paranahyba, na provincia de Goyaz. 
Era ou é ainda réu indicado de um crime de 
morte, mas tem por menagem uma cincoenta ou 
sessenta leguas de florestas virgens em uma e 
outra margem do Paranahyba [...] por a policia 
de Goyaz o deixar vaguear livremente, porque 
depois de o perseguir em vão por muito tempo, 
perdeu a esperança de poder-lhe jamais lançar 
as garras. Affonso pertence a esta raça de indios 
mestiços que vivem ainda nomade e semi-
berbara pelas margens dos grandes rios do 
sertão, subsistindo quasi exclusivamente de caça 
e pesca. É um cabloclo de estatura colossal e de 
organização athletica [...] Elle, que nenhum 
medo tinha dos jacarés e cangaçús do matto, 
nem dos mais sanhudos valentões do sertão, elle 
que era capaz de ir esfaquear um sucury no seio 
profundo das áugas, receiava-se infinitamente 
dos soldados de policia. É que amava mais que 
tudo sua selvatica liberdade, e parecia-lhe que si 
fosse parar á cadeia, morreria infallivelmente 
em poucos dias. Algumas pessoas de consi-
deração tentaram por vezes persuadi-lo a que se 
entregasse á justiça, garantindo-lhe a absol-
vição, visto que o seu crime era extremamente 
defensavel. Mas o dsconfiado caboclo nunca 
quiz annuir a semelhante proposta. Não tinha 
confiança alguma nos homens, e só a idéa de 
vêr-se privado da liberdade, embora fosse por 
alguns dias, causava-lhe horror. 

- Defesa constante do ín-
dio Affonso e exaltação 
dos seus motivos tanto 
de ter matado um ho-
mem, quanto de não se 
entregar à polícia; 
- Grande ênfase na inte-
ligência do indio Affonso 
em em sua capacidade de 
conhecimento das matas 
da região, que lhe 
renderam a fuga; 
- Muitos adjetivos en-
grandecedores e meritó-
rios em relação ao índio 
Affonso; 
- 01 foto de três oficiais 
da polícia mirando o ho-
rizonte. 
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MANCHETE / 
AUTORIA / 
DATA / PG 

GÊNERO 
TEXTUAL 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

Lendas 
indígenas do 

Araguaya 
 

Sem autoria 
 

15/12/1919 
 

p. 53-54 

Reportagem PROEZAS FANTÁSTICAS: Esses indios, obri-
gados a morar nas praias do Araguaya, por meio 
dos canoeiros que ocupam as terras altas, 
insentas de inundações, vêm-se praticamente 
impossibilitados de fundarem a sua subsistencia 
sobre a lavoura, sempre ameaçada de destruição 
pelas grandes enchentes do rio. Certamente, por 
isso, e’les se tornaram, mais do que quaesquer 
outros, eximios pescadores, em cuja pratica 
realizam proezas verdadeiramente fantásticas. O 
Capitão Pedro Dantas relata que, na exploração 
do rio das Mortes, fazia parte da tripulação da 
sua canôa um carajá, de nome Uburetan, que 
indo com os outros manejar a vara, na faina de 
fazer a embarcação avançar contra a correnteza, 
repentinamente atirou-se á agua e nella desappa-
receu num audacioso mergulho. Ficára o official 
com os sentidos supensos; mas, dahi a pouco, 
via, maravilhado, surgir o indio trazendo sobre 
uma das mãos espalmadas uma tartaruga sustida 
pelo dorso. [...] Enfim, não ha peixe, por mais 
arisco que seja, que escape á flécha carajá, com 
a mesma segurança ella fisga e trespassa o suru-
bi, o barbado, o tucumará ou qualquer outro. 

- Em tom muito respei-
toso, a reportagem nave-
ga pelo cotidiano dos po-
vos indígenas do Ara-
guaia, retratando seu mo-
do de vida, suas “proezas 
fantásticas” e algumas 
lendas que explicam, por 
exemplo, como começa-
ram a plantar o milho; 
- Os Carajá ocupam des-
taque na narrativa, sendo 
abordados como um po-
vo com extrema “capa-
cidade criadora”; 
- 01 foto da praia da Ilha 
do Bananal emoldurada 
com o desenho de duas 
delicadas flores. 

Costumes dos 
indios Chavantes 

 
Francisco da 

Cunha Peixoto 
Leal 

 
15/04/1920 

 
p. 111 

Nota Em quasi todas as povoações ribeirinhas do 
Araguaia existem Chavantes catechizados por 
Frei Segismundo, que fundou, com o Dr. Couto 
de Matalhães, S. José do Jamimbú. Para não 
deixar de fallar dos Chavantes, publicarei alguns 
dados sobre os costumes da extincta aldêa de 
Monte Alegre, da qual é natural o indigena que 
nos forneceu. Crenças dos Chavantes: Os 
Chavante, diz elle, tem crença em um ente que 
manda tudo e a quem se deve obedecer na 
pessoa do chefe da aldêa. [...] Paes e filhos: 
grande é o respeito que os filhos tributam aos 
paes e admiravel a sua obediencia. Vida do-
mestica: observa-se a moralidade nas cabanas, 
morando os homens sempre separados das mu-
lheres. Quando ha algum caso de immoralidade, 
é levado ao conhecimento do capitão o qual é 
rigoroso em punir este crime, sendo muitas 
vezes castigado com pena ultima (Grifo do 
autor). 

- Padre é autor da nota; 
- Revela que a cate-
quização dos índios e a 
consecutiva extinção de 
aldeia; 
- Registra a relação Esta-
do/Igreja e a supremacia 
do poder Católico em re-
lação aos índios, punidos 
com a morte caso come-
tessem “imoralidades”; 
- Sem fotos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos da Revista A Informação Goyana.  

  

O conjunto dos textos jornalíticos do Quadro 5 é contraditório, pois o primeiro e o 

último distoam anos-luz dos demais, especialmente pela angulação xenofóbica que permeia 

seus discursos. Em contrapartida, os outros demonstram respeito – e até paixão – pelo gênero 

e modos de vida das comunidades indígenas, o que congratula com o discurso predominante 

sobre o tema durante os dezoito anos de existência da Revista A Informação Goyana.  
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 No Jornal O Popular, os povos indígenas também possuem registros desde as 

primeiras edições. Contudo, a abordagem das notícias e a angluação é bastante distinta das 

realizadas pela Revista de Henrique Silva: os textos opinativos, informativos e formativos são 

substituídos por denúncias de abandono, falta de assistência, massacres, manifestações que 

fecham estradas e conflitos com posseiros e fazendeiros. O Quadro que está adiante focaliza 

as manchetes de sete reportagens selecionadas na pesquisa documental feita no acervo do 

Jornal O Popular, que pertencem ao termo agrupador “Diversos”: 

 
Quadro 6 – Dramas contemporâneos das comunidades indígenas brasileiras em O Popular  

 

MANCHETE/ 
AUTORIA/ 
DATA/PG/  

GÊNERO 
TEXTUAL 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

Serviço de 
proteção aos 

índios 
 

Sem autoria 
 

25/09/1938 
 

p. 2 

Editorial A proposito da noticia da penetração a Bandeira 
Piratininga, na região povoada pelos nossos Chavantes, 
vem a imprensa do Rio de Janeiro falando com insis-
tência dno serviço de proteção aos índios neste Estado. 
Isso para nós que residimos em Goiaz, não deixa de 
cau-sar espanto, pelo motivo de não existir, atualmente, 
tal Repartição neste Estado. E, se por acaso, existe o 
Serviço de proteção aos Índios é apenas através de 
relatórios en-viados ao Ministério respectivo, já que 
sua eficiência é nula, não se tendo conhecimento 
mesmo da sua atuação. O fato é que os nossos índios 
vivem abandonados sem nenhuma assistência, a não 
quer a que lhes presta, abne-gadamente, o serviço de 
carater religioso. Deixamos aqui, portanto, nosso apelo 
ao eminente Chefe da República no sentido de voltar as 
suas vistas para as causas dos silvi-colas goianos, no 
sentido de tornar eficiente a proteção de que tanto 
necessitam, eles que vivem num completo e lamentável 
abandono. 

- Crítica à ausência 
de políticas públicas 
para as causas indí-
genas em Goiás; 
- Compreensão de 
que o Estado deve 
“cuidar” do índio; 
- Compreensão de 
que a religião cum-
pre a função do Esta-
do ao “cuidar” do in-
dio; 
- Sem foto. 

Massacre dos 
índios Craós 

 
Sem autoria 

 
01/01/1941 

 
Capa 

Nota Texto ilegível - Texto ilegível – só 
dá para ler “um 
grupo de 
fazendeiros”; 
- Sem foto. 

Massacrados 
pelos índios 
Chavantes 

 
Sem autoria 

 
16/11/1941 

 
capa e p. 14 

Reportagem [...] Tendo penetrado na região dos Chavantes, a co-
missão chefiada pelo dr. Genésio Pimentel levantou 
seu acampamento nas faldas da Serra Roncador, 
tentando ali trocar presentes com os indios. No dia seis 
do corrente, um grupo de quatro pessoas [...]  tinha sido 
mandado a uma distância de cem metros do 
acampamento afim de extrair madeiras, quando se deu 
o ataque. Admite-se que esses moços tenham sido 
mortos longe de seus com-panheiros. 

- Matéria com cha-
mada de capa e com-
tinuação no interior 
do Jornal, uma 
raridade para a 
época, o que denota 
a importância atri-
buída à notícia; 
- Indignação; 
- Sem foto. 
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MANCHETE/ 
AUTORIA/ 
DATA/PG/  

GÊNERO 
TEXTUAL 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

Índios goianos 
Karajás Javaés 

 
Sem autoria 

 
09/02/1975 

 
p. 30 

Reportagem A tribo dos Carajás era das maiores que habita às 
margens do majestoso Rio Araguaia, são parentes dos 
Javaés. Falam o mesmo idioma, mas os Javaés moram 
às margens de córregos e lagos, pelo interior da grande 
Ilha do Bananal, até o braço menor do Araguaia, que 
forma a maior ilha fluvial do mundo. 

- Localização geo-
gráfica e análise 
cultural dos dois po-
vos e registro de há-
bitos cotidianos; 
- Acompanha instala-
ção de posto de as-
sistência indígena; 
- 03 fotos legenda-
das. 

Fazendeiros 
temem a ação de 

índios pretos 
 

Sem autoria 
 

06/01/1976 
 

p. 5 
 

Cidade/Estado 

Nota Os índios pretos estão atacando e matando os nossos 
animais e se a Funai não enviar com urgência um de 
seus sanitaristas, a tensão que eles provocam poderá 
trans-formar-se em conflitos, pois muitos fazendeiros 
já ameaçam a integridade física desses índios”. [...] Em 
carta ao Delegado Regional da Funai, em Goiás, 
Freitas pede que o órgão envie à região do Rio 
Tocantins, próxima ao povoado de Colinas, uma de 
suas equipes para tentar contato com os Avá-Canoeiro. 
Ele diz que os moradores da região “são de parcos 
recursos e seus animais são o seu modo de vida; por 
isso, o que vem acontecendo pode trazer grandes 
consequências, tanto para os índios como para os 
fazendeiros, que estão bastante agressivos”. Os índios, 
segundo declaração de vários moradores da região, 
podem estar escondidos na Serra da Água Branca, 
distante seis quilômetros do povoado, e na Serra da 
Bexiga, distante 12 quilômetros. [...] Em Goiás, a 
Funai acredita haver dois grupos de Avá-Canoeiro: um 
na região de Formoso do Araguaia, já pacificado pelo 
sertanista Apoena Meireles, e outro, na área de 
Cavalcante, Nordeste estadual, no Tocantins. Este 
grupo, composto de cerca de 30 pessoas, foi seguido 
pelo sertanista Israel Praxedes, desde agosto de 1971. 
Recentemente, noticiou-se que Israel Praxedes deixara 
a expedição, porque a Funai o convencera da 
inexistência dos Avá-Canoeiro do Tocantins, não 
obstante as reclamações dos fazendeiros, como a feita 
agora.  

- Narra conflitos em-
tre os quase extintos 
Avá-Canoeiros e fa-
zendeiros; 
- Levanta suspeita de 
falta de ação da Fu-
nai, que pode inclu-
sive ter contribuído 
na quase dizimação 
dessa etnia ao afastar 
sertanista que, há 
anos, a acompanha-
va; 
- Sem fotos.  

Índios armados 
ocupam estrada 
e marcam área 

 
Sem autoria 

 
17/02/1985 

 
capa e p. 6 

 
Cidade/Estado 

 
 

 

Reportagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mais de duzentos índios armados estão bloqueando, 
desde a manhã de ontem, a Transamazônica, no trecho 
que passa a 25 quilômetros da cidade de 
Tocantinópolis, em represália à demora do governo 
federal em demarcar a área dos Apinajé. Outros 400 
guerreiros de oito tribos estão prontos para abrir 
picadas em toda a área hoje. A situação está fora de 
controle. Não deu em nada a reunião, ontem, entre os 
ministros do Interior, Mário Andreazza, e de Assuntos 
Fundiários, Danilo Venturini. Mas a Funai acredita que 
os dois ministros deverão anunciar a qualquer hora 
uma decisão para o caso. O cacique Raoni, que tentava 
controlar os índios aguerridos, desistiu. Ontem ele 
chegou a pedir à Funai que busque uma saída com 
Tancredo. [...] Agressivos e sem permitir nem mesmo a 
aproximação dos repórteres, que tiveram de 
documentar o bloqueio da... (continua...) 

- Chamada de capa 
- Texto relata com-
flito entre os Apinajé 
e os fazendeiros da 
região; 
- Manifestação cau-
sada pela morosida-
de na publicação de 
decreto demarcando 
a área causa tumulto 
e bloqueia tráfego na 
Transamazônica; 
- Índios “incontrolá-
veis” e “agressivos”; 
- 02 fotos de capa ... 
(continua....) 
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MANCHETE/ 
AUTORIA/ 
DATA/PG/  

GÊNERO 
TEXTUAL 

DESTAQUE DO TEXTO  CONTEÚDO 
DISCURSIVO 

 
Índios armados 
ocupam estrada 
e marcam área 

 
Sem autoria 

 
17/02/1985 

 
capa e p. 6 

 
Cidade/Estado 

 
Reportagem 

 

... Transamazônica a cerca de 50 metros da barreira, os 
índios não se conformaram com o que ficou decidido 
entre o cacique e o capitão Martins, que, com alguma 
dificuldade, conseguira um pouco antes convencer a 
liderança indígena a esperar mais um dia. 

...mostrando o cerco 
policial à manifes-
tação indígena na 
Transamazônica. 

Populações 
indígenas 

aumentam em 
Goiás 

 
Carla Borges 

 
18/04/2003 

 
p. 5 

 
Cidades 

Reportagem Confome Funasa, Carajás e Tapuias tiveram aumento 
populacional expressivo nos últimos anos, mas Avá-
Canoeiro, com apenas 6 indivíduos, vive quadro 
dramático. 

- Disserta sobre a 
localização territorial 
e o quantitativo 
populacional dos 
Carajás e Tapuias; 
- Enfatiza os dramas 
dos Avá-Canoeiro, 
pra-ticamente 
dizimados e com seis 
indivíduos vivendo 
na região de Furnas; 
- 03 fotos, mapas e 
grá-ficos. 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  

 

 Em se tratando de povos indígenas, a comparação entre a abordagem da Revista A 

Informação Goyana com a de O Popular explicita que os gêneros e modos de vida sumiram 

do texto jornalístico, muito mais objetivo e focado na notícia, especialmente após a segunda 

metade da década de 1970. A impressão que se tem é que a A Informação Goyana privilegiou 

a “descoberta do índio cerradense” como parte fundamental da revelação do Sertão, enquanto 

O Popular abordou, desde a sua fundação (que ocorreu três anos após circular o último 

número da Revista), os dramas contemporâneos dos povos indígenas do Cerrado, que 

cresceram e se mutiplicaram juntamente com avanço das fronteiras geopolíticas e 

geoeconômicas para este território. 

Entre as matérias constantes no Quadro 6, há que se registrar uma em especial: a que 

aborda os conflitos entre os Avá-Canoeiro e os fazendeiros da região de Cavalcante. O que 

chama a atenção é que, de acordo com estudo de Silva (2010), os Avá-Canoeiro foram 

praticamente dizimados, havendo hoje apenas um grupo de seis indivíduos completamente 

isolados, e cuja existência só foi constatada após a subida das águas da represa de Furnas. Os 

questionamentos que se fazem são: Seriam esses seis indivíduos derivantes do grupo de trinta 



 

 

192 

que foi registrado pelo Jornal em 1976? Teriam eles escapado dos conflitos com os 

fazendeiros de Cavalcante e se escondido no mato até serem surpreendidos pela drástica 

mudança ocasionada pelas águas da represa? Qual seria a responsabilidade da FUNAI perante 

a dizimação dos Avá-Canoeiro, uma vez que a nota de O Popular diz claramente que um 

sertanista que há cinco anos acompanhava o grupo foi desencorajado pela Fundação, que o 

convencera da inexistência da etnia na região dos conflitos? Teria a FUNAI ignorado o fato? 

Existiriam mais indivíduos desta etnia espalhados pelas terras que hoje são de FURNAS? 

 A rebelião dos Apinajé que fechou a Transamazônica em busca de solução para a 

demarcação das suas terras também não pode passar despercebida. Parece que o apelo de 

Cambôrilê-Mutúki Paitì, divulgado pela Revista A Informação Goyana em 1931, não foi 

ouvido pelo poder público. É possível supor que se o autor da reportagem de O Popular 

soubesse que os Apinajé esperaram pelo decreto de demarcação por, no mínimo, 54 anos, 

teria divulgado mais as suas razões e falado menos da morosidade do poder público e dos 

transtornos que a manifestação causou no tráfego da rodovia. Do mesmo modo, se inserido 

num ambiente e prática de trabalho que privilegia e Ética do Jornalismo, ao invés de adjetivá-

los como “incontroláveis” e “agressivos”, poderia ter pensado em dizer que até paciência de 

índio tem limite! 

 

 
3.1.3 Outras territorialidades e insígnias cerradenses 

 
 

Tal como as sociedades indígenas, quilombolas, vazanteiros, quebradeiras-de-côco, 

geraizeiros, ribeirinhos e sertanejos, entre outros, também são considerados povos tradicionais 

do Cerrado. Muitos vivem em comunidades75 descendentes de ações e povoamentos que 

circundaram o movimento das bandeiras nos primórdios da colonização portuguesa no Sertão. 

Ao contrário das populações indígenas, cujos estudos apontam estimativas 

quantificadas e cartografadas, existe uma insuficiência de dados demográficos sobre os povos 

tradicionais não indígenas brasileiros76. O relatório final da “Pesquisa sobre Populações 

                                                 
75 Segundo Chaui (2008, p. 57), a comunidade difere-se da sociedade por ter unicidade interna e a ideia de bem 

comum como marca: “[...] seus membros estão sempre numa relação face-a-face (sem mediações 
institucionais), possuem o sentimento de uma unidade de destino, ou de um destino comum”. Já a sociedade, 
edificada principalmente a partir do modo de produção capitalista, tem na individualidade o seu ponto forte, 
por isso sua divisão em classes sociais e, também por isso, a fragmentação e a separação dos indivíduos de 
acordo com seu lugar de fala (classe social), com seus interesses e desejos. 

76 Do mesmo modo, não foram encontrados textos relevantes sobre os povos tradicionais do Cerrado nos 
veículos impressos analisados, com exceção dos indígenas e babaçueiros. 
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Humanas e Áreas Úmidas do Brasil”, assinado pelo Núcleo de Pesquisa que leva a mesma 

denominação (NUPAUB) da Universidade de São Paulo (USP)77, apresenta uma análise 

qualitativa e aponta treze ordenações de populações tradicionais brasileiras não-indígenas: 

 
Quadro 7 – Ordenação das populações tradicionais não-indígenas brasileiras 

 

ORDENAÇÃO DESCRIÇÃO ATIVIDADES ECONÔMICAS 
E/OU DE SUBSISTÊNCIA 

Açorianos Descendem de imigrantes portugueses advindos, 
principalmente, da Ilha dos Açores e da Ilha da 
Madeira e ocupam o litoral do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina 

Pesca e agricultura 

Babaçueiros Comunidades espalhadas em cerca de 200 mil 
Km² quadrados entre Piauí e Maranhão  

Coleta do babaçu e utilização da 
palmeira 

Caboclos ou 
ribeirinhos 
amazônicos 

Populações e comunidades amazônicas que 
dependem dos rios locais, incluindo os 
seringueiros e castanheiros 

Extrativismo,agricultura, caça e 
pesca 

Caiçaras Sociedades formadas pela miscigenação 
etnocultural entre indígenas, colonizadores 
portugueses e escravos africanos que ocupam o 
litoral Norte de Santa Catarina e a costa dos 
estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro 

Agricultura itinerante, pequena 
pesca, extrativismo vegetal e 

artesanato 

Caipiras ou 
sitiantes 

Comunidades compostas, em sua maioria, por 
parceiros e meeiros, que ocupam pequenas 
propriedades entre as monoculturas no Sudeste e 
no Centro-Oeste 

Agropecuária familiar e de mercado 
local 

Campeiros Gaúchos que descendem dos povos Guaranis e dos 
colonizadores portugueses e espanhóis, que vivem 
nas coxilhas e nos pampas do Rio Grande do Sul   

Pecuária extensiva 

Jangadeiros Pescadores da faixa costeira entre o Sul da Bahia e 
o Ceará que utilizam a jangada como principal 
instrumento de trabalho 

Pesca artesanal no mar 

Pantaneiros Populações do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
que vivem em pequenas propriedades ou fazendas 
à beira dos rios 

Agropecuária 

Pescadores 
artesanais 

Comunidades que dependem da pesca, espalhadas 
por todo litoral brasileiro 

Pesca, extrativismo vegetal, 
artesanato e pequena agricultura 

Praieiros 
 

Moradores do litoral entre o Piauí e o Amapá, 
também conhecidos como pescadores artesanais 

Pesca, trabalhos agrícolas, 
extrativismo e turismo 

Quilobolas Descendentes de escravos afrobrasileiros que se 
organizam em comunidades  

Pequena agricultura, artesanato, 
pesca (a depender da região) e 

extrativismo 
Sertanejos ou 

vaqueiros 
Ocupantes da chamada “orla descontínua do 
Agreste”, que vai das Caatingas até o Cerrado  

Economia agropastoril (açúcar, 
carne, couro e bois de serviço) 

Varjeiros ou 
ribeirinhos não-

amazônicos 

Também conhecidos como “varzanteiros”, 
vivem à beira de rios e várzeas, a exemplo dos 
Rios São Francisco e Paraná 

Pesca, pecuária, artesanato em 
cerâmica, roça de arroz e 

extrativismo de mata para coleta 
de mel, ervas medicinais e 
madeira para embarcações 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de Diegues (2000).  

 
No Quadro 7, as ordenações em negrito estão territorializadas no Cerrado. É curioso 

notar que, em todas elas, as atividades agrícolas – “vocação” econômica da ampla maioria dos 
                                                 
77 O estudo fez o levantamento e análise de cerca de 3.000 obras, entre livros, teses, artigos, relatórios e outros 

títulos que abordam o conhecimento e o uso da biodiversidade por populações tradicionais brasileiras. 
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estados cerradenses – se fazem presentes. Na visão de Teixeira Neto (2002), isso ocorre 

porque a localização geográfica do Cerrado o predestinou a ser uma fronteira agrícola e 

econômica com vocação para atividades agropastoris, pois é um elo entre o litoral e a 

Amazônia, cujas características mais assustam e repelem do que atraem.  

Entretanto, o povo cerradense não é composto apenas pelas populações tradicionais. 

De acordo com Pereira et al (1997), mais de 21 milhões de pessoas vivem no Cerrado78. São 

sujeitos urbanos, metropolitanos, interioranos, rurais, caipiras e sertanejos que ocupam 

diferentes lugares e produzem diversos modos de vida que se diferem quanto ao gênero, mas 

que se fundem, confundem e misturam, seja no sotaque com o “R” carregado ou num pé de 

couve plantado na sacada de um apartamento.  

O registro que a Revista A Informação Goyana faz sobre o assunto, além de ser muito 

constante e merecedor até de denominada “O interior goiano”, possui, entre o conjunto dos 

textos jornalísticos publicados, riqueza literária profundamente enraizada no sentimento de 

goianidade – tão diferente dos padrões europeus e litorâneos brasileiros, e, por isso mesmo, 

igualmente desprezado: 

 
Ignoram commummente habitantes de cidades do littoral chamados eruditos de 
gabinete, o que seja, na realidade, o nosso typo do “sertanejo”. Sertão para muitos 
abrange todos esses vastos latifundios onde não chegou ainda o silvo da locomotiva, 
e que se presume totalmente desertos, quando não abalados pelo uivo nocturno das 
cangussús e sussuaranas à beira dos bebedouros, ou o chocalhar das cascaveis e 
sucurys, à espreita da prêa facil nos paludes e remansos dos grandes rios mysteriosos 
[...] Alguns mesmo, incluem na dominação villarejos e cidades que nos assignala o 
mappa por aqui e além semeados nessas solidões...Quando vae á cidade, não calça 
alpercatas. O calcanhar rachado e duro pisa a lama do largo do mercado, e a 
'capanga' couro d'onça onde traz o dinheiro e os apetrechos do fumo, corre-lhe á 
tiracollo, quando arriba das cangalhas a sua bruáca de milho. Bolçal e rude, emitindo 
por juizos curtos uma linguagem que mui longe lembra o portuguez antigo por um 
ou outro termo archaico, deturpado, desconhece em absoluto as concordancias, e 
nelle se apaga – embora a simpleza e a honestidade nativa – todo interesse 
“sertanista” que da leitura de livros taes se lhes poderia attribuir (RAMOS, 1918, p. 
35-36. Grifo do autor). 
 

Mas de onde vieram essas pessoas cuja ordenação não é indígena e, na maioria das 

vezes, também não é tradicional, e que não deixam de fazer parte dos povos do Cerrado – 

embora muitas vezes sequer se vêem assim? Segundo Cunha (1994), o primeiro movimento 
                                                 
78

 Constata-se uma insuficiência de pesquisas que apontam, num plano macro, dados atuais da população 
brasileira que vive no Cerrado. Os resultados da pesquisa censitária do IBGE apontam números relativos à 
população do país, das regiões, estados e municípios, mas não faz nenhum indicativo no que se refere aos 
territórios dos Biomas/Domínios brasileiros. O artigo de Pereira et al (1997) é resultado de uma pesquisa que 
objetivou estimar a área e a população do que denomina “cerrado contínuo”, apontada em 21.064.010 
habitantes. Os pesquisadores consideraram que 34% dos municípios do Cerrado pertencem também a outras 
regiões, o que os levou a utilizar o índice de participação de cada município (área de cerrado/área total) para 
então, por meio da técnica de massacramento do Sistema Geográfico de Informação (SGI), chegar ao 
quantitativo populacional. 
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de povoamento após a colonização portuguesa ocorreu na região de Cuiabá (MT) e no Oeste 

do que hoje é o estado de Goiás. No século XVIII, a ocupação foi motivada pelos 

bandeirantes paulistas, que encontraram ouro e pedras preciosas nessas regiões, o que chamou 

a atenção dos primeiros exploradores e, consequentemente, iniciou o processo de 

povoamento. Em 1933, a Revista A Informação Goyana publicou um instigante texto sobre os 

descobridores de Goiás, no qual destaca o papel de Urbano do Couto nas bandeiras que 

“descobriram” Goiás, bem como na abertura das primeiras picadas e no registro documental 

das atividades do grupo explorador:  

 
São do punho delle, senão todos, pelo menos os mais interessantes e verídicos 
roteiros existentes acerca das minas de ouro de Goyaz. Todavia é deveras de admirar 
que seu nome não passasse as chronicas e memorias dos tempos coloniaes, nem 
chegasse até aos nossos dias com o mesmo inconfundivel destaque que lhe dera 
sempre a tradição oral por todo esse interior, destaque bem merecido dentre seus 
companheiros de aventuras e conquistas, elles que nem ao menos souberam redigir 
roteiros intelligiveis... como “Anhanguéra”, Pires de Campos e outros, para não falar 
nos menores. [...] Urbano veio muito moço para o Brasil, e tendo assentado praça de 
aventureiro na bandeira de Bartholomeu Bueno da Silva, o “Anhanguéra”, segundo 
deste nome e alcunha, o fizera com destino a conquista de Goyaz, então campanha 
dos Araés, onde por espaço de 50 annos precisamente, levou vida de sertanista, 
explorou minas de ouro e pedras preciosas, e prestou relevantes serviços aos 
capitães-generaes – pondo-se por esse tempo a Capitania em comunicação com as de 
Minas Geraes e de S. Paulo, por meio de picadas que depois se tornaram “estradas 
reaes”, que ainda existem (OS DESCOBRIDORES, 1933, p. 57. Grifo do autor). 

 

 O texto diz ainda que em 1733, Urbano do Couto integrava uma bandeira que tinha 

como missão abrir picadas entre Minas Gerais e Goiás. Diante de um cenário inesperado, ele 

foi promovido ao posto de comandante, com o objetivo de “repelir a aggressão dos indios 

destruir ao mesmo tempo o grande numero de quilombos então formados com escravos 

fugidos ao serviço das minas” (OS DESCOBRIDORES, 1933, p. 57). Da reportagem 

biográfica sobre esse bandeirante, é possível perceber ao menos três aspectos inerentes aos 

primeiros movimentos de ocupação do território cerradense que ocorreram após os 

promovidos pelos povos indígenas: 

1) O movimento das bandeiras foi possibilitador do povoamento de Goiás, por iniciar 

a atividade mineradora, abrir redes de acesso a outros lugares e atrair pessoas para 

uma inóspita parte do país; 

2) Além das sociedades indígenas, tal como a Caatinga, o Cerrado acolhia 

comunidades quilombolas que aqui se refugiaram a fim de construir modos de vida 

indiscutivelmente melhores do que aqueles que a servidão imputava aos escravos e 

seus descendentes; 
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3) Para que o território cerradense fosse capturado, foi necessário impor uma relação 

de poder sobre os povos indígenas e quilombolas, que acabou, na maioria das 

vezes, se constituindo em extermínio.  

 De tais assertivas é possível afirmar que a insígnia do poder acompanha praticamente 

todas as dimensões da captura do Cerrado, e altera-se somente no que diz respeito ao seu 

tempo histórico, formas de ocorrência e consequências. 

Contudo, há também outra insígnia, conformada no desconhecimento e no desprezo 

pelo Bioma ou pelos povos tradicionais, tidos como atrasados, hostis e agressivos, cuja 

salvação está na dominação que, nos primórdios do povoamento territorial, foi atribuída aos 

bandeirantes, depois ficou a cargo da Igreja e do Estado e, na contemporaneidade, é um dos 

desdobramentos do avanço do capital, conforme se verá mais adiante. Os feitos dos primeiros 

que tinham como missão organizar o povoamento, mesmo quando enxergados com o olhar do 

tempo e do espaço que lhes é cabível e sob a mesma lente ideológica, não deixam de trazer 

consigo símbolos de poder, disputa, supremacia, domínio e conquista: 

 
Menos o amor da gloria e desejo de ser util, que o interesse proprio e aquella 
ambição, que leva muitas vezes os homens por incalculáveis perigos ás mais arduas, 
mais importantes emprezas, foi o motivo do descobrimento de Goyaz [...] aquella 
afouteza dos primeiros descobridores, que sem mais aprestos que um animo superior 
a todas as fadigas, quasi desprovidos de tudo, expostos á fome, ás féras e ás nações 
selvagens, entranharam-se por terras incognitas, até nos mostrarem aos olhos de 
Portugal, da Europa e do Universo, as preciosidades d’esta porção do Mundo Novo, 
por tantos seculos escondida ao conhecimento dos outros homens, que não fossem 
os mesmos babaros nacionaes (SOUZA, 1918, p. 130).  

 

Para garantir a subsistência dos primeiros colonizadores – ou colonos, como A 

Informação Goyana costumava denominar – a atividade agropastoril acompanhou a 

mineração. Segundo Teixeira Neto (2002), inicialmente as fazendas produziam o básico para 

o autoconsumo, mas, com o tempo, para viabilizar a comercialização dos excedentes e o 

abastecimento dos povoados, foram responsáveis pela abertura de estradas que ampliaram as 

possibilidades de articulação territorial, já que os mineiros e os garimpeiros deslocavam-se 

por picadas, consideradas pelo autor como “embriões de caminhos”. Essa percepção aparece 

noutro trecho do texto já citado da Revista que abordou o descobrimento de Goiás: 

 
Aqui vem de molde dizer que, dada a falta de recursos sufficientes, estas estradas 
foram abertas pelos conhecidos processos dos bandeirantes: seguindo de preferencia 
as chapadas, chapadões, furtando-se ás matas, atravessando os rios maiores em 
sitios, onde passam elles mais apertados, levando apenas um rumo vago; dahi o 
equivoco em que laboraram  os observadores vulgares, Os antigos viajantes – 
botânicos, principalmente, que como A. de Saint-Hilaire, e outros não tiveram alli 
occasião nem oportunidade de visitar as grandes florestas que o Estado Central 
possue. Pela antiga estrada do “Anhanguéra”, foram se levantando as cidades e 
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villas, a começar de Campinas; seguiu seu traçado a ferro via Mogyana, e vae sendo 
idêntico o traçado da Estrada de Ferro de Goyaz, em construcção (OS 
DESCOBRIDORES, 1933, p. 57. Grifo do autor). 

 

Com o tempo, a agropecuária substituiu a mineração, além de ter sido a responsável 

pela fixação das pessoas nos lugares. É que a população migrante ligada à mineração era 

inquieta: ia e vinha de acordo com o rendimento da extração, diferentemente dos agricultores 

e criadores de gado, que necessitavam de assentar-se num lugar para desenvolver suas 

atividades – daí a sua importância na formação das cidades: “[...] se a atividade agropastoril 

não foi o fator inicial de origem desta ou daquela cidade, sem dúvida foi o que deu, em 

seguida, sustentação ao seu crescimento e à sua economia”, postula Teixeira Neto (2002, p. 

30).  

Além disso, com o esgotamento das reservas de ouro e pedras preciosas, a mineração 

entrou em declínio. A outra atividade econômica existente era a agricultura, que adquiriu, 

juntamente com a pecuária, centralidade econômica no território cerradense. Sobre o assunto, 

Gomes e Teixeira Neto (1993, p. 71) argumentam que: 

 
Pelo menos 20% das cidades goianas e tocantinenses surgiram de sedes de fazendas, em 
torno das quais o lugarejo surgia e prosperava, em terrenos menos acidentados do que o 
relevo das cidades oriundas da mineração. Este fator facilitava o crescimento e o 
desenvolvimento da cidade de origem agropecuária. Mas o principal fator era o 
aparecimento de um novo ciclo econômico em substituição à mineração. Para sair da 
estagnação econômica em que as regiões de Goiás e Tocantins se achavam, os seus 
habitantes encontraram a solução na roça e na criação extensiva, já que dispunham de 
imensos espaços favoráveis à atividade agropastoril tradicional. 

 

Já a ocupação do Norte do Cerrado ocorreu de forma bem distinta. No século XIX, o 

sistema fluvial Tocantins-Araguaia gerou migrações iniciais em Belém que se desdobraram 

para o Sudeste do Maranhão e Sul do Piauí, com populações advindas de parte do Nordeste 

(CUNHA, 1994). A agricultura ali desenvolvida era basicamente de subsistência e o tempo 

lento, como bem conceituou Milton Santos (1998), gerado por objetos e materialidades muito 

diferentes – e até mesmo divergentes – das regiões mais urbanizadas do país, cuja economia e 

relações de trabalho já movimentavam – e eram movimentadas – pela ampliação e 

complexificação das relações capitalistas.  

Uma notícia publicada no terceiro número da Revista A Informação Goyana postula 

que a experiência de navegação nas vias fluviais do Araguaia-Tocantins serviu de inspiração 

para a exploração da atividade no Rio Paranaíba:   
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Figura 9 – Registro histórico da navegação nos Rios Araguaia e Tocantins, escoadores do povoamento do 
Norte de Goiás 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/10/1917, p. 57. 
 

Conforme prometido ao final do texto, o assunto foi explorado nos dois números 

subsequentes da Revista, sendo que, no último deles, houve uma complementação com uma 

reportagem específica que abordou a navegação em ambos os Rios, tomados como primeira 

opção na solução dos problemas inerentes à inexistência das vias de transporte e comunicação 

do Sertão: 

 
Antes de tudo é mister que se saiba que nos dois rios não há verdadeiras cachoeiras, 
catadupas ou quedas. Existem, sim, algumas corredeiras, a que se costuma, no 
estrangeiro, dar o nome de rapidos. [...] Para demonstrar que as corredeiras, 
impropriamente chamadas cachoeiras, não são obstaculos invenciveis, basta lembrar 
que dous barcas a vapor, um em 1869 e outro em 1883, procedentes de Belém do 
Pará, subiram até Santa Leopoldina, que é o porto inicial da navegação. [...] Penso 
que se aproveitados o Araguaya e o Tocantins, apenas removidos os obstaculos que 
se oppõem á sua navegação, deve ser dispensada, por ser dispendiosa demais e de 
difficil construcção, qualquer via ferrea (XAVIER, 1917, p. 52). 

 

Dias antes da morte de Henrique Silva, ocorrida em 21 de maio de 1935, a Revista A 

Informação Goyana pôde estampar a concretização de uma das suas maiores bandeiras, 

relacionada à divulgação da rede hidroviária de Goiás e do Sertão, bem como à criação da 

infraestrutura necessária para ela fosse colocada a serviço do escoamento da produção e do 
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transporte de pessoas. O penúltimo exemplar do periódico, que circulou em abril, trouxe uma 

matéria de capa sobre a navegação nos Rios Tocantins e Araguaia, reproduziu o Decreto 

Presidencial que a instituiu e ainda publicou diversos artigos de opinião que exaltavam a 

concretização do sonho antes almejado por Couto de Magalhães: 

 
Figura 10 – Campanha da Revista A Informação Goyana em prol da rede hidroviária de Goiás rende um 

Decreto Presidencial 
 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/04/1935, p. 59. 

 

Entretanto, quando o assunto eram os rios do Cerrado, a Revista não divulgava 

somente o seu potencial para a navegação – os modos de vida dos ribeirinhos sempre se 
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fizeram presentes, geralmente compondo textos ricos em detalhes e de peculiar beleza 

poética: 

 
Num batido de vara, em cadencia, rumorando sons distinctos lá fora na barranca que 
dominava aquella curva do rio, a montaria afocinhada á proa obedecia ao braço do 
Manoelão, varejando a corredeira. – Xuá!... xuá!... xuá!... abrindo borbulhas e 
maretas que lambiam a praia nua. A baixa das aguas sobe de velocidade a corrente, 
onde o leito razeia á suave ondulação das ladeiras submersas. Uma fita linquida, 
agitada e constante, desfia por entre os galhos, em oval, costejando ribanceiras, 
fugindo, como perseguida de tritões. É a corredeira, é o gorgulho. Apparece, ahi, a 
praia que se distende, caracola e brilha. Escameja os fulgores do sol ardente. É a 
patria dos Massaricos e deleite dos Martins-pescadores. Os bancos de areia lhe 
accresceram o volume e lhe deram novas fôrmas vindas da ultima enchente, 
recuando, então, o canal a um dos flancos, que é a margem verdejante bebendo as 
aguas crystallinas e puras. O porto é a mesma casa do barqueiro, emquanto dura a 
viagem. Feliz ao abandono, afastado da residencia do roceiro ou ligado á vasante, 
apparece ao viajante como refugio no seio materno. O barqueiro ao chegar, ascende 
a coivara e faz a ceia. É delle, aquele pedado de chão á beira dagua, com um 
caminho que o leva onde tem gente. Ali passa a noite em claro, ou em baixo, de 
cócoras, linha á mão de olhar de pedido para a lua cheia, tambem magoada, vertendo 
juntos o pranto mudo das illusões e dos sonhos. Parece ter tudo em volta, até as 
sombras parecem viver e cantar. Vez por outra, rumoreja na solidão a gemer de 
remos ou o piado dos socós mudando pouso. Manoelão conta historias. Fumarejá o 
cigarrão, aceso como tocha de facheadores de praias. Interessa o companheiro nos 
lances mais arriscados das descidas ao Pará. – Tive muitas vezes Ca morte no zóio – 
esclarecia (BARQUEIRO, 1935, p. 48). 

 

A maior parte dos registros históricos publicados nas páginas de A Informação 

Goyana são tão preciosos quanto o trecho citado. Em setembro de 1918, por exemplo, foi 

publicado um importante documento oficial que registrou dados econômicos, institucionais, 

sociais e militares de Goiás, levantados em 1804 por Francisco de Assis e Mascarenhas, que 

foram enviados para o Visconde de Anadia.  

Segundo o registro de Mascarenhas (1918), no início do século XIX o território goiano 

tinha duas escolas de Gramática Latina, cinco de Primeiras Letras e 14 “julgados”, cada qual 

com um juiz ordinário e com as rendas públicas administradas por Via Boa, que também 

recebia o ouro do Norte e pagava o “quinto” à administração central do Brasil, pois era a 

única que tinha uma casa de fundição. Via Boa possuía ainda um hospital de caridade e quatro 

companhias militares (Dragões, Pedestres, Milícias e Henriques). O “Estado Escolástico” era 

dividido em duas repartições: a do Sul, desmembrada do Bispado do Rio de Janeiro e 

localizada em Vila Boa, e a do Norte, ligada ao Bispado do Gram Pará, sendo que ambas 

contavam com onze “freguesias”. As atividades agrícolas envolviam produção de açúcar, 

algodão, fumo, couros, café, “tanados” [?], trigo, aguardente, marmelada e arroz. Mas, de 

acordo com o registro oficial que foi impresso na Revista, Goiás também produzia e 

comercializava gado e carne de porco, bem como tinha sua maior riqueza no “ouro de 
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Lavras”, atividades que foram categorizadas como “agrícolas”. A tabela a seguir indica que, 

no início do século XIX, a mineração ainda estava em alta, seguida pela pecuária e 

acompanhada, em terceiro lugar, pela agricultura: 

 
Figura 11 – Principais atividades econômicas de Goiás no início do século XIX  

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/08/1918, p. 26. 

 

O mesmo documento revela que no ano de 1804, Goiás possuía mais gente escrava do 

que livre: das 50.395 pessoas, 54% eram escravas e 46% livres. Entre os livres, 46% eram 

homens e 54% mulheres e, entre os escravos, o gênero se invertia: 60% eram homens e 40% 

mulheres:  

 
Figura 12 – População de Goiás em 1804 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/08/1918, p. 26. 
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O levantamento populacional do documento oficial não apresentou índice algum sobre 

os povos indígenas, que provavelmente não eram considerados como integrantes da 

população goiana, cindida entre “livres” e “cativos” aos olhos do Estado. Outrossim, se o 

dado oficial estiver correto, durante o século XIX a população goiana teve um crescimento de 

506,49%: 

 
 

Gráfico 4 – Crescimento populacional de Goiás do século XIX para o início do século XX 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de Mascarenhas (1918) e IBGE (1950). 

 

No século seguinte a população de Goiás continuou saltando em progressões 

geométricas. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

1920 a população beirava 512 mil pessoas, quantitativo ampliado para mais de 826 mil em 

1940 que, na década seguinte, ultrapassou a marca de 1,2 milhões (IBGE, 1950). Uma parte 

considerável dessas pessoas ocupou o Cerrado no embalo dos movimentos migratórios 

espalhados pelo Brasil no início do século XX, em fuga de guerras, perseguições políticas, 

étnicas e religiosas, crises econômicas que devastaram países, ou simplesmente a procura de 

terras devolutas para edificarem uma nova vida. Colônias de povoamento foram formadas em 

praticamente todo o território nacional, e com o cerradense, não foi diferente.  

 De junho de 1924 a outubro de 1929, a Revista A Informação Goyana publicou e 

acompanhou a solicitação de João Campos, cônsul do Brasil na Alemanha, que enviou a 

Henrique Silva uma carta apresentando diversas famílias desejosas em imigrar para Goiás, 

após obter conhecimento da Lei Estadual nº 124, de 12 de julho de 1896, relacionada à doação 

de terras devolutas. Poucos meses depois, a Revista publicou notícias ao cônsul, dizendo que 
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Henrique Silva tinha recebido as famílias e as encaminhado aos Senadores Eugenio Jardim e 

Ramos Caiado, “representantes de Goyaz no Congresso Federal”, que se incumbiram dos 

trâmites burocráticos e guiaram as pessoas até o seu destino, não sem antes terem sido 

recebidas por Brasil Caiado, Secretário das Obras Públicas do Estado, que organizou 

transporte para o município no qual se fixaram. “Os nossos votos são para que venham 

milhões de alemães para o Estado Central, que tanto precisa de braços” (SILVA, 1924, p. 16), 

concluiu o diretor de A Informação Goyana. A territorialização dos alemães foi acompanhada 

por cinco anos. Sua última ocorrência foi percebida num artigo que registra e tece louros à 

imigração em Goiás: “Deve-se levar à conta de nossa propaganda efficiente das possibilidades 

goianas a primeira leva de immigrantes para a colonia allemã de Uvá, como também a 

corrente immigratoria de japoneses e italianos que se encaminha nesse momento para o 

grande Estado Central” (A NOSSA, 1929, p. 18. Grifo do autor). 

O registro do sucesso da empreitada do periódico indica mais do que um autoelogio – 

é assumência de posição no processo de ocupação do território do Cerrado por trabalhadores 

cuja qualificação profissional era adequada aos tempos propostos, já que os “braços” 

cerradenses, na perspectiva de um capitalismo emergente, não se faziam úteis.  

Mas como a dispersão do pensamento e a contradição são companheiras de 

praticamente todos os veículos jornalísticos, onze anos antes da publicação da carta do Cônsul 

do Brasil na Alemanha, a Revista A Informação Goyana fez uma campanha contra a vinda 

dos alemães para Goiás em virtude da disputa por postos de trabalho e do “comércio desleal” 

que realizavam. Se lido contemporaneamente, o texto incorre em xenofobia contra os judeus. 

Entretanto, se visto com lentes de um povo isolado e sem capital, carente de acesso aos 

produtos industrializados, infraestruturas básicas e redes de transporte e comunicação por 

onde poderiam circular mercadorias, é possível construir outra compreensão sobre o polêmico 

ponto de vista:  

 
Os mappas e folhetos que por ahi correm, denunciando os planos allemães sobre a 
projectada expansão commercial e política do Brasil, provocam claramente o que 
venho observando desde muito, no Estado goyano, onde alguns subditos do Kaiser e 
seus emissarios, os turcos, têm conseguido, em parte, o que se pretende neste intuito. 
Vendo que Goyaz é um centro de grandes riquezas naturaes desaproveitadas e um 
Estado remoto e de população escassa e por demais hospitaleira e tolerante até a 
ingenuidade, conceberam os germanos, como complemento do que iam conseguindo 
no sul do paiz, o ambicioso designiio de alli constitutirem um reducto inexpugnavel 
e esmagador, apossando-se das ricas minas de ferro, manganez, zircônio, areias 
preciosas, crystaes, etc., e estudando, photographando os accidentes geographicos, 
os pontos estrategicos, annotando todas as capacidades econômicas do Estado 
appetecido. [...] Chegam alli dois a uma localidade; estabelecem o seu balcão, depois 
da licença e do pagamento dos respectivos impostos. Dias depois vem mais um, 
mais outro, etc. São socios, empregados uns dos outros e participam da permissão da 
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lei e do imposto pago. Negociam, vendem, reformam o sortimento muitas vezes no 
anno, e acabam por ficar ricos [...] Assim, emquanto nós, os nacionaes ou 
estrangeiros de procedencia util, labutamos no campo ou nas fabricas, e nos 
desconfiamos uns dos outros, o mahometanos, unidos, mãos finas, engravatados, 
risonhos, zombeteiros, confiantes na espada allemã, dormem socegadamente e 
comem com bananas, por economia e usura, o saboroso pão que tiram da boca dos 
nossos filhos e dos nossos patricios ou amigos. [...] Só um artigo de lei, assim, 
bastaria: é proibido ao turco negociar no Estado de Goyaz (GOYAZ, 1918, p. 73) 

 

 Cabe ressaltar que esse discurso é uma exceção ao tratamento que a Revista atribuía ao 

tema. Praticamente todos os movimentos de colonização estrangeira em Goiás que ocorreram 

durante a sua existência foram registrados em textos cuja angulação tecia louros ao feito, 

compreendido como contribuição ao desenvolvimento do interior do Brasil. A notícia abaixo 

é um exemplo:  

 
Figura 13 –Migração japonesa em Anápolis 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/01/1930, p. 42. Grifo nosso. 
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O grifo no segundo parágrafo da Figura 13 não ocorreu ao acaso. É que em janeiro de 

1930, a Revista A Informação Goyana já falava em “Cerrado”, com grafia e posicionamento 

territorial correto, o que só foi percebido no Jornal O Popular 36 anos depois. 

A imigração japonesa em Goiás foi noticiada pelo Jornal O Popular a partir de uma 

carta do presidente do Instituto de Imigração e Colonização, João Gonçalves de Souza, que 

confirmava a vinda de pessoas nipônicas que atuariam, prioritariamente, no setor agrícola 

(IMIGRANTES, 1955, capa). Antes disso, a imigração dos alemães também foi divulgada no 

Jornal que, em 05 de fevereiro de 1950, estampou na capa a manchete “Uma instituição Suíça 

está interessada na vinda de imigrantes para Goyaz”. Esses imigrantes eram agricultores 

alemães que acompanhavam um movimento mundial de imigração após a Segunda Guerra 

mundial. Em 1955, o tema reapareceu nas páginas de O Popular, novamente em reportagem 

de capa que anunciava que Fritz Oellers, embaixador da Alemanha Ocidental no Brasil, estava 

disposto a adquirir terras em Goiás: 

 
O embaixador da República da Alemanha Ocidental, sr. Fritz Oellers, que partiu na 
tarde de sábado para a capital brasileira, ofereceu [...] coquetel á imprensa falada e 
escrita, oportunidade essa que concedeu uma entrevista coletiva, respondendo 
inúmeras perguntas que lhe foram feitas pelos jornalistas ali presentes. No decorrer 
da entrevista o diplomata alemão fez referências elogiosas ao povo goiano, pondo 
em relevo, as possibilidades de nosso Estado. DECLARAÇÕES: Referindo-se à sua 
estada em Niquelândia, frisou o diplomata alemão estar muito impressionado com os 
minerais ali encontrados, considerando principalmente as jazidas de níquel e cobalto 
como das maiores do Mundo e de superior qualidade (O EMBAIXADOR, 1955, 
capa).  

  

 Com a vinda dos imigrantes, o território do Cerrado, que já acolhia povos indígenas, 

quilombolas, populações tradicionais, rurais e urbanas, passou a ser morada de pessoas de 

outras partes do mundo, que hoje também configuram trajetórias e insígnias cerradenses. É 

que o Cerrado permite que em seu solo floresçam as mais diversas culturas, com olhares, 

finalidades e escalas produtivas igualmente distintas.  

 

 

3.2 CERRADO DISPERSO EM MERCADORIAS, GÊNEROS DE VIDA, 

PENSAMENTOS E MOVIMENTOS DE TERRITORIALIZAÇÃO 

 

 

Ao afirmar a geograficidade do ser humano, Paul Vidal La Blache postula a existência 

de distintos gêneros de vida, conjuntos de técnicas e costumes que são hereditariamente 

transmitidos, capazes de exprimir a relação entre os agrupamentos sociais e o seu meio físico. 
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Segundo La Blache (2005), os gêneros de vida não são eternos e nem perenes, apesar de 

conterem elementos de organização e fixação que os “cimentam”, pois, como ocorre nas 

demais dinâmicas espaciais, estão em permanente movimento que os modificam em virtude 

de alterações sociais ou interações com outros gêneros de vida: 

 
Um gênero de vida constituído implica em uma ação metódica e contínua, que age 
fortemente sobre a natureza ou, para falar como geógrafo, sobre a fisionomia das 
áreas. Sem dúvida, a ação do homem se faz sentir sobre seu meio desde o dia em que 
sua mão se armou de um instrumento; pode-se dizer que, desde os primórdios das 
civilizações, essa ação não foi negligenciável. Mas totalmente diferente é o efeito de 
hábitos organizados e sistemáticos que esculpem cada vez mais profundamente seus 
sulcos, impondo-se pela força adquirida por gerações sucessivas, imprimindo suas 
marcas nos espíritos, direcionando em um sentido determinado todas as forças do 
progresso (2005, p. 114) 

 

Da discussão de Vidal de La Blache é possível afirmar que, na atualidade, existem 

dois principais modos de vida: o urbano e o rural, que também inclui os tradicionais. Mesmo 

antes de visualizar as profundas transformações tecnológicas, estruturais e simbólicas do 

Planeta como um todo no decorrer do século XX, que, de acordo com Hobsbawn (1995), foi 

uma era extremada, marcada por grandes catástrofes e alterações na dinâmica das 

sociedades79, La Blache (2005, p. 117) já postulava que a conformação dos lugares está 

relacionada à forma como se vive, balizadora de grandes diferenças que “se acentuam e vão 

aumentando à medida que os gêneros de vida se especializam”.  

Milton Santos (1996, p. 20) diz que, na contemporaneidade, a especialização do 

mundo advém do meio técnico-científico-informacional, no qual a natureza artificializada se 

sobrepõe à natural. Esse meio modifica a vida, a produção e o trabalho, não mais edificado 

sobre a natureza natural, mas na artificial, independentemente do modo de vida, se urbano ou 

rural. Conforme já foi explicitado, entre os meios técnicos desenvolvidos pela humanidade 

para proporcionar a circulação de mercadorias materiais e simbólicas, destacam-se duas redes: 

as de transporte e as de comunicação (RAFFESTIN, 1993; SANTOS, 2006-a), que não só 

alteraram o modo como o mundo é visto, como também contribuíram para a formação e 

consolidação do seu caráter técnico, científico e informacional.  

 Quanto mais complexa, diversificada, tecnológica e informacional a sociedade, 

maiores e mais profundas são as suas interdependências com as redes, por onde fluem as 
                                                 
79 Segundo o autor, tais catástrofes estão relacionadas a diversos níveis da experiência humana, que vão desde 

gigantescas mortandades, incomparáveis com qualquer período anterior da história da humanidade, à 
desvalorização do indivíduo pela constante e sucessiva negação dos direitos humanos e civis conquistados a 
partir da Revolução Francesa. Além disso, o reordenamento econômico do século XX ocasionou processos 
antes nunca vistos, produtores de diversas tensões, tais como a transnacionalização do Estado e acelerada 
globalização, cujos desdobramentos promovem uma “incapacidade conjunta das instituições públicas e do 
comportamento coletivo dos seres humanos de se acomodarem a ele” (HOBSBAWM, 1995, p. 19). 
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mercadorias materiais e simbólicas, e mais disperso também é o pensamento sobre o lugar, 

dissolvido em tantos signos, simbologias, discursos, interpretações, nós e tramas quanto for 

possível existir dentro da reticulação territorial. Do mesmo modo, mais apertado é o tempo e 

maior é a estrutura que prende os sujeitos aos aparatos técnicos, científicos e informacionais.  

A percepção de um pajé do povo Kaingang sobre o mundo “do branco”, registrada por 

Lúcia Fernanda Kaingang (PENSAMENTO, 2012), explica: “O mundo deles é quadrado, eles 

moram em casas que parecem caixas, trabalham dentro de outras caixas, e para irem de uma 

caixa à outra, entram em caixas que andam. Eles vêem tudo separado, porque são o Povo das 

Caixas”. Dona Maria, parteira e artesã da Comunidade da Barra da Aroeira80, que não faz 

parte do “povo das caixas”, analisa o tempo: 

 
[...] para ser partera, deve aprendê antes como é um pouco a arrumação do mundo, 
das planta e da vida [...] Eu sei que o parto não tem hora, é a mudança de lua que vai 
dizê o prazo e a hora certa, mas isso não é igual o relógio da professora que manda 
todo dia ela ir lá pra escola quano os pauzinho chega num lugá lá, e tem de ficá lá 
até ele mandá ela ir embora de novo. Fico pensano... Será que se ela saí desse prazo 
os piqueno num aprende? Eu acho a ocupação das professora da escola a pior coisa 
pra se fazê... [...] Eu penso que é sofrido pra elas, basta vê que vira e mexe uma 
criança sai pra fora da escola, vai fazê ou brincá de uma coisa muito diferente de 
escrevê [...] Cada vez que chega o Natal, as criança têm que sabê um pouco de coisa, 
se não elas têm que fazê tudo de novo do mesmo jeito e esperá o oto Natal pra passá 
pras otas folha do livro, não pode sê antes... Isso é muito isquisito, eu num penso 
que vai dá em muita coisa essa escola não. Deixá os piqueno fechado, sem gosto 
desse jeito, é capaz de fazê os coitado ficá meio passado do jeito deles. Porque uma 
coisa desse tipo só pode tirá o tipo da pessoa. A escola é uma coisa sem rumo pra 
eles. Os minino fica muito tempo do dia e ainda leva coisa pra fazê fora de lá. Vai vê 
o prazo é pouco. Eu fico pensano que a gente deve fazê aquilo que o prazo dá conta. 
[...] Dois meus fio só um quis ir lá. Ele conta que pra aprendê uma coisinha de nada, 
gasta um bruta prazo, e ainda acha isso custoso e à toa. A fessora dizia pra eles que 
aprendê é bom pra pessoa. Eu num tenho leitura e tenho poca fé nessas coisa. Cumo 
é que uma coisa ruim e custosa pode sê boa pra pessoa? Isso pode até estrangulá o 
juízo da pessoa. Ainda mais pra quem começa novinho, antes de fazê as coisa que a 
meninada gosta de fazê. Gente tem que bestá muito antes de topá um cabresto e 
enfiá a cara dentro dele. Tem uns que até aprende a desviá dele, mas isso num é fácil 
(AGUIAR, 1994, p. 100-102).  
 
 

 A profundidade da reflexão de Dona Maria sobre as relações do tempo com as 

dinâmicas da vida dispensa interpretações, mas o conjunto do seu depoimento abre portas 

para a visualização dos latentes contrastes e contradições originários das relações territoriais, 

saberes e aparatos técnico-científicos-informacionais produzidos nas interações entre os 

distintos povos do Cerrado, seus mundos, lógicas, lugares de fala e de poder/apoderamento: 

                                                 
80

 Esse povoado é remanescente de um quilombo localizado próximo a Palmas (TO). A proximidade da 
comunidade com a então recém construída Palmas, capital do estado do Tocantins, impôs alterações no modo 
de vida e nas dinâmicas territoriais de um povo acostumado a um tempo lento e à movimentos muito distintos 
da frenética capital que rapidamente se ergueu em meio ao Cerrado tocantinense. Daí advém tamanho 
estranhamento e, igualmente, a profundidade de visão sobre os modos de vida urbanos. 
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Aqui tem pai e mãe esperando os fio aprendê a leitura; pensa que se eles aprendê vai 
tê jeito de podê lidá côa vida custosa; eles acha que esses fazendeiro que estão 
rondando nossa terra, quereno tomá ela do povo daqui, vão tratá de modo diferente 
se sabe a leitura [...] Aqui tem uns pocos que sabe a leitura de lê e escrevê, tem uns 
que só sabe escrevê mas num lê. Tem vez que aparece uns escrito, vindo coa irmã, lá 
da igreja. Junta os que sabe lê em roda do escrito, mas depois que acaba, ninguém 
entendeu o lido, nem os que escutava, nem os que tava leno. Eu penso que num tem 
pricisão de ensiná as criança lê as coisa que num conhece, porque num pode que 
uma pessoa dá conta de sabê compreendê tudo que lê. Mesmo do Dom Padre e o 
dotor lá do sindicato, eles vive falano sozinho, sem a gente entendê quase nada pra 
podê dá conversa pra eles. E sabe que até hoje eles, já grandão, num sabe achá um 
ramo que presta pra curá dor de barriga, num sabe separá fruta braba da boa de matá 
a fome. Desse jeito poco adianta. Sabê matá a forme qualqué bicho sabe, num gasta 
nem sê gente (AGUIAR, 1994, p. 100,102) 
 

O estranhamento de Dona Maria pode ter uma explicação nos movimentos de 

reocupação que ocorreram no Cerrado, responsáveis por incontestáveis transformações nos 

espaços, tempos, temporalidades, trabalho, lugares e territórios, bem como nos gêneros, 

modos de vida e nas simbologias. Kumai, do povo Waiampi, do Amapá, diz que “antes nós 

não sabíamos que tínhamos limites, só sabíamos que tudo era floresta... Agora demarcamos 

nossa área porque é só o que sobra dos lugares antigos” (KUMAI, 2012). Em semelhante 

organização do pensamento, Davi Yanomami, pajé e líder do seu povo, reflete: “Não digo: eu 

descobri essa terra porquê meus olhos caíram sobre ela, portanto a possuo. Ela existe desde 

sempre, antes de mim”. (YANOMAMI, 2012). E continua: 

 
Queremos que a floresta permaneça silenciosa, que o céu continue claro, que a 
escuridão da noite caia realmente e que se possam ver as estrelas. As terras dos 
brancos estão contaminadas, estão cobertas de uma fumaça-epidemia xawara que se 
estendeu muito alto no peito do céu. Essa fumaça se dirige para nós, mas ainda não 
chega lá, pois o espírito celeste Hutukarari a repele ainda, sem descanso. Acima de 
nossa floresta o céu ainda é claro, pois não faz muito tempo que os brancos se 
aproximaram de nós. Mas bem mais tarde, quando eu estiver morto, talvez essa 
fumaça aumente a ponto de estender a escuridão sobre a terra e de apagar o sol. Os 
brancos nunca pensam nessas coisas que os xamãs conhecem, é por isso que eles não 
têm medo. Seu pensamento está cheio de esquecimento. Eles continuam a fixá-lo 
sem descanso em suas mercadorias, como se fossem suas namoradas 
(YANOMAMI, 2012).   

 
Os depoimentos de pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais e indígenas 

oferecem alguns pontos possíveis de leitura para a compreensão da contemporânea 

apropriação e captura do Cerrado, suas reverberações e desdobramentos. Outro exemplo pode 

ser visualizado no desabafo de Aké Paraná, também líder da sua etnia: 

 
Esta terra, aqui, era nossa. E agora eles comeram. Agora está tudo feio. Eu estou 
triste de ver o que foi feito aqui, o que a mão do branco fez. O lugar onde eu nasci. 
Destruíram tudo. Isso aqui era parte da nossa terra. Aqui, era uma terra boa. Eu não 
gosto do trabalho dos garimpeiros. Vocês mataram a floresta. O rio acabou. 
Acabaram os peixes. [...] Por que o chefe de vocês mandou destruírem essa terra? O 
chefe de vocês tem que entender que vocês não podem ir pra nossa terra. Eu não 
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gosto de destruição. Eu não gosto disso aqui não. Eu nasci aqui. Eu caçava aqui. 
Pescava aqui. Aqui, era minha terra. Não é a terra de vocês. [...[ Olha essa terra aqui. 
Eles comeram o lugar onde eu nasci. Tudo acabou. [...] Eu vou explicar pro chefe 
dos brancos que vocês acabaram com tudo, com a floresta e com a água (PARANÁ, 
2012). 

 

Em 1974, o povo Paraná foi transferido da sua terra para dar lugar à construção da 

rodovia Cuiabá-Santarém. Entretanto, além de abrigar o asfalto, o ex-território indígena 

também passou a contar com garimpos que, com o passar dos anos, foram abandonados, 

deixando um lastro de destruição onde vivia a floresta. Daí a indignação de Aké Paraná, 

registrada em 1992, após dezoito anos longe do território onde nasceu e cresceu. Nesse tempo, 

o lugar registrou mais do que uma espessa camada de manta asfáltica: adquiriu vestes de um 

modo de vida avassalador, que nele impôs rugosidades tangidas nos meandros do poder 

econômico.  

Pelo exposto, é possível afirmar que as principais problemáticas que o território 

cerradense enfrenta desde o século XVIII envolvem a cultura, em seus amplos aspectos, 

sentidos e conceitos, que não ocorrem dissociados das ações humanas. Por outro lado, desde a 

segunda metade do século XX, os principais dramas do Cerrado também estão relacionados à 

cultura, não apenas no sentido simbólico ou conceitual da palavra, já que contemplam a 

expansão política, agrícola, agroindustrial, pecuária e sucroalcooleira que, no território 

cerradense, fez brotar grãos, capim bom para o gado, cana-de-açúcar, etanol, energia, 

commodities e tudo mais que puder ser produzido com o aporte do meio técnico-científico-

informacional.   

 
 

3.2.1 Potencialidades produtivas do hinterland brasileiro 

 

  
 A produção agropecuária e mineral – e a capacidade de expansão de tais setores no 

que hoje se configura enquanto território do Cerrado – estão entre os temas que possuem 

maior redundância nas páginas da Revista A Informação Goyana, caindo, por vezes, até 

mesmo na repetição argumentativa. Conforme já foi explicitado, o foco editorial desse 

periódico era o desenvolvimento econômico de Goiás, e, por conseguinte, a imagem a ser 

construída passava pela localização territorial, estratégica ao país; produção bovina, agrícola e 

mineradora (nesta ordem); abundância de terras, que incluíam florestas, matas nativas e 

campos; alta fertilidade do solo; saúde financeira do estado goiano, o único, segundo o 

periódico, que em 1926 não tinha dívidas internas e nem externas; vias fluviais; estradas 
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(férreas e de rodagem), que posicionavam Goiás em quinto lugar no ranking nacional de 

quilometragem de linhas; hospitalidade, honestidade e disposição ao trabalho do povo, entre 

outros atributos. Contudo, nas décadas iniciais do século XX, apesar de a pecuária ser a 

grande força produtiva, o maior argumento vinha da capacidade agrícola: 

 
É tamanha a força productora das suas terras, que, a despeito da exploração 
rudimentar, da falta de instrumentos agrarios, se obtém resultados maravilhosos. 
Basta dizer que segundo demonstra a experiencia de muitos annos, o trigo, que na 
Europa dá 20%, chega a dar alli 70%; o milho dá 250 por 1; o feijão produz na razão 
de 180 por 1; e o arroz, em muitas localidades nativo, chega a dar 480 a 500. Um 
hectare plantado de canna produz de 80 a 100.000 kilos de assucar; plantado de café 
(918 pés por hectare) produz em terras inferiores 1.285 kilos e em terras superiores 
2.000; plantado de algodão, que também lá é nativo (4.600 pés por hectares); dá 
2.185 kilos; plantado de fumo (10.000 pés), dá 1.200 kilos. Com relação a madioca, 
póde-se plantar em uma área de 220 metros, em quadra, 4.000 pés, que produzem 
36.700 kilos de tapioca. Em certas localidades, a producção do cafeeiro é prodigiosa: 
especam-se os galhos quando demasiadamente carregados, pois se não o fizerem, 
elles não supportam o peso dos fructos (GOYAZ, 1926, p. 57) 

 

Com exceção da última edição, dedicada a Henrique Silva, todos os demais números 

da Revista A Informação Goyana abordaram um ou mais aspectos da capacidade produtiva de 

Goiás, cuja publicização comumente também era acompanhada por cobranças ao poder 

público a respeito de melhorias infraestruturais e políticas públicas direcionadas à colonização 

e aos setores agropecuário, mineral e industrial. Entre os enfrentamentos que deveriam ser 

travados, as vias de escoamento e intercâmbio da produção, sem dúvida, ocupam lugar de 

destaque, pois sua ausência – ou tímida presença – era um fator que representava empecilhos 

à distribuição, e, sobretudo, fortalecia o isolamento e a “solidão” do interior do país. Nos 

dizeres de José Carlos de Carvalho (1918, p. 159), não adiantaria Goiás ser conhecida e 

admirada por suas potencialidades e riquezas, e nem vista como expansão da vida econômica 

futura, se continuasse sendo “A Estrella Solitaria do Brasil”. 

No que tange à agropecuária, a análise do conjunto de textos da Revista A Informação 

Goyana revela duas questões interessantes:  

1) Além da venda de cabeças de gado, o setor pecuário também processava a carne, 

mas a falta de frigoríficos e demais estruturas necessárias à conservação e 

distribuição remetia à produção de charque, que sempre aparece nos balancetes 

financeiros da economia goiana que foram impressos nas páginas do periódico;  

2) Existia uma defesa da cultura do trigo em Goiás, que, pelo atual cenário, não se 

concretizou enquanto um nicho agrícola favorito.  

Diversos são os textos que focalizam o trigo goiano como sendo um dos mais ricos do 

mundo, com altas concentrações de glúten seco, nitrogênio, proteínas e fosfato. Todavia, 
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também se percebe que o trigo de Goiás não era considerado um dos melhores do país, 

deficiência que os jornalistas da Revista atribuíam às altas taxas de umidade adquiridas nas 

inadequadas condições de cultivo, colheita e armazenagem, que, se resolvidas, poderiam 

atingir os percentuais apresentados na tabela que se segue, que acompanhou várias 

publicações: 

 
Figura 14 – Características do trigo goiano 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/04/1955, p. 55. Grifo nosso. 

 

 Os resultados da análise de conteúdo do Jornal O Popular indicam que, ao até meados 

da década de 1970, Goiás não havia nem chegado perto de superar os problemas denunciados 

pela Revista A Informação Goyana, que continuavam na pauta do dia, embora geralmente 

fossem abordados pelo periódico dos irmãos Câmara com um discurso esperançoso e 

anunciador de que as mudanças estavam próximas ou encaminhadas.  

Nos seus primeiros anos de existência, o Jornal enfatizou com notícias de capa a 

indústria goiana (09/06/1938); as estatísticas oficiais atestadoras do progresso (05/05/1938); 

as fortes posições de Goiás no cenário produtivo agropecuário brasileiro (05/05/1938); o 

potencial turístico (02/06/1938); as possibilidades econômicas do interior goiano 

(20/11/1938); as colônias agrícolas (09/03/41); o surto econômico (07/12/1941), entre outros 

assuntos correlatos. Todavia, também focalizou antigos problemas, como a falta de 

infraestrutura de apoio à produção agropecuária. Segundo o que foi apurado nos textos 
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jornalísticos do periódico, em 1970, por exemplo, Goiás possuía capacidade de armazenar 

apenas 1/3 dos produtos agrícolas que estava prestes a produzir na próxima safra: 

 
A capacidade armazenadora de Goiás dá para apenas 1/3 da produção que se 
avizinha. Isso na melhor das hipóteses. Êsse problema tomou conta da reunião 
realizada ontem no Ministério da Agricultura em Goiânia, que teve a participação de 
técnicos no assunto, ligados à Cibrazem, à Cobal, ao Banco do Brasil e à Sunab. 
Como resolver o problema? De início, segundo as discussões de ontem, com a 
locação de armazéns particulares, através da Cibrazem e da Casego, com 
financiamentos do Banco do Brasil. No transporte, também haverá problemas, e 
igualmente deverá funcionar o mesmo esquema de funcionamento. Os técnicos 
viajam hoje para o interior do Estado, de onde retornarão no fim da próxima semana. 
Aí voltarão a debater o problema, levando para o Rio o caminho encontrado no 
sentido da grande solução (PROBLEMA, 1970, capa). 

 

No ano seguinte, o Jornal voltou a abordar a falta de armazéns numa reportagem 

focada na produção de algodão, que expressa o temor dos cotonicultores goianos em perder 

grande parte safra, estimada em 18 milhões de arrobas, diante das deficiências infraestruturais 

de armazenamento nas regiões produtoras, localizadas especialmente no Sul e no Sudeste do 

estado. Em outro texto jornalístico, a problemática é apontada como um desafio ao setor 

público que, se não for vencido em curto prazo, traria prejuízos econômicos à Goiás, pois 

impactaria negativamente na produção algodoeira. É pertinente assinalar que o Estado é 

colocado como o responsável pela criação da infraestrutura de armazenamento da produção 

privada, um viés que aponta o que se compreendia da função do poder público, garantidor do 

bem-estar-social e empresarial: 

 
O distanciamento entre o impacto da iniciativa privada e a morosidade da ação dos 
poderes públicos no sudoeste goiano surgem como principal responsável pelos 
impasses que poderão ocorrer dentro de quarenta dias na principal região 
cotonicultora do Estado, caso os organismos governamentais não se lancem a uma 
ação coordenada, com o objetivo de evitá-los. A opinião dos economistas Mário de 
Freitas Carvalho e Wolney da Costa Martins – autores da obra “Sudoeste, uma 
Política de Administração Agrária [sic] – reflete as preocupações provocadas pelo 
crescimento desordenado daquele cultivo. Além dos problemas imediatos, 
vislumbram eles o definhamento gradativo da atividade, caso os poderes públicos 
não adotem medidas de urgência, tendo em vista especialmente a queda da 
produtividade que se verifica com a cotonicultura, a partir de 1969. Oferecendo uma 
“análise atual de um problema urgente”, os autores do trabalho, após efetuar um 
diagnóstico da principal área de cononicultura do Estado assegura que se for criada 
este ano uma infraestrutura de apoio governamental segura, capaz de corrigir ou 
eliminar os efeitos negativos do crescimento espontâneo do algodão, o quadro 
previsto se alterará, e benefício de seus aspectos sociais e econômicos (ALGODÃO, 
1972, p. 3. Grifo do autor) 

 

Além da falta de armazéns e depósitos, a ausência de um frigorífico em Goiás também 

foi apontada pelo Jornal O Popular como um fator de prejuízo econômico, já que o mais 

próximo e utilizado pelos pecuaristas goianos, estava localizado em Barretos (SP): 
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Este estado, em 1940, exportou 329.760 espécimes vacum, tendo os mesmos sido 
vendidos em Barretos com um abatimento de cerca de 200$000 em cada cabeça, 
levando-se em conta o valor da rés ao ser adquirida ao criador. Ora, esse abatimento 
representa um total de 65.953: 400$000, quantidade verdadeiramente apreciável, e 
que, por si só, constitui o melhor argumento em favor da criação de um frigorífico 
em nosso Estado (A ECONOMIA, 1941, capa). 

 
 Para a consolidação e expansão do setor agropecuário goiano, o frigorífico é uma 

alegoria interessante que não aparece muito entre as prioridades de desenvolvimento 

defendidas pela Revista A Informação Goyana, mas que é uma bandeira do Jornal O Popular 

desde os seus primeiros anos de existência. É que, no início de 1940, emergiu uma disputa 

com Minas Gerais, na época, o maior criador de gado do Brasil, e Goiás perdia sempre, 

porque concorria com o estado vizinho em condições desiguais, já que nem frigorífico 

possuía. Segundo Borges (2005), Barretos tornou-se polo da indústria frigorífica desde a 

Primeira Guerra Mundial e, desde então, havia se consolidado enquanto principal centro de 

negócios do boi criado no Centro-Oeste.  

Para desagrado dos pecuaristas de Goiás, Minas Gerais rompeu a década de 1940 

pleiteando junto ao governo federal a construção de um frigorífico nacional no Triângulo 

Mineiro, que atenderia também a demanda goiana. A fim de pressionar os dirigentes 

brasileiros, o Jornal O Popular seguidamente divulgou as movimentações do governo 

estadual em prol da construção de um frigorífico em Anápolis, acompanhadas de sólida 

argumentação e ampla defesa, tal como “Goiaz, entretanto, ao longe se acha do frigorífico 

situado em Barretos, longe continuará do que se instalar em Uberaba, Uberlândia ou Araguari, 

porquanto é sabido que o Triângulo Mineiro dista do Norte deste Estado mais de dois mil 

quilômetros” (UM GRANDE, 1941, capa). Contudo, apesar dos apelos e do loby junto ao 

Presidente da República e seus Ministros, Minas Gerais levou a melhor: entre a segunda 

metade da década de 1940 e a primeira de 1950, inaugurou quatro frigoríficos, enquanto 

Goiás só viu a sua carne ser processada em um grande matadouro no ano de 1954, após a 

construção do frigorífico “Continental”, em Anápolis.  

Obviamente, o incremento das atividades industriais continuava sendo um fator 

decisivo para o progresso do estado e, mesmo que isso representasse a assumência de uma 

tardia revolução industrial, não poderia ser ignorado. A industrialização não atingia somente a 

produção de manufaturas: ela era vital para o processamento e melhor desempenho produtivo 

das atividades agropecuárias e minerais. Daí a incessante defesa da criação e do 

aprimoramento de infraestruturas necessárias a diversos setores.  

 Tal como é visto na Revista A Informação Goyana, até meados de 1950, o principal 

mote das matérias de O Popular sobre pecuária é o rebanho bovino, sua melhoria, 
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necessidades e produção, mas outras culturas, como os suínos, também começam a aparecer 

com certa constância. No acervo documental analisado, a primeira aparição do gado nas 

páginas do Jornal é marcada por uma disputa que parece fazer parte do desenvolvimento do 

setor, altamente competitivo: “Quem possue o melhor gado de Goiaz?”, é a manchete do texto 

de quarta página que afirma não ser possível apontar ganhadores, visto que a ampla maioria 

dos criadores está interessada em melhoramentos do rebanho de corte, que deveria ser 

propagandeado Brasil afora para que, cada vez mais, o gado goiano pudesse adquirir 

respeitabilidade (QUEM, 1938).  

Segundo o Jornal O Popular, no final da década de 1930 Goiás tinha um rebanho 

bovino em expansão, o que igualmente ocorria em relação ao abate das cabeças de gado que, 

em 1937, foi superior a 206.000 bovinos e, em 1940, ultrapassou 272.400 (O MOVIMENTO, 

1941). Borges (2005) salienta que na década de 1940, o rebanho goiano tinha cerca de três 

milhões de cabeças de bois, quantitativo que, no início da década seguinte, aumentou em mais 

de um milhão e, em 1956, rompeu a casa dos seis milhões. 

O rápido crescimento da pecuária de corte pode ser atribuído à expansão do mercado 

goiano de carne, proporcionado pelo fortalecimento da infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento do setor. No final da década de 1950, Goiás, que até então mantinha uma 

relação de dependência com outros estados, principalmente em virtude da ausência de 

frigoríficos, já ocupava a quinta posição no ranking nacional de produção bovina, superado 

apenas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso 

(BORGES, 2005). Pelo visto, a chamada “expansão da fronteira agrícola” para o Cerrado não 

abarcou somente a agricultura, decerto que deveria, no mínimo, ser compreendida e tratada 

como “expansão da fronteira agropecuária”.  

 De acordo com Borges (2005), a maior parte do gado estava localizada no Sul e no 

Sudeste de Goiás que, sozinhos, aglutinavam dois milhões de bois em 1950. Desde aquela 

época, essas regiões diferenciavam-se em virtude do emprego de técnicas e tecnologias de 

manejo, bem como pela proximidade com as vias de escoamento ao Triângulo Mineiro, que 

tanto facilitavam o envio do gado de corte, quanto a compra de matrizes e reprodutores de 

raça para aprimorar geneticamente o rebanho.  

Ainda no que se refere à pecuária, outra novidade que aparece no Jornal O Popular é a 

introdução do conceito de “indústria pastoril”, que não foi percebido em nenhum texto da 

Revista A Informação Goyana. Além disso, a década de 1940 emergiu com temas inéditos, a 

exemplo da criação de associações ruralistas, que encontraram grande espaço de divulgação, o 
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que pode ser atribuído tanto ao privilegiamento da pauta, quanto à participação de Joaquim 

Câmara Filho na fundação das principais entidades do setor, conforme já foi explicitado.  

Até meados de 1960, outros assuntos que igualmente permeiam os textos do Jornal O 

Popular podem ser resumidos em: crescente produção agropecuária goiana; assistência aos 

pequenos produtores; políticas públicas aos pecuaristas; crédito rural; tecnologia 

agropecuária; novos polos produtivos e problemas agrários de Goiás. A grande ênfase de 

todos eles está no aumento acelerado da produção e nas potencialidades da sua expansão 

diante dos novos panoramas do interior goiano e brasileiro, advindos, principalmente, com os 

desdobramentos da Marcha para o Oeste.  

A produção do Quadro a seguir teve como objetivo resgatar um apanhado geral dessas 

temáticas, selecionadas em virtude da sua relevância81. Apesar da ampla maioria dos autores 

afirmarem que a expansão da fronteira “agrícola” para o Cerrado ocorreu a partir da década de 

1950, o Quadro foi formado com matérias de 1938 ao início de 1960, pois as análises de 

conteúdo do acervo de O Popular e da Revista A Informação Goyana indicam que as políticas 

públicas que promoveram significativas mudanças no avanço da fronteira geoeconômica para 

o território cerradense começaram a ser gestadas desde as primeiras décadas do século XX. O 

Quadro foi composto por dois temas gerais (setor agrícola e setor pecuário), e tem também 

uma subdivisão específica para encaixe dos textos jornalísticos que abordaram ambos os 

temas. Já os subtemas foram elaborados a partir dos conteúdos percebidos nos textos 

selecionados:  

 
Quadro 8 – Abordagens do setor agropecuário no Jornal O Popular até o início de 1960 

 

TE-
MA 

SUB-
TEMA 

MANCHETE DATA PÁ-
GINA 

EDITO-
RIA 

O Babassu: uma inesgotável fonte de renda para Goiaz 21/04/1938 Capa - 
Será instalada, em Anápolis, uma grande máquina de 
beneficiar fibras 

09/10/1938 4 - 

Fibras de Juta da Índia: a fibra goiana poderá concorrer 
com a estrangeira 

13/10/1938 3 - 

A indústria do babassú em Goiaz na opinião do deputado 
João D’Abreu 

13/01/1947 Capa - 

A Produção Mundial de Açúcar 28/12/1950 Capa - 
10 mil sacas de açúcar para Goiás 05/07/1956 Capa - 

 
Indús-

tria 
 

Palha de Arroz: matéria-prima de excelente adubo 19/07/1959 Capa Agrícola 
Estatíticas oficiais atestam o progresso de Goiaz: o paiz, 
em 1937, cultivou 1,49% de sua superfície. Goiaz 
colocado em 6º lugar 

05/05/1938 Capa - 

O desenvolvimento econômico do sudoeste goiano 08/05/1938 2 - 
A cultura do trigo em Catalão 12/06/1938 2 - 

S 
E 
T 
O 
R 
 

A 
G 
R 
Í 
C 
O 
L 
A 
 

 

 
Produ-

ção 
 
 

 Nerópolis, futuro celeiro de Goiânia 21/07/1938 Capa - 

                                                 
81 Os textos jornalísticos do Jornal O Popular já citados neste tópico não constam no Quadro, pois se 

compreendeu que sua permanência incidiria em repetição desnecessária.  
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TE-
MA 

SUB-
TEMA 

MANCHETE DATA PÁ-
GINA 

EDITO-
RIA 

  O desenvolvimento agrícola de Corumbá    
O Norte e suas possibilidades econômicas 20/11/1938 Capa - 
O fenômeno da produção agrícola no município de 
Goiandira 

20/02/1941 2 Agrícola 

O Brasil está consumindo quase dois mil contos de trigo 
por dia 

24/04/1948 2 - 

Goiaz exportou, nos últimos cinco anos, 1.899.199 sacos 
de arroz 

17/11/1938 Capa - 

Vinte e um milhões de quilos de arroz saídos em 1941 
pela estação de Anápolis 

20/01/1942 Capa - 

O Estado de Goiaz e o Café 26/07/1942 4 Agrícola 
Goiaz produzirá por um continente 30/07/1942 Capa - 
A salvação de Goiaz depende do aumento de sua 
produção 

05/10/1947 Capa - 

O trigo na Chapada dos Veadeiros 24/04/1949 Capa - 
Arroz na base de 130 cruzeiros a saca 14/05/1950 Capa - 
Assuntos Rurais: os produtores goianos poderão exportar 
para o exterior 

28/05/1950 4 Agrícola 

A valorização do algodão brasileiro 18/01/1951 Capa - 
Houve aumento da produção 20/02/1955 Capa - 
Mais de 600 mil sacas de Café 17/04/1955 Capa - 
Algodão: nova frente na economia goiana 15/10/1955 Capa - 
300 mil sacas de cereais para imediata exportação 19/07/1956 Capa - 
Cooperará o Govêrno de São Paulo no escoamento da 
safra de Goiás 

18/07/1956 Capa - 

Produ-
ção 

 

Safra será de 8 milhões de sacas! 03/03/1960 Capa - 
Pondo o produtor em contato com as firmas de S. Paulo e 
Rio 

20/01/1942 4 Agrícola 

Assistência aos pequenos produtores 08/10/1942 Capa - 
Dinheiro para os agricultores goianos 02/04/1950 Capa - 
Financiamento de cereais 22/01/1950 Capa - 
Financiamento para o produtor de arroz 04/03/1951 Capa - 
Dinheiro do Banco do Brasil para os pequenos 
agricultores do Estado 

02/07/1951 Capa - 

O Banco do Brasil autorizado a fazer o financiamento do 
arroz 

16/08/1951 Capa - 

Financiamento para produtores goianos 03/03/1955 Capa - 

S 
E 
T 
O 
R 
 

A 
G 
R 
Í 
C 
O 
L 
A 
 
 
 
 

 
Políti-

cas 
Públi-

cas 
 
 

Fomento à cotonicultura 13/08/1955 Capa - 
Incentivo à cotinicultura 22/09/1955 Capa - 
Abatimento nos impostos para agricultores da Zona Rural 09/11/1955 Capa - 

Políti-
cas 

Públi-
cas 

Os centros produtores de Goiás terão seus postos de 
abastecimento 

31/03/1959 Capa - 

Reflorestamento 25/12/1938 2 Agrícola 
Ameaçados de expulsão pequenos agricultores goianos 30/06/1949 Capa - 

Confli-
tos / 

Proble-
mas 

Os problemas do sudoeste serão ventilados na 
concentração de Jataí 

27/10/1949 Capa - 

Máquinas para a cultura do trigo do Estado de Goiaz 21/07/1938 Capa - 
Máquinas para nossos agricultores 25/05/1941 Capa - 

S 
E 
T 
O 
R 
 

A 
G 
R 
Í 
C 
O 
L 
A 

 

Tecno-
logia Estudos na Região do Araguaia 02/02/1956 Capa - 
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TE-
MA 

SUB-
TEMA 

MANCHETE DATA PÁ-
GINA 

EDITO-
RIA 

A S.G.P. traduz aspiração de 20 mil criadores 25/05/1941 Capa - 
A Sociedade Goiana de Pecuária continua recebendo 
adesões 

11/01/1942 4 Agrícola 

Grande exposição de animais, em Goiânia 15/03/1942 Capa - 
Ministro da Agricultura empresta todo o apoio à 
Exposição Regional de Animais 

23/04/1942 Capa - 

Exposição Pecuária em Goiânia: grande interesse em 
torno desse certame a se realizar em julho 

17/05/1942 Capa - 

Programa da Semana Ruralista 21/06/1942 2 Agrícola 
Empossada a nova diretoria da S.G.P. 06/01/1949 Capa - 
Instalada a 1ª Semana dos Fazendeiros em Goiás 23/06/1949 Capa - 

 
 

Associa-
ções 

Classis-
tas 

 

Defesa dos rebanhos e amparo aos criadores promove a 
Federação das Associações Rurais 

25/09/1959 Capa - 

A industria do Xarque 26/06/1938 Capa - Indús-
tria Beneficiando o rebanho bovino do Norte goiano 29/05/1941 Capa - 

Trabalhando para melhoria do rebanho goiano 25/04/1938 3 - 
Rebanho bovino do norte goiano 03/11/1938 Capa - 
Últimos cinco anos, 62.541 suínos 24/11/1938 Capa - 
Zebú – Fator de progresso econômico 29/05/1941 Capa - 

 
 

Produ-
ção 

Valeram cerca de 200 mil contos as exportações bovinas 
no último triênio 

30/04/1942 Capa - 

Texto conmpleto do projeto de lei que reduz de 50 por 
cento a divida dos pecuaristas 

23/10/1949 Capa - 

Aprovado, afinal, o reajustamento da pecuária nacional 15/12/1949 Capa - 
O governador goiano dá apoio integral aos pecuaristas 03/05/1951 Capa - 
Assinado o reajustamento das dívidas dos pecuaristas 15/07/1951 Capa - 

 
Políti-

cas 
Públi-

cas 

O Govêrno do Estado e a S.P.V.E.A. beneficiam o Norte  13/03/1956 Capa - 
Há desinteresse pela criação de gado de corte no Brasil 
Central 

13/03/1949 Capa - 

Os problemas das classes produtoras de Goiás 24/05/1951 Capa - 

 
S 
E 
T 
O 
R 
 

P 
E 
C 
U 
Á 
R 
I 
O 

Confli-
tos / 

Proble-
mas Voltou à Baila a Questão do Gado 05/08/1956 Capa - 

 

Instala-se hoje a VIII Exposição Agropecuária 11/06/1955 Capa - 
Mais de cincoenta clubes agrícolas 26/06/1955 Capa - 

Associa-
ções 

Classis-
tas 

Reunião ruralista em Goiânia 03/01/1956 Capa - 

 
A 
M 
B 
O 
S 

Políti-
cas 

Públi-
cas 

Efetiva assistência do fomento agrícola federal aos 
produtores goianos 

25/02/1955 Capa - 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  

 

Uma análise qualitativa dos textos jornalísticos indicados no Quadro 8 permite 

identificar uma via discursiva que assinala o aumento da produção agropecuária como sendo a 

“salvação do estado de Goiás”, que, com as políticas públicas adequadas, “produzirá por um 

continente”. A localização das matérias, quase sempre de capa, desnuda a importância 

atribuída ao tema, altamente priorizado pelo Jornal O Popular.  

 Percebe-se também um acentuado foco na necessidade de integração do estado goiano 

com os demais polos industriais e centros urbanos brasileiros. Explicitamente, há um 

privilegiamento da produção agrícola, inclusive no que diz respeito aos incentivos fiscais e 
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crédito rural. E é também do setor agrícola que emerge um dos problemas que mais chamará a 

atenção nas décadas subsequentes: os conflitos agrários. Nas matérias selecionadas, isso pode 

ser visualizado na expulsão de mais de cem agricultores familiares que viviam nas matas do 

Vale do São Patrício, região de Carmo do Rio Verde, para a construção de Rubiataba. 

Posteriormente, o Jornal noticiou que eles foram assentados em Jataí e, anos antes, divulgou 

que naquele mesmo lugar seria edificada uma colônia agrícola com o objetivo de desenvolver 

o setor na região sudoeste de Goiás. Sobre o assunto, destacam-se as reportagens “Vão ser 

iniciados os trabalhos da Colônia Agrícola: telegrama de Vargas autoriza início entre o Rio 

das Almas, São Francisco e São Patrício Carretão” (09/03/1941, capa); “Em pleno andamento 

as obras da Colônia Agrícola: passou por esta Capital, rumo à Mata de S. Patrício, o 

engenheiro Oliveira Marques, acompanhado dos técnicos” (05/06/1941, capa) e “Goiânia será 

ligada à Colônia Agrícola (12/06/1941, capa). 

Outro ponto importante é a emergência da organização classista, que veio dos 

pecuaristas, e não do setor agrícola. A SGP foi fundada em maio de 1941 com o objetivo de 

unir e organizar os pecuaristas goianos em prol das suas causas. Segundo Borges (2005, p. 

126), o nascimento da entidade patronal foi impulsionado pela legislação sindical varguista, 

com fortes vínculos ao formato corporativo do Estado Novo e perfil adequado às exigências 

da época, ou seja, “[...] instrumento de transferência de renda e forças produtivas para o setor 

urbano-industrial”. Por isso, rapidamente configurou-se numa agência colaborativa com as 

autoridades governamentais locais, estaduais e nacionais, em busca de apresentar soluções aos 

problemas do setor pecuarista goiano: “Como entidade representante dos interesses dos 

grandes proprietários de terra, a associação dos produtores rurais tornou-se um canal de 

acesso dessa classe às esferas de poder” (BORGES, 2005, p. 113).  

Ainda segundo o autor, essa situação só foi alterada após 1945, com o afrouxamento 

do corporativismo estatal, momento no qual a SGP afastou-se do Estado e redefiniu a sua 

posição como entidade classista que se relacionava politicamente com a sociedade. De acordo 

com Borges (2005), daí em diante, a entidade passou a ter posições mais críticas em relação 

ao governo central mas, nas redes políticas regionais, continuou atuando na conformação do 

bloco de poder hegemônico82.  

O babaçu, que também é um assunto recorrente no Quadro 8, não poderia deixar de ser 

assinalado, pois é apresentado como fonte de renda, riqueza e energia. O primeiro número do 

Jornal O Popular que o CEDOC/OJC tem registro data de 21 de abril de 1938. A principal 

                                                 
82 Foi somente na década de 1980 que a SGP passou a agregar também o setor agrícola, momento no qual passou 

a denominar-se Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA).   
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matéria, divulgada logo abaixo da marca do periódico, trata do babaçu, “uma inexorável fonte 

de renda para Goiaz”: 

 
É o Estado de Goiaz, de todo paiz, que possue maior numero de palmeiras de 
babassú, conforme se constata pelas grandes matas existentes em nosso territorio, 
desse precioso vegetal. Essa palmeira é encontrada em maior quantidade, no Estado 
mediterrâneo, no sul e, sobretudo, no norte do Estado, de margens do Tocantins e do 
Araguaia. Ali, dada a facilidade de transporte fluvial com Belém do Pará, o babassú 
já vem sendo explorado com sucesso, apresentando já uma capacidade de produção 
bem elevada. Goiás que possue para mais de 900.000.000 de pés dessa palmeira tem 
na industria de extração do óleo do babassú, inegavelmente, uma poderosa fonte de 
renda, que poderá, dentro de pouco tempo, duplicar a receita atual. A fama do 
babassú goiano já chegou até no estrangeiro. Há cousa de meses sindicatos do 
Canadá enviaram ao Estado de Goiaz representantes afim de entrarem em contato 
com o governo goiano para a explorarão racional desse valor de riqueza (O 
BABASSÚ, 1938, capa). 

 

O tema, sempre abordado, reaparece no periódico em 1947, num artigo de opinião que 

já fala da indústria do babaçu em Goiás e da necessidade da sua exploração (D’ABREU, 

1947). Sem encontrar ecos, 29 anos depois a cobrança foi resgatada em reportagem que diz 

ser o babaçu “a grande riqueza esquecida de Goiás” (BABAÇU, 1976). Passados três anos, o 

assunto voltou com a mesma angulação, mas acrescido de um ingrediente novo: a crise 

energética e o potencial do babaçu na produção de agroenergia: 

 
A crise mundial do petróleo está atingindo e comprometendo seriamente a 
autonomia brasileira, ao ponto de o governo ser obrigado a tomar medidas como o 
aumento excessivo do preço, que afetam direta e indistintamente o público 
consumidor, tanto a nível individual como coletivamente. [...]Embora possam ser 
fabricados 64 produtos industriais derivados do babaçu, inclusive o álcool, estima-se 
que pouco mais de dez por cento dos babaçuais brasileiros estejam sendo 
aproveitados, em razão da falta de mão-de-obra e da necessidade do grande volume 
de recursos financeiros para a execução de qualquer projeto. [...] A Companhia 
Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, inclusive já testou o carvão do Babaçu na 
sintetização do minério de ferro. Os resultados da experiência mostram que é 
perfeitamente viável a utilização do carvão do babaçu como combustível para a 
sintetização do minério de ferro, substituindo facilmente o coque atualmente 
importado (BABAÇU, 1979, p. 26). 

 

Para o leitor da Revista A Informação Goyana, a importância atribuída ao babaçu não 

é novidade, já que o seu potencial produtivo foi uma constância em todos os anos de vida do 

impresso, com grande ênfase nos babaçuais de Goiás. O texto abaixo é modelar: 

 
Está na ordem do dia o Babassú. – dizem Gregos e Troyannos ser um dos produtos 
de maior valor hoje conhecido. Pregam os sacerdotes do Babassú ser a 
industrialização do mesmo, o negocio de maior rendimento econômico, etc., etc., 
mas o que ninguem diz é que as maiores florestas desta palmeira se encontram no 
territorio Goyano infelizmente tão mal conhecido. Propala-se por toda parte as 
grandes vantagens das florestas de Babassú ao norte Maranhão e Piauhy, mas 
esquece, ou menos escondem, as incomensuráveis florestas de Babassú de Goyaz. O 
Babassú se encontra em Goyaz em toda parte: em Catalão, Pires do Rio, Palmeiras, 
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as areas cobertas por estas palmeiras são enormes. Nos magestosos Rios Araguaya e 
Tocantins e seus afluentes as florestas de Babassu são verdadeiramente magestosas. 
[...] Enquanto o Côcô Babassú no Norte só dá uma media em castanha, de 4 por 
côcô no maximo e isto mesmo pequenas o do Araguaya nos dá uma media de pelo 
menos 6 castanhas e de tamanho bem maior pois eu mesmo encontrei no Araguaya 
innumeros cocos com 9, 10, 11 castanhas e o que encontrei com menor numero de 
castanhas tinha 5 (BARRETO, 1933, p. 87). 

 

 Curiosamente, quando o assunto é o babaçu, a disputa de Goiás com o do Norte é um 

marco na A Informação Goyana. Antes do artigo de opinião acima citado ter sido publicado, 

vários textos jornalísticos e opinativos sobre o tema ganharam espaço na Revista e, quando 

não enfatizavam os benefícios econômicos da exploração do babaçu, focavam-se na 

superioridade da produção goiana: 

 
Figura 15 – Potencial econômico e superioridade do babaçu goiano 

 

  
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/09/1929, p. 10. 

 
Tudo o que os dois periódicos impressos dizem sobre o babaçu, há milênios, já faz 

parte dos saberes tradicionais do Cerrado e dos modos de vida tipicamente cerradenses. É que 

o babaçu está para as comunidades que trabalham com o seu coco assim como o buriti está 

para o povo do Sertão: é mais do que um recurso natural; é um modo de vida, integrante de 

gêneros de vida e acolhedor de existências. A própria etimologia da palavra “babaçu” está no 

Tupi e, traduzida ao Português, possui significado de “coco grande”.  

Ainda no que diz respeito ao Quadro 8, a quantidade de problemáticas apresentadas 

pelo setor agropecuário goiano não permite afirmar que, ao menos até o início de 1960,  
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houve políticas públicas e ações interventoras que rendessem grandes transformações no 

cenário que, há décadas atrás, já havia sido denunciado pela Revista A Informação Goyana.  

Numa perspectiva geográfica, o movimento que antecedeu a expansão da fronteira 

agropecuária para o Cerrado pode ser compreendido como a criação da estrutura (e 

infraestrutura) necessária para a transformação do território, fundamentado em políticas 

públicas específicas, regulação da relação do Estado com as classes produtoras e introdução 

de avanços tecnológicos e científicos. O trator automático, por exemplo, é uma realidade que 

hoje é tida como fato consumado, um objeto técnico corriqueiro que até no mais longe rincão 

rural do país já se tornou corriqueiro, mas que, no final de 1950, foi anunciado com ares de 

probabilidade futurística: 

 
Fotografia 12 – Trator automático: uma revolução tecnológica em 1959 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 20/01/1959, p. 5. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 

 
Noutra perspectiva, igualmente geográfica, é possível dizer que o processo que “pré-

editou” o Cerrado para a consecutiva expansão da fronteira agropecuária brasileira perpassa 

pelo aprimoramento do meio técnico-científico-informacional, dilapidado e adaptado para 

entremear-se nas dinâmicas produtivas do território, e especialmente focalizado na 

preponderância da vida urbana sobre a rural, da cidade sobre o campo, o que inclui não só 

materialidades, como também simbolismos. Para Milton Santos (1996, p. 21): 

 
Ciência, tecnologia e informação fazem parte dos afazeres cotidianos do campo 
modernizado, através das sementes especializadas, da correção e fertilização do solo, 
da proteção às plantas pêlos inseticidas, da superimposição de um calendário 
agrícola inteiramente novo, fundado na informação, o que leva para as cidades 
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médias do interior um coeficiente de modernidade. Não raro, maior que o da 
metrópole. O meio técnico-científico-informacional é a nova cara do espaço e do 
tempo. É aí que se instalam as atividades hegemônicas, aquelas que têm relações 
mais longínquas e participam do comércio internacional, fazendo com que 
determinados lugares se tornem mundiais. 

 
Mas nada disso seria possível sem ao menos amenizar problemáticas proeminentes, 

amplamente conhecidas e reconhecidas como empecilhos ao desenvolvimento, tal como a 

estruturação de uma forte rede de transporte que, reticulando o território cerradense, serviria 

também para o escoamento da produção almejada. 

  
 

3.2.2 Articulação territorial rumo ao progresso e ao desenvolvimento 

 
 

Conforme já foi explicitado, após o declínio da mineração, a agropecuária era a 

atividade econômica possível em Goiás, sendo que a pecuária foi fortalecida em virtude da 

facilidade de pastagens nativas e do autotransporte do boi. Sem estradas, os tocadores de 

gado83 rompiam os rincões do Sertão levando a boiada pela ponta do berrante. Com o tempo, 

surgiram povoados onde os piquetes eram comumente edificados, a exemplo de “Curralinho”, 

primeiro nome da cidade de Itaberaí (GO), que estava na rota do boi rumo a Minas Gerais. 

 
Fotografia 13 – 1) Tropa de burros em viagem entre Arraias e Porangatu (1937); 2) Carreiro de 

Descoberto levando produtos para embarcar no Tocantins, com destino ao Mercado de Belém do Pará 
(1935) 

 

 
Fonte: Fotos cedidas do acervo pessoal de Bento Alves Araújo Jayme Fleury Curado (2013).  

                                                 
83 Termo empregado em acatamento à reflexão sobre as diferenças de classe entre o boiadeiro (dono da boiada) e 

seu empregado (tocador de gado), tão bem retratadas na letra da canção “Tocador de Boi”, do grupo Agreste, 
que ficou conhecida na voz de Sérgio Reis: “Se me chamam boiadeiro, boiadeiro eu não sou, não. Só sou 
tocador de boi, boiadeiro é meu patrão. Só entendo de aboio, só entendo de carreira, no lombo desse cavalo eu 
passei a vida inteira. O patrão carrega o ouro, e eu carrego a bandeira, bandeira, boi, bandeira, bandeira 
boiadeira. A boiada na estrada, vai na marcha viajeira, é que nem a procissão tem credo e tem bandeira. O 
aboio é a reza e o incenso é a poeira, bandeira, bandeira, boi, bandeira, bandeira boiadeira. A boiada 
obediente, sobe morro cruza porteira, vou tangendo boi de corte para sua sorte derradeira. Tem até a marcha 
fúnebre, que é a moda violeira, bandeira,boi, bandeira, bandeira boiadeira”. 

2 1 
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Todavia, o trabalho do tocador de gado era demasiadamente arcaico aos tempos 

sonhados, vergonhoso demais à articulação econômica e à promoção do progresso e, portanto, 

teria que ser substituído. Uma das primeiras saídas encontradas para adequar o estado à 

modernidade esperada foi a estruturação da malha ferroviária. Além integrar o território, a 

estrada de ferro possibilitou o escoamento dos produtos agropecuários, sendo também capaz 

de alterar as relações de produção e o próprio trabalho. Nesse contexto, a Revista A 

Informação Goyana fez nascer a sua mais contundente e famosa campanha publicitária, 

iniciada com ações em diversas frentes que reivindicavam o término das obras da Estrada de 

Ferro Goyaz, braço da Mogiana que, no ano de 1909, partiu de Araguari (MG), em 1912, 

adentrou em Goiás em 1912 e em 1914 foi interrompida em Roncador.  

Além de escoar a produção, abastecer as localidades, conduzir pessoas, vender sonhos 

e alterar modos de vida, a “maria fumaça” anunciava o embrião do avanço da fronteira 

agrícola brasileira para o território do Cerrado, expansão intensificada com o povoamento de 

Goiânia, na década de 1940, e com a construção de Brasília, em 1950. Ambas as capitais 

planejadas forjaram sistemas rodoviários interligados às regiões economicamente mais 

prósperas que tiveram fundamental importância nos movimentos territoriais que os 

sucederam, a exemplo da Belém-Brasília, cujo filho mais ilustre é o estado do Tocantins.  

Teixeira Neto (2002) assegura que os sucessivos e distintos processos migratórios em 

Goiás advieram, principalmente, de Minas Gerais e do Maranhão, que respondem por mais de 

70% da população migrante entre 1940 e 1960, o que fez com que o Sul do estado seja 

“mineiro” e o Norte, “maranhense”. Já as regiões do Sul de Goiás e o Triângulo Mineiro 

foram populacionalmente ocupadas ao longo dos trilhos da ferrovia que ligava São Paulo à 

Anápolis, cujo percurso, no ano de 1935, “[...] não só contava com manchas de terra de 

considerável fertilidade – nos vales dos rios e na zona denominada Mato Grosso de Goiás – 

como se localizava favoravelmente em relação aos mercados do centro-sul do país” (CUNHA, 

1994, p. 47). 

Como dito, as veias de transporte e comunicação são vitais a qualquer território, tenha 

ele o caráter que tiver. No entanto, por si só, uma rodovia, uma ferrovia ou uma hidrovia não 

resolvem a problemática da integração – daí a íntima relação do setor com o desenvolvimento 

tecnológico. Teixeira Neto (2008) argumenta que a medida da distância é sempre a velocidade 

do deslocamento e, nesse sentido, conforme já foi dito, além das campanhas em defesa da 

exploração da navegação fluvial em Goiás e nos demais estados do Sertão, a Revista A 

Informação Goyana fez, durante todos os seus anos de existência, calorosa defesa em prol da 

ampliação da malha ferroviária e da implantação de meios de transporte mais modernos. 



 

 

224 

O primeiro texto que abordou a problemática apareceu no terceiro número da Revista, 

sob o título “Estrada de Ferro de Goyaz”, cuja angulação era denunciadora da morosidade, do 

mau uso do dinheiro público e do desvio dos recursos aplicados na edificação da rede: 

 
O traçado primitivo desta malfadada via-ferrea de Formiga em Minas, era o que 
fosse ter a Leopoldina, á margem do Araguaya, em Goiaz. Por um decreto de 1907, 
presidência Affonso Penna, foi o encargo da companhia Estrada de Ferro de Goyaz, 
aggravado com a clausula de construcção de um ramal para Uberaba, na extensão de 
982, km. 420. [...] Com os depositos autorizados e effectuados poderia, portanto, a 
companhia completar a ligação da linha tronco, de Formiga a Catalão, com a de 
Araguary, e concluir a construcção do ramal de Uberaba, na extensão total de 982, 
km. 420, restando ainda recursos para a construcção de 152 kilometros de estrada no 
prolongamento para a capital de Goyaz. Ao envez disto, as obras de construcção 
foram atacadas, por trechos descontinuos, até o kilometro 196 a partir de Goyandira, 
ou seja em uma extensão de 26 kilometros, além do que permittiram os recursos 
disponiveis, sendo que na linha tronco nem siquer foram atacados cerca de 80 
kilometros de linha, necesarios para estabelecer a ligação entre os dous grupos de 
linha ora em trafego ou em construcção adiantada. Além disto a execução das obras 
tem corrido com muita irregularidade. Por falta de pagamento a sub-empreiteiros, do 
que resultou a fallencia de um delles e a concessão pelos tribunaes, de mandados 
prohibitorios a duos outros, acha-se actualmente paralysada a construcção da 
estrada, no ramal de Uberaba, desde princípios de 1914, e na linha tronco, de S. 
Pedro a Monte Carmello, desde Dezembro do mesmo anno, mantendo-se, no trecho 
de Catalão ao rio Paranahyba, alguns trabalhadores em numero tão reduzido que a 
construcção póde egualmente ser considerada interrompida nesse trecho 
(ESTRADA, 1917, p. 28).  

  
 O croqui da planta geral da Estrada de Ferro de Goyaz é uma constante na Revista A 

Informação Goyana, e sua primeira ocorrência foi percebida em março de 1923: 

 
Figura 16 – Croqui da Estrada de Ferro de Goyaz na Revista A Informação Goyana 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/03/1923, p. 58. 
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 A última notícia sobre o assunto, constante na edição de julho de 1934, dissertou sobre 

a construção de uma estrada de ferro entre Belém (PA) e Pirapora (MG). O texto foi 

elaborado a partir de um estudo do engenheiro Abílio Augusto do Amaral que propôs a 

abertura dos trilhos nesse trecho, com o objetivo de solucionar o isolamento dos “Estados da 

Amazônia se não se deseja refrear ou impedir o seu progresso” (ESTRADA, 1934, capa). 

 Mas o grupo editorial não se limitou às estradas de ferro. Também fez defesas e 

coberturas jornalísticas relativas às rodovias, tidas no periódico como “expoente maximo de 

progresso para os sertões brasileiros”, enquanto os caminhos de ferro e as malhas fluviais 

estavam interligados à produção e à economia dos grandes centros (CUNHA, 1934, p. 90). A 

campanha em prol da malha ferroviária possuía quatro elementos argumentativos centrais: a 

economia (de tempo, de dinheiro e “de tudo); o rompimento do isolamento diante da abertura 

de novas redes de transporte terrestre; o escoamento da produção agrícola, pecuária e mineral; 

e o fomento do comércio: 

 
Figura 17 – Argumentos em prol da construção da rodovia Jataí – São Simão 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/06/1934, capa. 
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A defesa da rodovia que interligaria Jataí a São Simão não ocorreu ao acaso. É que o 

empreendimento, além de integrar importantes regiões produtivas no setor agropecuário, 

ainda passava pelas zonas garimpeiras de Mato Grosso. Por isso, era propagado como “um 

passo decisivo ao desenvolvimento progressivo de toda esta região sudoestina” (RODOVIA, 

1935, p. 46). Porém, o início da construção dessa rodovia não ocorreu por iniciativa do poder 

público e tampouco foi financiado com os cofres públicos. Ela teve origem na empresa 

“Rodovia Jatahy – S. Simão S.A.”, interessada no melhoramento da estrada para o fomento do 

comércio, da lavoura e da pecuária, indícios do poder do capital sobre o território, 

especialmente no Sudoeste de Goiás, porta de entrada da expansão da fronteira agropecuária 

brasileira sobre o Cerrado. Mas o feito da empresa jamais seria possível se os governos de 

Goiás e de Minas Gerais não tivessem edificado a ponte sobre o canal São Simão, informação 

divulgada na Revista A Informação Goyana em dezembro de 1934: 

 
Figura 18 – Estruturação da rede de estradas em Goiás: ponte sobre o canal São Simão 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/12/1934, p. 30. 
 

A penetração dos trilhos em Goiás, que se iniciou em 1912, mas só avançou dez anos 

depois, em virtude da deflagração da Primeira Guerra Mundial, bem como a ampliação das 

estradas de rodagem, constituíram-se em instrumentos de impulso do desenvolvimento 

econômico e da integração territorial, bem como em redefinição da divisão regional do 



 

 

227 

trabalho de acordo do que vinha sendo realizado nos demais centros econômicos do país. Na 

toada do trem ou no ronco do motor dos veículos de transporte, a pecuária ganhou nova 

dimensão, a agricultura foi substancialmente modificada e as relações comerciais e territoriais 

incrementadas. Destarte, os gêneros de vida foram alterados, e a urbanidade emergiu como 

modelo substitutivo ao modo de vida rural. No dito de Barsanulfo Borges (1990, p. 91), em 

Goiás as redes de transporte possibilitaram “o despertar dos dormentes”: 

 
Estrada de Ferro e as charqueadas realmente possibilitaram um crescimento 
substancial da pecuária no Estado. A exploração da carne, em parte industrializada, e 
em parte como gado gordo para o abate, para os mercados do Centro-Sul, além de 
proporcionar o incremento da exportação do gado, [diminuiu] as perdas decorrentes 
da prática tradicional de enviar as boiadas por terra até outros Estados (Grifo nosso).  

  

 O trem também trouxe modificações na vida social, política e cultural de diversos 

municípios goianos, que se reurbanizaram ou começaram a surgir ao longo da linha férrea. A 

locomotiva que rompia o território e desenhava sua reticulação, símbolo de desenvolvimento 

e modernidade, levava mais do que pessoas e matéria-prima – também trazia gente, produtos 

industrializados e simbólicos, a exemplo dos cinemas edificados ao longo dos seus trilhos, em 

virtude da facilidade de distribuição das fitas. 

 Na pesquisa documental realizada no Jornal O Popular, o termo agrupador “Redes de 

Transportes” está entre os que mais renderam seleção de textos jornalísticos para posterior 

análise. Inicialmente, a preocupação central está na rede que interligaria Goiânia aos demais 

centros produtivos do país. Com a construção de Brasília, o discurso foi o mesmo, alterando-

se somente o lugar e os desdobramentos e entroncamentos viários. O Quadro a seguir focaliza 

as principais matérias selecionadas na análise de conteúdo desse termo agrupador, e é capaz 

de indicar o quanto o tema rendeu notícias, dada a sua importância estratégica para o Estado: 

 
Quadro 9 – Redes de transporte do Cerrado e sua importância na integração territorial com os centros 

produtivos do país 
 

MANCHETE AUTORIA DATA PÁGINA EDITORIA 
De Goiânia a São Paulo em cinco horas de vôo - 07/04/1938 Capa - 
Goiânia em contacto com todo o estado - 01/05/1938 Capa - 
Mais estradas para Goiânia: inaugurada esta 
semana, pelo Prof. Venerando de Freitas, a 
estrada Goiânia-Ribeirão 

- 27/05/938 Capa  - 

O prolongamento em 1939 da estrada de ferro 
de Goiaz até Goiânia 

- 21/07/1938 Capa - 

Abramos estradas - 28/07/1938 4 - 
Sitio D’Abadia ligado a Minas por estrada de 
rodagem 

- 08/09/1938 3 - 

Autorizada pelo governo federal a construção da 
rodovia do canal S. Simão, no sudoeste goiano 

-  02/09/1938 Capa - 

Estrada-Goiania-Neropolis - 20/10/1938 2 - 
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MANCHETE AUTORIA DATA PÁGINA EDITORIA 
Nem se diga que o terreno Bulhões-Goiânia 
possa entravar a marcha dos trilhos 

Zoroastro 
Artiaga 

01/01/1942 2 - 

Todo o Norte de Goiaz cortado de rodovias Pedro 
Ludovico  

08/03/1942 Capa - 

Um avião da Vasp sobrevoou Uruana - 29/11/1942 Capa - 
Orçado em Cr$ 36.000.000,00 o trecho da 
estrada de ferro entre Leopoldo e Goiania  

- 10/12/1942 Capa - 

Ligação rodoviaria da bacia do São Francisco á 
do Tocantins 

- 22/05/1947 Capa - 

Dentro de 10 dias os trilhos da "GOIAZ" 
chegarão em Goiania 

- 07/05/1950 Capa - 

Chegou a esta Capital a primeira Maquina da 
Estrada de Ferro "Goiaz" 

- 21/05/1950 Capa - 

Frigorifico e Ferroviarismo Zoroastro 
Artiaga 

25/03/1951 4 - 

Ampliação do Sistema Rodoviario de Goiaz - 29/03/1951 Capa - 
Construindo estradas para o progresso de Goiaz - 25/11/1951 Capa - 
Gigantesco plano para escoamento de cereais - 14/01/1955 Capa - 
Estradas e Energia: binômio que também poderá 
ser aplicado no Plano Nacional  

- 20/01/1955 Capa - 

Vista com grande interesse pelo candidato do 
PSD a Ligação Ferroviária Pirapora-Formosa 

- 18/02/1955 Capa - 

Nota oficial - Aeroporto de Goiania - 10/04/1955 Capa - 
Aviões para 40 passageiros: os afamados “Super 
Convair 340” ligarão esta cidade ao Rio e São 
Paulo em mennos de três horas – aguarda a 
conclusão do novo aeroporto 

- 21/05/1955 Capa - 

Asfalto no Aeroporto "Santa Genoveva": 
iniciada a pavimentação, em caráter 
experimental – dentro de sessenta dias, aviões 
“Super Convair” em Goiânia 

- 17/06/1955 Capa - 

Trezentos milhões para BR-14 - 30/08/1955 Capa - 
Grande entusiasmo do povo na inauguração do 
novo aeroporto: o acontecimento contou com a 
presença do governador do Estado, 
representante do Ministro da Aeronáutica, altas 
autoridades civis, militares e eclesiásticas, além 
de grande massa popular  

- 19/06/1956 Capa - 

Solicitada na Assembleia a criação de distrito 
rodoviário de Formosa 

- 11/08/1956 Capa - 

Determinado o planejamento da rodovia 
Brasília-Belém 

- 26/09/1956 Capa - 

Três rodovias ligarão Brasília a todo o país - 19/12/1956 Capa - 
Totalmente aberta a Belém-Brasília: o 
presidente assistiu ao encontro das duas frentes 
de trabalho 

- 29/02/1959 Capa - 

Estação rodoviária entregue ao público: uma 
grande obra 

- 01/01/1960 Capa - 

Inaugurada ontem a rodovia Goiânia-Itumbiara: 
207 kls 

- 08/01/1961 Capa - 

Brasília-Acre entra hoje no sistema rodoviário 
nacional 

- 12/01/1961 Capa - 

Calamidade pública na zona das inundações: 
entra em colapso o sistema rodoviário da Bahia 

- 23/01/1964 Capa - 

EUA ajudam Brasil a construir estradas no Pará - 02/12/1965 Capa - 
Goiás terá NCr$ 5 bilhões do Banco Central 
para rodovias 

- 04/11/1969 Capa - 

Dez anos de Belém-Brasília - 08/02/1970 10 - 
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MANCHETE AUTORIA DATA PÁGINA EDITORIA 
Goiás terá novas rodovias pavimentadas - 24/11/1970 5 - 
A GO-5 já está asfaltada até Goianésia - 26/01/1971 Capa - 
Prefeito proíbe Estado de recuperar estrada - 12/02/1972 Capa - 
Asfalto chega em 1979 ao Rio Araguaia - 21/12/1978 6 Cidade/ 

Estado 
Leste-Oeste terá projeto aprovado nesta semana - 04/02/1992 11 Economia 
Duplicação da BR-060 reduz risco de acidente - 01/04/1994 5 Cidades 
Ferrovia Norte-Sul fica pronta em 2002  29/05/1998 Capa - 
Iris quer retomar obra da Ferrovia Norte-Sul: 
candidato defende a formação de uma frente de 
lideranças em defesa da obra 

- 14/08/1998 4 Política 

Iniciadas as obras da Ferronorte em Goiás: 
Ferrovia terá trecho de 30 quilômetros na região 
Sudoeste, com acesso aos municípios de 
Mineiros, Chapadão do Céu e ao Parque 
Nacional das Emas 

Margareth 
Gomes 

16/10/1998 7 Economia 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  

 
A atenção atribuída às redes de transporte, quase sempre noticiadas na capa do Jornal 

O Popular, denota a importância atribuída ao tema pelo grupo editorial do impresso. A 

variedade temática das reportagens também é um indicador da preocupação do Estado em 

empreender ações e políticas públicas com o objetivo de ampliar e melhorar as redes de 

transportes em Goiás. A impressão que se tem é que, qualquer que seja o desdobramento da 

notícia, a estrada sempre terá um caminho aberto.  

A análise de conteúdo dos textos indicados no Quadro 9 mostra que o foco da 

preocupação são as rodovias, ao contrário do que ocorreu na primeira metade do século XX, 

quando a expansão se dava em torno na rede ferroviária e fluvial – uma alteração que 

congratula com a opção do governo federal, especialmente durante e após a era Vargas, em 

priorizar o transporte rodoviário. Apesar disso, a ferrovia não some totalmente e, no final da 

década de 1990, o resgate da proposta de reedificação da rede ferroviária no país ainda 

compõe a pauta do dia.  

O transporte aéreo é outro enfoque de O Popular desde a sua inauguração. Os aviões 

brindaram a “moderna” Goiânia e também deram o ar da sua graça nos céus do interior de 

Goiás, a exemplo da notícia de capa publicada em 1942 a respeito de um avião da VASP que 

foi visto sobrevoando Uruana, dando indícios de que o progresso se aproximava do tão 

isolado Sertão.  

No Quadro 9, também é interessante perceber que o fomento nacional e estadunidense 

para as rodovias goianas ocorre a partir do Golpe Militar de 1964. Igualmente, é pertinente 

saber que a Belém – Brasília foi construída por duas frentes de trabalho que se encontraram 

em determinado ponto, sob olhar atento de Juscelino Kubistchek, e que ela não nasceu com 
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esse nome: era o inverso! Sua importância para o país é ressaltada na nota comemorativa dos 

dez anos, publicada em 08 de fevereiro de 1970.  

Pelo dito, tudo indica que o grande liame da rede de transportes está mesmo 

relacionado à produção econômica e à urbanização. Não foi à toa que, em 1972, o prefeito de 

Santa Helena impediu que o governo estadual recuperasse uma estrada municipal em pleno 

período de escoamento de uma supersafra de algodão: preocupado que o recapeamento 

atrapalhasse o movimento produtivo, ele alegou propriedade do município sobre a rodovia, 

impedindo que as máquinas do Consórcio Rodoviário Intermunicipal continuassem 

trabalhando. 

No Cerrado, as redes de transporte mais ágeis possibilitaram que as condições de 

armazenamento dos produtos agrícolas e pecuários fossem ampliadas e melhoradas; 

aceleraram a comunicação e o fluxo informacional; reduziram o custo dos fretes; 

possibilitaram maior competitividade para os produtos no mercado nacional e internacional e 

liberaram capitais e mão-de-obra para a atividade agrícola, especialmente no Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste de Goiás, regiões que, por estarem próximas das estradas, acabaram se 

traduzindo polos econômicos. É que a criação de infraestruturas altera o valor de troca do 

território e, no Cerrado goiano, isso não foi diferente. Segundo Borges (1990), nas primeiras 

décadas do século XX, o parâmetro do preço de venda das terras goianas era definido pela 

distância que elas tinham das redes de transporte terrestre e hidroviário, ou seja, do quanto se 

aproximavam – ou não – das cidades e portos. Quanto maior e mais moderna a infraestrutura 

de transporte, mais elevado era o preço. Ele cita que em 1915 comprava-se um alqueire de 

mata em Ipameri por cinquenta mil réis. Cinco anos depois, com o avanço dos trilhos, o 

mesmo alqueire valorizou 600%, passando a valer trezentos mil réis.  

É inegável que, na condição de um território que integra o Sertão, o Cerrado foi 

povoado por processos peculiares dos ocorridos na região costeira, com insígnias que 

conformaram imagens ao interior do país, ao seu povo, às territorialidades e aos modos de 

vida, muitas vezes vistos como empecilhos ao progresso e ao desenvolvimento, donde emerge 

a necessidade de construção de um lugar novo capaz de abrigar muito mais do que um 

reposicionamento imagético, já que caminhou também para o reordenamento e para a 

reocupação territorial. 
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3.2.3 A construção de um lugar novo para o Sertão  

 
 

Em 1938, o então Presidente da República Getúlio Vargas criou o IBGE, que tinha a 

missão inicial de levantar dados sobre o território brasileiro e sua população. A notícia, 

estampada na capa do Jornal O Popular com muita importância e notabilidade, tinha seus 

fundamentos, pois era a primeira vez que a República propunha uma divisão regional ao país: 

 

Fotografia 14 – Divisão territorial do Brasil proposta pelo IBGE em 1938 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, 19/05/1938, capa. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 

 

Quatro anos depois, a primeira proposta do Instituto foi oficializada pela Presidência 

da República, e dividiu o país nas regiões Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro Oeste. Em 

1945, esse ordenamento foi reestruturado com base nas Zonas Fisiográficas, que 

consideravam aspectos do agrupamento econômico dos municípios. Eram elas: Norte, 

Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Leste Setentrional, Leste Meridional, Sul e Centro 

Oeste. Entretanto, novos exames que, segundo o IBGE (2010), ocorreram “em consequência 

das transformações havidas no espaço brasileiro nas décadas de 50 e 60”, impulsionaram 

outra divisão, oficializada em 1969, que vigora até os dias atuais. As chamadas “grandes 

regiões” passaram a ser Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste.  

Antes da tentativa de oficializar a divisão regional brasileira, o país cindia-se em 

litoral e Sertão, ou seja, tudo o que não estava próximo às redes de transporte e comunicação 

dos grandes centros urbanos compunha a imensidão morosa e erma do interior e, 

consequentemente, teria que ser apropriado e domesticado para alcançar níveis de 

“modernidade, desenvolvimento e progresso”.  
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Eis aí um exemplo da problemática gerada quando se busca compor a identidade de 

uma nação que não existia enquanto unidade: aquilo que não se identifica com algo 

hegemonicamente predominante torna-se estranho, desconexo, difuso. Como construir um 

sentimento de nacionalidade e se sentir parte de uma nação quando sua territorialidade 

compartilha elementos tão diferentes das ideias, signos, referências e modos de ser/estar no 

mundo, das populações costeiras? Quando o lugar onde se vive tem composições 

fitofisionômicas que nada se assemelham ao modo de vida, belas praias e urbanização das 

cidades litorâneas e grandes centros econômicos?  

Como dito, foi justamente para combater esse tipo de pensamento e construir um novo 

lugar para o Sertão no cenário nacional que a Revista A Informação Goyana surgiu e 

defendeu um ponto de vista que foi capaz de ir além da divulgação das diversas 

potencialidades de Goiás e dos demais estados Centro-Oeste, constituindo-se também em 

fundamento de diversas políticas públicas, em mediação da nacionalidade e em registro 

histórico de inestimável valor. Não são raras as vezes que o periódico fez enfrentamentos 

diretos à imagem que havia sido construída e era propagada aqui e acolá em relatórios, 

relatos, artigos opinativos e textos jornalísticos.  

Ao ler a totalidade dos textos de A Informação Goyana, a impressão que se tem é que 

o periódico mantinha uma espécie de “observatório” de Goiás e do Sertão, cujos documentos 

eram aportes para as mais diversas contestações. Em texto opinativo publicado em março de 

1918, Henrique Silva criticou veementemente três renomados viajantes do país: Arthur Neiva, 

Belisário Penna e Roquette Pinto, em virtude das obras “Viagem scientifica pelo norte da 

Bahia, sudoeste de Pernambuco, sul do Piauhy e Norte de Goyaz”, publicada por Neiva e 

Penna, e “Rondônia” assinada por Pinto: 

 
[...] A pag. 100 da “Viagem scientifica” escreveram os engraçados autores dos 
estudos [...]: “As regiões percorridas, menos Goyaz, apresentam rico material de 
fosseis; são freqüentes as referencias a esqueletos de animaes de grande porte, 
encontrados geralmente pelos moradores quando por occasião das seccas, effectuam 
escavações de cacimbas nas pequenas lagôas dessecadas e citam exemplos do 
aproveitamento de certos ossos provavelmente omoplatas, utilizados para bater 
roupa”. Comparem-se agora as observações acima com as do verídico e erudito 
Marechal Raymundo José da Cunha Mattos, que em principios do seculo passado 
percorrera a mesmissima região ultimamente pisadas pelos srs. A Neiva e B. Pena. 
Na sua “Chorographia Histórica da Provincia de Goyaz”, escrevia o fundador do 
nosso Instituto Historico e Geographico: “Tem-se encontrado aqui em Goiaz varias 
ossadas fosseis gigantescas, talvez de amphybios. Eu vi os restos de uma encontrada 
junto ao Pilar no dia 13 de abril de 1818, era de 35 palmos de comprido”. [...] Na sua 
laureada “Rondonia" escreve o sr. Roquette Pinto: “Guahirõ” – dos Parecis, 
“uacuan” – dos Cuabanos, a mais amavel das palmeirinhas do campo, é a mesma 
“quariroba” do sertão goyano”. Não, senhor; a palmeira a que chamamos 
“Guariroba” em Goyaz é o “Cocos oleracea”, e, portanto, especie muito outra. Basta 
o jovem scientista confrontar a amavel palmeirinha que viu nos campos de Matto 
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Grosso, com a altiva palmeirinha caracteristica das mattas virgens de Goyaz, que o 
nosso “cliché" reproduz. É também da “Rondonia” esta mal colhida observação de 
viagem: “Encosto”: “É o pedaço de campo conveniente á pastagem dos animaes 
durante um ou duos dias”. Também não: “enconsto” em todo o Brasil Central quer 
dizer – uma lingua de campo cercado de mattas e brejo, apenas com uma entrada, ou 
alguma varzea nas mesmas condições (SILVA, 1918-b, p. 91).  

 
O conhecimento das particularidades do Sertão e a erudição da maioria dos 

colaboradores permitiam que os contra-argumentos caminhassem em múltiplos espaços e 

territorialidades, a exemplo do opinativo “Aiêtê”, termo que traduzido do Francês, significa 

“Verdade”, contestador dos “jornalistas mal informados e excursionistas de balão” que 

apregoavam ser Goiás um “vasto hospital de paludicos e cambetas, capharnaum, terra adversa 

á civilisação, povo de papudos e creoulos” (EUSÉBIO, 1918, p. 161): 

 
Figura 19 – Revolta de A Informação Goyana com a imagem do Sertão 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/07/1918, p. 161-162. Grifos nossos. 
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No acervo do Jornal O Popular não foram encontrados embates imagéticos 

semelhantes ao que se vê na Revista A Informação Goyana. A análise de discurso dos textos 

selecionados indica que, de 1938 em diante, a imagem propalada de Goiás já contava uma 

prévia construção, que não dava lugar a pares opositores, posição que pode ser explicada no 

fato deste periódico ser um “filho de Goiânia” e, como tal, ícone da modernidade e da 

capacidade produtiva do Sertão. 

 É possível postular que a angústia dos editores de A Informação Goyana está 

relacionada ao latente contraste que existiu no Brasil desde o desmonte do Império, destoante 

do poder republicano emergido no final do século XIX. Organicamente, a República 

necessitava produzir uma imagem para a nação, propalando seu poder sobre antigas 

construções materiais e simbólicas. O contexto positivista que embasou os fundamentos da 

Velha República indicava algumas insígnias que viriam a compor a construção desta imagem, 

alicerçada em símbolos e representações ligados à ordem, progresso, razão, desenvolvimento, 

urbanização, cultura, entre outros elementos. Para definir as bases da imagem, o Brasil 

deveria conhecer o Brasil e, mais do que isso, o Brasil deveria criticar o Brasil. Os aportes que 

sustentavam essa trama foram os legados dos chamados “viajantes naturalistas europeus”. 

Patrocinados pelo Velho Mundo, informados pela racionalidade do mundo do qual 

originavam, coube a esses cientistas expedicionários traçar, em seus diários de viagem, os 

registros da “terra brasilis” e de sua gente. Fora o sentido de aventura, a imersão nas matas, 

as difíceis passagens por entre serras, os caminhos por entre vales, o contato com o “gentio 

rude”, a percepção dos costumes alimentares e, especialmente, a convicção de que o mundo 

do interior do Brasil era moroso como a sua gente, inóspito e vazio, celebraram os rudimentos 

de um princípio imagético. 

 Esses apontamentos foram decisivos para que, do final do século XIX até meados de 

1930, se cunhasse algumas imagens do Brasil: país desigual e cindido entre Sertão e litoral, 

Leste e Oeste, que tem no interior a sua originalidade. Mas o que é original também era 

notadamente vagaroso ao espírito de progresso e, portanto, deveria ser alterado. A 

transformação fundamental é a urbanização. Isto é, somente a cidade moderna, repleta de 

luzes, cheia de gente, lograda pelo trabalho diário, medido e calculado, poderia facultar a 

“segunda colonização”.  

Ao Cerrado, restou a tarefa de servir como celeiro da produção agrícola e pecuária 

nacional e, posteriormente, mundial, o que se reflete em processos cada vez mais agressivos e 

inseridos nas lógicas do meio técnico-científico-informacional e movidos pelas engrenagens e 

estruturas do capitalismo. Esse raciocínio também explica a ênfase discursiva dos primeiros 
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anos do Jornal O Popular, calcada em tudo o que é oriundo da modernidade, do progresso e 

do desenvolvimento proporcionado por Goiânia e Brasília.  

 

 

3.2.4 As capitais planejadas e os novos lugares do Sertão: cidades colonizadoras 

 

 

O modo como o Jornal O Popular abordou a construção de Goiânia já foi explicitado, 

pois sua história está imbricada à nova capital de Goiás. Entretanto, cabe aqui tecer algumas 

intrusões sobre a abordagem que esse fazia a respeito da Marcha para o Oeste, sempre 

interligada ao enaltecimento das figuras de Getúlio Vargas, Pedro Ludovico Teixeira e 

Venerando de Freitas Borges. Em geral, o Programa foi apresentado como sendo o 

“verdadeiro sentido da brasilidade”, “marcha da glória brasileira” e “vitoriosa marcha dos 

goianos”84.  

Todavia, o periódico registra que nem tudo no cotidiano da nova capital se enquadrou 

dentro do projeto planejado, a exemplo da falta de alimentos. A relevância de uma reportagem 

anteriormente citada, intitulada “Goiânia será ligada à Colônia Agrícola” (12/06/1941, capa) 

só pode ser percebida em sua totalidade partir da compreensão de que a cidade não contava 

com uma funcional rede de abastecimento alimentar, cuja problemática não permeou apenas 

seus anos iniciais de existência, mas se estendeu até meados de 1960.  

A análise de conteúdo de O Popular aponta que, além das vias terrestres de ligação, 

uma das saídas pensadas enquanto política pública foi a transformação de cidades vizinhas à 

Goiânia, como Nerópolis e Corumbá, em celeiros agrícolas para fornecer o que a cidade, 

calcada no modo de vida urbano, e não no rural, necessitava e não possuía. O acalourado 

debate sobre a escassez de alimentos em Goiânia mobilizou a opinião pública e fez um 

deputado estadual afirmar em plenário que, se preciso fosse, pegaria em armas junto com o 

povo para esclarecer o porquê de uma capital tão cosmopolita constantemente ter que 

conviver com as prateleiras dos supermercados vazias de gêneros alimentares de primeiras 

necessidades, o que, em sua opinião, impunha duras restrições à população que acreditou no 

sonho de edificar um moderno centro urbano, sem jamais pensar em viver uma situação de 

desabastecimento: 

                                                 
84 Uma referência são os textos “O verdadeiro sentido da brasilidade é a Marcha para o Oeste” (1938, p. 3); 

“Marchando para o Oeste o Brasil marchará para a glória” (1942, capa) e “Governadores fizeram vitoriosa 
Marcha para o Oeste” (1960, capa).  
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Fotografia 15 – Polêmica no legislativo e revolta popular: em 1959 a “capital do Oeste” sofria de 
desabastecimento alimentar 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 26/08/1959, capa. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 

 

Já a Revista A Informação Goyana, existente desde 1917, vivenciava no início da 

década de 1930 extrema maturidade, respeitabilidade e clareza de ideários. Por isso, não 

poderia deixar de publicizar amplamente a construção de Goiânia, que se constituiu numa das 

suas principais campanhas, já que fortalecia a perspectiva de um Estado intervencionista que 

o grupo de editores acreditava ter capacidade para tocar um projeto diferente do que 

apresentou a Primeira República, ao reposicionar a imagem de Goiás perante a Nação: 

 
Nenhum problema governamental, sem duvida, se reveste para os goyanos sequiosos 
de progresso de tamanha opportunnidade e marcada significação como o da 
construcção da nova Capital. Nelle se encerram e concentram todas as esperanças. 
Não ha argumentos possíveis tendentes a justificar a permanencia da Capital em 
Villa Boa. Todos foram invocados pelos adversários da mudança e todos cahiram 
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por si mesmos. Já é por demais sediço – mas não ha mal que repizemos – que a 
chave do nosso desenvolvimento está na transferencia da sede do Governo, no mais 
breve tempo, para o local escolhido. Ponto central da região mais populosa e fertil 
do Estado, de fácil contacto com o territorio goyano, já ligada aos nossos principaes 
centros de producção, a futura metropole terá, inquestionavelmente, capacidade para 
impulsionar o progresso de Goyaz, fornecendo-lhe seiva nova (A NOVA, 1935, p. 
42).  

  

Segundo o que foi apurado nos textos da Revista, houve uma disputa entre cidades 

goianas para acolher a nova capital, expressa em cartas públicas que os prefeitos enviavam ao 

governo estadual com o intuito de difundir as potencialidades dos municípios aos quais 

representavam. Essas correspondências oficiais iam parar na imprensa nacional, tal como o 

artigo abaixo, publicado no importante jornal mineiro Lavoura e Comércio e nas páginas de A 

Informação Goyana em três edições consecutivas: julho, agosto e setembro de 1932: 

 
Figura 20 – Defesa da transferência da capital goiana para a cidade de Bonfim 

 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/07/1932, p. 87. 
 

É pertinente observar que os quinze argumentos do prefeito de Bonfim são 

praticamente idênticos aos utilizados para que a nova capital fosse edificada na parcela 

territorial de Goiás que a acomodou. Além disso, em junho de 1933, a Revista A Informação 

Goyana publicou na íntegra o relatório do urbanista Armando de Godoy que indicou um 

terreno da cidade de Campinas como o ideal para abrigar a nova capital. Entre os argumentos, 
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estão as adequadas condições topográficas, hidrológicas, climáticas, férteis e energéticas, 

além da facilidade de acesso a matérias-primas como pedra, areia, argila e madeira. No mês 

anterior o periódico estampou na capa o Decreto nº 3.359, de 18 de maio de 1933, que definia 

as regras da mudança da capital e dispunha sobre assuntos correlatos. Em outubro desse 

mesmo ano, novamente com reportagem de capa, o lançamento da Pedra Fundamental de 

Goiânia foi destaque: 

 
Figura 21 – Lançamento da Pedra Fundamental de Goiânia 

 

  
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/10/1933, capa. 
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Como se vê, o aporte discursivo da Revista A Informação Goyana sobre a construção 

de Goiânia era muito semelhante ao apresentado pelo Jornal O Popular, exceto no tratamento 

atribuído a Pedro Ludovico Teixeira e a Getúlio Vargas. Nas páginas da Revista, o interventor 

goiano aparece em notícias, entrevistas e decretos oficiais, mas sem adjetivações laureadoras, 

como ocorre com a maioria dos publicados no primeiro impresso de Goiânia. Já Getúlio 

Vargas foi praticamente ignorado pela Revista, que, no máximo, apresenta um tom elogioso 

quando aborda os desdobramentos da Marcha para o Oeste e de outras políticas públicas 

consideradas necessárias ao desenvolvimento do interior do país. No mais, acumula severas 

críticas em relação à morosidade da transferência da capital federal para o Planalto Central, 

visto que esse tema data dos idos tempos coloniais, e à “cegueira” do Estado para com o 

Sertão, considerada no limiar entre a “ignorância e a má fé”:  

 
Figura 22 –  Críticas ao Departamento Nacional de Estatística do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio: preconceito contra Goiás 
 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/04/1934, p. 70.  
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A demanda pela transferência da capital federal para Goiás tinha muitas disputas e 

embates imagéticos. Além de muitas vezes ser ignorado pelo poder publico, comumente o 

estado goiano era incompreendido pela imprensa nacional, ressoadora de uma imagem que 

não condizia com as suas realidades. Isso gerava um ciclo vicioso que reforçava uma 

representação não mais cabível à Goiás, além de indicar uma disputa de poder – e pelo poder 

político, econômico, ideológico e territorial. Um artigo opinativo de Henrique Silva publicado 

na Revista em novembro de 1933 explicita parte dessa disputa, carregada das já debatidas 

simbologias sobre o território e o povo goiano: 

 
Em Dezembro de 1916, o Correio da Manhã afirmava que estaríamos em máos 
lenções, se a capital do Brasil viesse um dia a ser localizada na área do planalto 
central, conforme deliberaram os legisladores constituintes. E accrescentava que as 
notabilidades scientificas de Manguinhos acabavam de lá encontrar paludismo, a 
lehismaniose, a molestia de Chagas e outras enfermidades perigosas. [...] Os 
medicos [da Comissão Cruls] não encontraram na zona Planaltina um só caso de 
paludismo, de lehismaniose, da molestia de Chagas, nem de nenhuma outra 
enfermidade perigosa; encontraram sim – dois tuberculosos, um procedente aqui do 
Rio, outro de São Paulo, que para lá foram em busca de melhoras, mercê daquelle 
clima saluberrimo. [...] Recordando o que ahi fica, não o fizemos com segunda 
intenção, mas apenas no dever que tomamos no artigo-programma deste mensário: – 
refutar com factos e testemunhos, as apreciações injustas que tantas vezes, em livros 
e na imprensa, se propalam acerca das cousas de Goyaz. Como se sabe, o planalto 
goyano occupa o centro geometrico do Brasil, e não carece, pois, de razões 
geographicas para representar um dia importante papel social e economico na 
grandeza futura da nossa nacionalidade. O que é mistér é tornar melhor conhecido 
de nós mesmos e do estrangeiro o seu saluberrimo clima, as suas riquezas 
extraordinarias, as suas fontes de vida (SILVA, 1933, p. 26. Grifo do autor). 

 

Outra descoberta que A Informação Goyana permite relaciona-se à temporalidade do 

pensamento sobre a transferência da capital federal para o interior Brasil, que não está 

localizada na segunda metade do século XX. As notícias sobre o feito são percebidas logo nos 

primeiros números da Revista, que não hesitava em publicar artigos opinativos e reportagens 

em defesa da área escolhida pela Comissão Cruls. Entre as justificativas, encontra-se um 

resgate histórico da discussão desde o Brasil-Colônia: 

 
Nos tempos coloniaes. – O Visconde de Porto Seguro attribue o projecto da 
“mudança da Capital do Brasil para o Sertão” aos patriotas da Inconfidencia, e desde 
os primeiros tempos da fundação da imprensa entre nós a idéa foi sustentada com 
perseverança por um dos mais illustres jornalistas da época colonial. “O Rio de 
Janeiro, escrevia, elle, não possue nenhuma das qualidades que se requerem na 
cidade que se destina a ser a Capital do Império do Brasil”. A Capital deve-se 
estabelecer “em um paiz do interior, central e immediato ás cabeceiras de grandes 
rios”, de onde se abririam “estradas que se dirigissem a todos os portos de mar”. [...] 
Os deputados paulistas que antes da Independencia foram eleitos ao Congresso de 
Lisboa levaram mandato imperativo com instrucções pelas quaes deviam advogar a 
mudança da Capital do Brasil. “Parece-nos muito util, diziam essas instruções, que 
se levante uma cidade central no interior do Brasil para assento da côrte ou da 
regencia, que poderá ser na latitude, pouco mais ou menos, de 14 gráos, em sitio 
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sadio, ameno, fertil e regado por algum grande rio navegavel. Deste modo fica a 
côrte ou assento da regencia livre de qualquer assalto e supreza externa, e se chama 
para as provincias centraes o excesso da provoação vadia das cidades maritimas e 
mercantis. Desta côrte central dever-se-ão logo abrir estradas para as diversas 
provincias e portos de mar, para que se communiquem e circulem com toda a 
promptidão as ordens do governo e se favoreça por ellas o commercio interno do 
vasto Imperio do Brasil (A MUDANÇA, 1919, p. 59. Grifos do autor). 

 

Os argumentos utilizados pelo corpo editorial do impresso de Henrique Silva eram 

variadíssimos, mas há uma recorrência ao pensamento de Euclides da Cunha, de que o Brasil 

somente poderia afirmar-se como nação se resgatasse sua índole e genuinidade presentes no 

hinterland, ou seja, deveria orientar o seu crescimento como potência para o interior, 

mirando-se no Oeste. Esse aporte argumentativo impunha nova disputa, agora no campo 

simbólico. Parte dele pode ser visualizado num artigo de opinião que tomou toda a capa da 

edição de julho de 1931 e se estendeu à página seguinte, indicador de que o embate a respeito 

da transferência da capital ultrapassava a questão estratégica: também questionava o que era 

“ser brasileiro” e quem poderia sustentar esta simbologia, não representada nem pelo Rio de 

Janeiro, nem pelos cariocas: 

 
A inércia paralysa o Brasil. Tudo vive entregue á devida providencia ou ao acaso. Só 
existe energia e perseverança no comodismo, na satisfação dos interesses pessoaes e 
individuaes. Não existe patriotismo, embora em parte nenhuma do mundo se falle 
tanto nelle. Mas não passa de torpe exploração em geral, palavras e nada mais. O 
Brasileiro é verboso naturalmente e não sente nem a centesima parte do que 
diz. Raça inferior á qual o destino entregou um dos mais ricos pedaços do 
mundo. Independente ha já 110 annos, continúa ainda no rumo que lhe imprimiu 
Portugal. [...]. A nossa capital na costa e por cima quase, num extremo do paiz, é um 
verdadeiro contrasenso. A melhor prova disto é que não se encontra no Rio o 
coração da nacionalidade, apezar de ser uma cidade de mais de um milhão e meio 
de habitantes. A actual capital é uma cidade cosmopolita, completamente 
desligada dos interesses brasileiros. Olha para o outro lado do Atlantico, tal equal 
como no tempo dos viso-reys. É uma cidade Portugueza que não comprehende e 
que não poderá nunca comprehender o Brasil, a quem sempre sacrificará a favor 
de seus interesses ou dos aolheios, de acoordo com sua estreita visão ou melhor, da 
sua cegueira incuravel. Não póde vêr a Patria que dirige, pois della está separada 
pela serra do Mar, muro muito mais alto e mais difficil de transpôr do que a 
famosa muralha da China e que separa o Brasil em dous. (SCHNOOR, 1931, p. 
9. Grifos nossos).  

 

O discurso de Luiz Schnoor reflete um pensamento majoritário – e contraditório – na 

Revista A Informação Goyana, que também compôs os rudimentos de uma elaboração 

identitária para o povo brasileiro contenedores de arquétipos relacionados à acomodação, 

preguiça, malandragem, inferioridade, desordem, promiscuidade e antipatriotismo, sem falar 
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na criativa capacidade de “dar um jeitinho”,como bem abordou Roberto DaMata (1986) na 

obra intitulada “O que faz o brasil, Brasil?”85.  

Contudo, os textos do periódico ultrapassam o debate sobre o poder e a brasilidade, já 

que o outro sentido da edificação de um novo centro político em meio ao Planalto Central 

goiano está intimamente ancorado na capacidade produtiva do Centro-Oeste, defendido como 

uma “bendita região”, a melhor da América do Sul, dotada de um dos melhores climas do 

mundo, com solos férteis e espaço para a expansão agropecuária, e que também possuía uma 

capacidade de unificar a Nação: 

 
O Brasil Central é a melhor região da America do Sul, é terra de trigo, de uva, de 
carne e de lã. Gosa de um dos melhores climas do Mundo, é de um pittoresco 
intenso. Terra de ouro, diamantes, ferro, crystal; e provável que nos valles do 
Araguaya e do Tocantins tenha carvão de pedra e petróleo. No planalto, terra 
temperada por excellencia para todos os productos europeus e no fundo dos valles 
que delle descem, todos os productos tropicaes. E a fertilidade do solo, numa e 
noutra região, não tem parallelo possível. [...] Lá poderemos criar raças de gado que 
quizermos, Durham ou Devon, Limousine ou Suissa. Lá poderemos ter cavallos 
Árabes ou Hakneys á vontade. Lá e somente lá poderemos possuiur 25 ou 50 
milhões de carneiros Merinos. E quantas raças de porcos entendermos possuir, 
porque o que já possuimos lá, no genero, é a primeira do Mundo. O linho desta 
bemdicta região é nativo e sylvestre. [...] Mas a maior importancia da mudança da 
Capital está em que Ella virá marcar uma nova época para o Brasil, época do 
desenvolvimento da sua melhor parte, época de unificação, tão necessaria neste 
momento climaterico de graves ameaças de desintegração. Imitemos a Turquia. 
Constantinopolis, quer no sentido historico, quer no commercial, quer no 
estratégico, é muito mais importante que o Rio; entretanto, Mustaphá Kemal não 
hesitou e transportou a sede do Governo para a desolada Angorá, num planalto 
arido, a fim de ahi avixar o sentimento nacional. É este nosso caminho (SCHNOOR, 
1931, p. 9-10).  

 

Ainda no que se refere à mudança da capital para o interior do país, a Revista A 

Informação Goyana imprimiu um croqui da área destinada ao Distrito Federal acompanhado 

de nota explicativa, do seu segundo número até 1919, quando começou a publicar textos mais 

densos: 

                                                 
85 DaMata (1986, p. 8) diz que “O ‘brasil’ com o b minúsculo é apenas um objeto sem vida, autoconsciência ou 

pulsação interior, pedaço de coisa que morre e não tem a menor condição de se reproduzir como sistema; 
como, aliás, queriam alguns teóricos sociais do século XIX, que viam na terra – um pedaço perdido de 
Portugal e da Europa — um conjunto doentio e condenado de raças que, misturando-se ao sabor de uma 
natureza exuberante e de um clima tropical, estariam fadadas à degeneração e à morte biológica, psicológica e 
social. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo muito mais complexo. É país, cultura, local geográfico, fronteira 
e território reconhecidos internacionalmente, e também casa, pedaço de chão calçado com o calor de nossos 
corpos, lar, memória e consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação especial, única, totalmente 
sagrada. É igualmente um tempo singular cujos eventos são exclusivamente seus, e também temporalidade que 
pode ser acelerada na festa do carnaval; que pode ser detida na morte e na memória e que pode ser trazida de 
volta na boa recordação da saudade. Tempo e temporalidade de ritmos localizados e, assim, insubstituíveis. 
Sociedade onde pessoas seguem certos valores e julgam as ações humanas dentro de um padrão somente seu. 
Não se trata mais de algo inerte, mas de uma entidade viva, cheia de auto-reflexão e consciência: algo que se 
soma e se alarga para o futuro e para o passado, num movimento próprio que se chama História” (Grifos do 
autor). 
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Figura 23 – Mapa da área destinada à construção da nova capital federal 
 

 
Fonte: Revista A Informação Goyana, 15/09/1917, p. 21. Disposição vertical da página por nós alterada. 
 
 

No último texto publicado na Revista sobre a transferência da capital federal para 

Goiás, os editores teceram comentários sobre os benefícios que o Estado brasileiro teria após 

a efetivação da demanda, sob o ponto de vista econômico, locomotivo, político e 

administrativo, já que as funções governamentais e legislativas seriam exercidas em um novo 

lugar edificado especialmente para acolher o centro do poder nacional. O artigo, que não está 

assinado, tem embasamento argumentativo no pensamento do geógrafo Friedrich Ratzel – 

mais um elemento consubstanciador da assertiva de que a nova capital do Sertão já nasceu 

envolta em tramas geopolíticas: “Vemos, em primeiro lugar Ratzel, que, especialista no 

assumpto, affirma – e affirma muito bem – que as capitaes devem ser localizadas no centro do 

Paiz. É um mestre quem assim opina e a assertiva de Ratzel é confirmada pela experiencia nas 

paginas da historia” (AINDA, 1934, p. 82). De fato, Ratzel (2011, p. 56-57) sustenta a 
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existência de uma relação entre o Estado, a articulação territorial e a nacionalidade, que não 

pode ser negligenciada:  

 
Certas partes de um organismo são mais estritamente ligadas à vida do ponto de 
vista do todo do que outras. São sempre as partes vitais e geograficamente as mais 
importantes do Estado. É necessário localizar a posição delas no organismo para 
apreciar o seu valor político. [...] O valor de uma parte do Estado depende da sua 
relação geográfica com o todo do organismo estatal. Os elementos geográficos de 
um país que agem no sentido da sua propriedade essencial possuem a maior 
importância porque se adicionam a uma soma de vantagens presentes. [...] Uma 
costa escarpada, susceptível de proteger numerosos portos, reforça as vantagens de 
uma situação insular. Para um país cujo desenvolvimento seria, sobretudo, 
continental, isso não teria de forma alguma a mesma importância. Quando tais 
regiões vêm se associar a um Estado, a sua importância política cresce normalmente. 
Contrariamente, uma decisão política pode vir mutilar o que a natureza uniu. 

 

A compreensão do pensamento de Ratzel permite entender o chamamento da sua obra 

na defesa da transferência da capital federal para o interior do Brasil, afinal, no texto citado 

pela Revista A Informação Goyana, ele postulou treze princípios sobre as relações entre o 

Estado e o território, extremamente adequados aos interesses do grupo que arduamente 

defendeu a construção do Distrito Federal no Planalto goiano, a saber: 1) o Estado possui uma 

formação biogeográfica; 2) o Estado é uma fração da humanidade e uma fração do solo; 3) 

existe uma organização política do solo; 4) o Estado e a população precisam estar integrados 

com o solo; 5) o solo possui uma historicidade anterior a que é apresentada pelo Estado; 6) o 

Estado possui limites orgânicos; 7) o solo é a única base material da unidade do Estado, que 

também possui uma base simbólica (pelo autor denominada como “espiritual); 8) a relação 

espiritual com o solo ocorre pelo hábito de viver junto, pelo trabalho comum e pelas 

necessidades de proteção; 9) os grupos sociais são os últimos elementos do organismo estatal; 

10) a formação de órgãos estatais é sempre limitada; 11) em um território, as partes vitais e 

geográficas são as mais importantes para o Estado; 12) a esfera econômica possui uma 

tendência à organicidade; 13) na própria terra, existem limites necessários para a formação 

dos órgãos estatais (RATZEL, 2011).  

No Jornal O Popular a transferência da capital para Brasília é notícia recorrente, 

embalada na mesma melodia que anos antes operou a construção de Goiânia. Só que agora, a 

figura de Vargas foi substituída por outros personagens, como os ex-presidentes Eurico 

Gaspar Dutra e, principalmente, Juscelino Kubistchek, que o periódico por muitas vezes 

chamou de “engenheiro do progresso”. Mas Pedro Ludovico Teixeira não deixou de ter 

notabilidade: seu poder político foi fortalecido com a criação do Distrito Federal, conjuntura 

amplamente divulgada pelo impresso, especialmente no ano de 1955. As matérias a seguir são 

ilustrativas: 
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Fotografia 16 – Protagonismo de Pedro Ludovico na transferência da capital federal 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, 03/05/1955,capa; 28/05/1955, capa. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
 

Até o final da década de 1970, o Distrito Federal, suas redes e tramas de poder, 

transporte, comunicação, abastecimento, entre outros gêneros e categorias, foram amplamente 

divulgadas pelo Jornal O Popular. O Quadro que se segue fornece uma visão mais ampla do 

temário noticiado, sempre com destaque de capa. A autoria e a editoria não constam no 

mesmo por, respectivamente, não serem indicadas ou não existirem. Como o termo agrupador 

“Redes de Transporte” já compôs um Quadro anterior, as matérias que dizem respeito a isso 

também foram suprimidas. Além disso, o acervo do periódico que está microfilmado no 

CEDOC/OJC não possui os exemplares referentes à inauguração de Brasília, mas, mesmo 

assim, o Quadro sintético do material documentado vale a pena: 
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Quadro 10 – Distrito Federal e Brasília no acervo selecionado do Jornal O Popular 
 

MANCHETE DATA 
Entregarei o governo ao meu sucessor na nova Capital Federal: declara o presidente Dutra aos 
membros da comissão encarregada da mudança  

25/08/1949 

A área destinada à futura Capital da República:  03/05/1955 
Autorizado a desapropriar terras do Planalto 12/05/1955 
Colonia Agrícola no Planalto: na próxima semana serão iniciados os estudos - destinar-se-á ao 
abastecimento da futura capital da república - as imediações 

28/05/1955 

Comissão Nacional Pró Mudança da Capital 14/09/1955 
Vinte bilhões para a nova capital do país: é uma das duas medias mais prementes para normal 
encaminhamento da mudança – Juscelino disposto a cumprir o compromisso assumido com os 
goianos 

22/12/1955 

Impõe-se urgente desapropriação da área destinada à nova capital brasileira 25/12/1955 
Um passo decisivo para a mudança da capital federal 31/12/1955 
Desapropriada a primeira fazenda dentro do sítio da nova capital 31/12/1955 
O Ministro da Fazenda quer comprar terra em Goiás: consultou empresa imobiliária sobre 
preço de terrenos no Planalto Goiano – acredita na mudança da capital 

17/02/1956 

Preparem-se para receber a nova capital 06/04/1956 
Edificação de Brasília e a experiência de Goiânia 27/09/1956 
Dentro de 3 anos e 10 mêses proporei a mudança da nova capital 03/10/1956 
Iniciadas as obras da nova capital 16/10/1956 
Goiás prepara-se economicamente para receber a nova capital 15/12/1956 
Brasília e Anápolis terra verde para os flagelados do nordeste 11/01/1959 
1959 será o ano da última... 18/01/1959 
Brasília foi tema de mesa redonda de TV norte-americana: Jornalista do Tio Sam afirma: os 
próximos dez anos do Hemisfério Ocidental se resumem numa palavra: Brasília  

25/02/1959 

Cariocas decidem: Rio passará a ser estado 16/01/1960 
Otimista nos destinos do Brasil com a construção da nova capital: o presidente falou à Nação 
nas comemorações da passagem dos seus quatro anos de governo 

16/02/1960 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  

 

A análise conteudística do conjunto de textos jornalísticos do Jornal O Popular sobre a 

construção de Brasília indicam que a decisão da transferência da capital federal para território 

goiano expressava um compromisso político, que havia sido amplamente defendido pela 

Revista A Informação Goyana. Tal como ocorreu na construção de Goiânia, Brasília 

provocou a produção de políticas públicas favorecedoras de colônias agrícolas, que 

promoveram movimentos de territorialização e acolheram os “flagelados do Nordeste”, 

acomodados em suas imediações. A atenção de uma emissora televisiva estadunidense 

também indica a simbologia de Brasília, na época, considerada como o maior feito do 

hemisfério Sul da América no século XX.  

A construção de Goiânia e de Brasília está, pois, entre os principais marcos do 

momento histórico que antecedeu a expansão da fronteira econômica brasileira para o 

território do Cerrado, que não pode ser analisada de forma apartada da Marcha para o Oeste, 

expressão maior dos anseios da Nova República em unificar a Nação por meio da ocupação 

do interior do país.  
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Sem dúvida, o poder político goiano tirou proveito das transformações territoriais 

ocasionadas por tamanho reordenamento da fronteira geopolítica do Brasil. Chaveiro (2007) 

postula que na dimensão ideológica desse embate de imagens organizava-se uma transposição 

de sentidos em que sujeito e objeto, a partir de um jogo simbólico, viam os seus lugares 

alterados lugar na construção da imagem política. Goiânia e Brasília – objetos, viravam 

sujeitos, a partir da ideia de cidades colonizadoras; e os verdadeiros “construtores”, os 

migrantes trabalhadores – sujeitos, tornavam-se objetos amalgamados e perdidos nos objetos 

construídos. 

 No mais, ambas as capitais planejadas foram edificadas em solos férteis à expansão da 

fronteira geoeconômica brasileira, dotadas ainda de processos de povoamento, adequadas 

redes de transporte e comunicação e demais infraestruturas convenientes ao cenário que, a 

partir da década de 1950, passaria a existir e se intensificaria, tendo como foco a produção 

agropecuária no território cerradense. Porém, acabaram consolidando outra fronteira: a 

geopolítica, cuja transposição para o Cerrado veio junto com Brasília. 

Desde que o Cerrado foi ocupado pelos colonizadores portugueses, começou a sofrer 

impactos ambientais significativos e, muitas vezes, irreversíveis, como é o caso das áreas de 

vegetação nativa que cederam lugar às cidades e metrópoles cerradenses e ao avanço da 

agropecuária e agroindústria. Chaves (2008) aponta justamente esse período histórico como o 

primeiro marco do povoamento do Domínio, que perdurou até meados de 1950, e que foi 

responsável por pelo menos cinco grandes impactos ambientais: eliminação das populações 

ameríndias e, consequentemente, do papel que desempenhavam no equilíbrio ecológico do 

Bioma; capoeirização das matas de galeria e do interflúvio, resultantes do cultivo de rotação 

sem adubação e da garimpagem nas margens dos cursos d'água; savanização do Cerrado pela 

extração de lenha e queima frequente e tardia; introdução de gado bovino e equino, com 

formações de pastagens artificiais e contaminação com mercúrio e outros metais pesados e 

assoreamento dos mananciais hídricos pelos garimpos.  

Contudo, o que se desconhecia – ou ignorava – era o papel do Cerrado no equilíbrio 

ecológico do Brasil e da América Latina, bem como as dinâmicas e modos de vida da 

população que nestas paragens se territorializava e construía suas singulares existências, pois 

a integração mercantil ao território nacional ocorreu acima das condições e das qualidades do 

próprio território, inclusive no que diz respeito às características do Bioma. 

Ademais, diante dos processos debatidos até o presente momento, há que se afirmar 

que a expansão da fronteira agropecuária para o Cerrado, que também é geopolítica, possui 

ainda outra característica, ligada à geoeconomia, o que coloca numa condição muito mais 
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delicada à simplificação do processo na terminologia “fronteira agrícola”, quando, de fato, são 

observadas diversas fronteiras: agropecuária, agroindustrial, geopolítica e geoeconômica 

(abarcadora das duas primeiras), que ocorrem em escalas locais, regionais, nacionais e 

internacionais.  

Os dramas e disputas até aqui debatidos acompanham a ocupação do interior do Brasil, 

incluindo o território cerradense, que foi apropriado, capturado e domesticado pelo viés do 

poder e do capital antes mesmo de ser conhecido, podem ser compreendidos como uma “pré-

edição” que criou condições infraestruturais, políticas, ideológicas, materiais, simbólicas, 

populacionais e científicas para o avanço de diversas fronteiras no domínio territorial do 

Cerrado. 

 

 



CAPÍTULO IV 

O CERRADO EDITADO 
 

 

 

Supersafras do Cerrado confirmam sucesso de políticas públicas que fomentaram a 
expansão da fronteira agrícola para o sertão brasileiro. 

 

 

Um outro momento de apropriação e captura do território do Cerrado pode ser 

percebido a partir da segunda metade do século XX, caracterizado pelo aumento populacional 

significativo e pelo uso intensivo dos recursos naturais. Trata-se do reordenamento da 

territorialização do capital no Brasil, marcado por profundas alterações nos gêneros de vida, 

fortemente vinculadas à urbanização, bem como pela expansão das fronteiras geopolíticas e 

geoeconômicas. Envolto numa perspectiva geopolítica definida e consonante com as 

aspirações e necessidades materiais e simbólicas hegemonicamente impostas ao Brasil, tanto 

em nível de políticas públicas, quanto de desenvolvimento econômico e produtivo, o Cerrado 

rompeu os anos de 1960 decupado86 e pronto para passar por um processo de edição.  

Neste Capítulo, o cerne do debate será a expansão da fronteira geoeconômica para o 

território cerradense, com foco nas políticas públicas e movimentos do capital e, 

secundariamente, na geopolítica. Uma atenção especial é dada à soja, compreendida como um 

forte signo de pesados investimentos do setor agroindustrial em Goiás. Distintamente do que 

ocorreu no Capítulo anterior, a grande mediação discursiva é do Jornal O Popular, já que a 

Revista A Informação Goyana encerrou suas atividades em 1935. Mesmo assim, algumas 

referências a esse periódico são realizadas, num movimento que busca explicitar, analisar e 

compreender os discursos de ambos os veículos jornalísticos e sua contribuição na 

conformação do território do Cerrado como celeiro agrícola, agroindustrial e energético 

contenedor de movimentos eminentemente relacionados ao capitalismo em escala nacional e 

global. 

  

 

 

                                                 
86 No vocabulário da Comunicação Social, a decupagem é um processo de recorte que atribui formato ao texto, 

sendo utilizada em distintas áreas, tal como na produção audiovisual, cujo processo remete-se ao planejamento 
de filmagem, divisão de cenas e planos e previsão da interligação desses por meio dos cortes, que, ao final, 
constituirão a totalidade da obra.  
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4.1 DE OLHO NO FUTURO: A MARCHA PARA O SERTÃO 

 
 

Até meados de 1960, as regiões Sul e Sudeste foram as grandes responsáveis pela 

produção agropecuária e agroindustrial brasileira. Diante da latente necessidade de expansão 

desses setores e também de ocupação do interior do Brasil, dois territórios foram cogitados: o 

Cerrado e a Amazônia, já que a “castigante” Caatinga, na compreensão da época, não 

apresentava elementos básicos para o cultivo de alimentos em maiores escalas. Em abril de 

1933, a Revista A Informação Goyana publicou um texto opinativo sobre o assunto, que deixa 

claro que a produção agrícola na Amazônia estava na pauta do dia: “Estão, como nunca, em 

fóco na imprensa a excellencia do clima, a colonização e a agricultura na Amazonia” 

(OPINIÕES, 1933, p. 70). Contudo, o mesmo artigo explicita uma posição que, técnica e 

politicamente, dinamiza a fronteira agropecuária brasileira para territórios distintos do 

amazonense. A continuidade da frase foi assim constituída: 

 
Quanto ao clima e á colonização, nada diremos, mas quanto á agricultura quem vae 
dizer com a sua inconteste autoridade é o competente Dr. Arthur Torres Filho, 
director do Serviço de Inspecção e fomento Agricola do Ministerio da Agricultura. 
Vamos trasladar para aqui o que a esse respeito diz elle: “Seria viavel em bases 
economicas, a agricultura na Amazonia? Não acredito. Quando muito, a agricultura 
poderia ser auxiliar das industrias extractivas, constituindo os proprios seringaes as 
regiões mais prosperas para o desenvolvimento dos productos de primeiras 
necessidade. É preciso considerar ainda que os resultados da extracção da borracha 
são immediatos e, sendo rarefeita e nomade a população, difficil seria estabelecer-se 
a agricultura em bases economicas. Só grandes empresas poderiam tomar a si 
emprehendimentos dessa natureza e nunca a iniciativa particular e com uma 
população como a que habita a Amazonia. [...] Na Amazonia, pode-se assim dizer, 
só existem ensaios agricolas nas vasantes e varzeas onde o custo do preparo do 
terreno é menor e maior a fertilidade do solo. Na terra firme, a exploração agricola é 
muito dispendiosa. [...] Quando muito, o seringueiro, dentro da sua propriedade, 
poderia possuir os meios de alcançar sua alimentação. Agora, fazer agricultura para 
o consumo das cidades e para a exportação, é problema mais complexo e de solução 
mais difficil – não bastando ter em conta os limites naturaes, torna-se preciso 
examinar os limites economicos e esses, como salta á primeira vista, são muito 
restrictos, pelo alto custo da produção (OPINIÕES, 1933, p. 70. Grifo do autor). 

 
Diante dos anseios do corpo editorial da Revista A Informação Goyana em direcionar 

a produção agropecuária nacional para o Planalto Central, é completamente compreensível o 

espaço dado à divulgação dos limites apresentados pelo território amazonense. Sempre que o 

assunto entra em voga no periódico, é acompanhado de um ou mais pormenores que, em 

geral, desqualificam a Amazônia como uma região capaz de acolher uma nova fronteira 

agropecuária do país, ao focalizarem a tradição extrativista do povo, a baixa fertilidade do 

solo, o clima inapropriado, as dificuldades de transporte e comunicação, o isolamento 

geográfico e a relação custo/benefício.  
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Entretanto, a análise da temática no acervo do Jornal O Popular mostra que, ao menos 

até a década de 1970, a ocupação da Amazônia para exploração de atividades agropecuárias 

foi amplamente debatida e considerada, inclusive enquanto política pública. Em 1941, o 

periódico publicou um texto sobre projetos e ações de Getúlio Vargas no amparo e fixação do 

trabalhador rural, iniciado com a citação de um discurso do ex-presidente da República no Dia 

do Trabalho:  

 
Não é possível mantermos anomalia tão perigosa como a de existirem 
camponeses sem gleba própria. Num país onde os vales férteis como a 
Amazônia permanecem incultos e despovoados de rebanhos pastagens soberbas 
como as Goiás e Mato Grosso. É necessário a riqueza pública que o nível de 
prosperidade da população rural aumente para absorver a crescente produção 
industrial; é imprescindível elevar a capacidade aquisitiva de todos os brasileiros, o 
que só pode ser feito aumentando seu rendimento no trabalho agrícola 
(AMPARANDO, 1941, capa. Grifo nosso). 

  
Trinta anos depois, O Popular novamente estampou uma notícia de capa anunciando 

que a Amazônia “poderá ser a maior área de agropecuária do mundo”. A notícia foi elaborada 

a partir de uma entrevista televisiva concedida por Costa Cavalcanti, então Ministro do 

Interior, que defendeu o aproveitamento das pastagens naturais do Baixo Amazonas para a 

produção pecuária voltada à exportação, já que “o mundo tem fome de proteína animal”. 

Segundo o Ministro, em 1971 havia mais pastagens disponíveis no território amazonense do 

que bois para criar e, por isso, o governo abriria uma linha de financiamento em condições 

“altamente favoráveis” aos fazendeiros “para que eles adquiram bois e ponham lá para 

engordar e depois vender”, cuja distribuição seria totalmente viável em virtude da existência – 

e eficiência – da Transamazônica (AMAZÔNIA, 1971, capa). No ano anterior, o Jornal já 

havia abordado a posição de Cavalcanti em dar prosseguimento à Marcha para o Oeste por 

meio da abertura de rodovias, incentivo à colonização e fomento da produção agropecuária na 

Amazônia e no Centro-Oeste: 

 
Fotografia 17 – Amazônia e Centro-Oeste: integradores da nação, centros produtivos e polos de colônias 

da Marcha para o Oeste 
 

 
 Fonte: Jornal O Popular, 10/11/1970, capa. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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Em termos de políticas públicas e expansão agropecuária e agroindustrial, o que de 

fato ocorreu na segunda metade do século XX não foi a ocupação da Amazônia, e sim, do 

Cerrado, com fundamentação em toda a argumentação já apresentada até aqui, que engloba: 

privilegiada localização geográfica; tradição agropecuária; fertilidade do solo; questões 

geopolíticas e geoeconômicas e insígnias desse território desde os primeiros movimentos 

colonizadores. Numa perspectiva, essa opção fez com que a captura da Amazônia pelo capital 

ocorresse de modo menos acelerado. Todavia, também reafirmou um sentido que 

historicamente vinha sendo construído ao Cerrado: aquele solo diferenciado do que se via no 

Sul e Sudeste do país, que abriga tortuosas plantas e estranha paisagem, de povo rude que 

vivia longe das facilidades e comodidades da sociedade de consumo industrial, seria agora 

colocado numa nova condição e patamar de desenvolvimento “a serviço e bem da Nação”.  

São distintas dinâmicas que acabaram favorecendo econômica e produtivamente os 

estados que neste Domínio estão localizados, que passaram por transformações 

infraestruturais; ampliação de redes, como as de transporte e comunicação; processos de 

industrialização, além de acelerado crescimento populacional e urbano. Mais uma vez o 

Cerrado teve que se adaptar às mudanças e, acolhedor como sempre, viu sua forma natural 

ceder lugar a paisagens e movimentos muito distintos dos que até então existiam.   

 
 

4.1.1 Fronteira agrícola brasileira tem no Cerrado solo fértil para se expandir  

 
 

Foi durante o golpe militar de 196487 que o alargamento da fronteira geoeconômica 

brasileira para o Cerrado concretizou-se enquanto política pública, numa fase em que a 

economia do país registrou acelerado crescimento. De acordo com Cunha (1994), para 

combater a chamada “política antiagrícola”, que impunha altas taxas tributárias na exportação 

de produtos agrícolas in natura, contrastante com a isenção de tributação na exportação de 

manufaturas, entre os anos de 1968 a 1980, sucessivas medidas foram tomadas para 

compensar o setor agrícola. Na segunda metade da década de 1970, por exemplo, o governo 

concedeu aos produtores rurais a quase isenção de imposto de renda, além de subsídios ao 

                                                 
87 O estudo realizado do acervo do Jornal O Popular explicita claramente um dos fatores que motivaram o golpe 

de Estado, interruptor de mudanças políticas e sociais. Percebe-se, por exemplo, que o ano rompeu com o tema 
da reforma agrária na pauta do dia, sempre com destaque de capa e foco nas profundas transformações 
estruturais em curso no país, como pode ser visualizado nas reportagens “A SUPRA desapropria 80 fazendas 
imediatamente” (18/02/1964); “Experiência Oficial de reforma agrária na Belém-Brasília” (08/03/1964) e 
“200 mil pessoas aplaudem o decreto da SUPRA e a desapropriação da refinarias particulares” (14/03/1964).  
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crédito e forte prática de preços mínimos. Ainda segundo o autor, no auge desta política “[...] 

os agricultores chegaram a ser integralmente compensados pelas perdas que a tributação lhes 

impunha [...], o que criou as condições que levaram ao vigoroso crescimento da agricultura 

dos cerrados” (CUNHA, 1994, p. 52). 

A inauguração de tais políticas oficiais se deu por meio do I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), implementado entre 1972 e 1974. Entre as políticas do I PND 

destacam-se o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agroindústria do Norte e 

do Nordeste (PROTERRA), o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(PRODOESTE) e o Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Centro-Oeste 

(PLADESCO).  

Conforme indica a denominação, o PROTERRA objetivava promover a reforma 

agrária, ampliar o mercado de trabalho, capacitar mão-de-obra e fomentar a agroindústria na 

Amazônia Legal, no Norte do país, em parte de Goiás (acima do Paralelo 13), no Mato Grosso 

(acima do Paralelo 16) e a oeste do Meridiano 44 no Maranhão, regiões de atuação da 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Os principais incentivos foram os empréstimos 

rurais concedidos a pequenos e médios produtores; a demarcação de novas áreas de 

colonização, com facilitação na compra de insumos, implementos agrícolas e máquinas, bem 

como a pavimentação de estradas, como a Belém-Brasília (TOMAZ JÚNIOR, 2002).   

O PRODOESTE abarcou os estados do Mato Grosso, as regiões Centro e Sul de Goiás 

e o Distrito Federal. Sua finalidade foi a promoção do desenvolvimento econômico por meio 

de redes de transporte e comunicação conjugadas com as estradas vicinais e a edificação de 

meios necessários à armazenagem e beneficiamento da produção agropecuária, como 

armazéns, silos, usinas e frigoríficos. Igualmente, obras de saneamento geral também estavam 

no bojo do Programa, sem as quais não seria possível que o centro político do país e as 

metrópoles em edificação atingissem níveis satisfatórios de progresso. O PRODOESTE 

mobilizou uma série de instituições financiadoras, tais como os Ministérios dos Transportes e 

do Interior, o Banco do Brasil e a Companhia Brasileira de Armazéns (CIBRAZEM). As 

linhas de financiamento foram amplamente divulgadas pelo Jornal O Popular, a exemplo do 

anúncio (ou notícia)88 a seguir: 

 

                                                 
88 A forma como a informação está disposta no Jornal não permite identificar se a mesma era um anúncio do 

Banco do Brasil ou uma notícia do periódico. Em 22 de fevereiro de 1972, por exemplo, foi encontrada outra 
divulgação a respeito do financiamento, que teve a manchete “Milhões do PRODOESTE à disposição de 
Goiás”, cujas informações são as mesmas do texto constante na Fotografia 18. 
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Fotografia 18 – Linhas de financiamento do PRODOESTE aos produtores goianos 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, 15/01/1972, p. 3. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 

 

Já o PLADESCO foi implementado entre 1973 e 1974 e, particularmente, visou, 

integrar o Centro-Oeste com os demais centros produtivos do país; afinar a política de 

migração interna com os interesses do governo federal e instalar corredores de exportação 

para a produção agropecuária. Por meio do PRODOESTE e do PLADESCO, os setores 

agropecuário e agroindustrial brasileiros incorporaram novas áreas produtivas, além de terem 

promovido a tecnificação e a industrialização da agropecuária. Em Goiás, a Cia Armazéns e 

Silos Estado de Goiás (CASEGO) e a Secretaria da Agricultura tocaram as políticas do 

governo estadual relacionadas ao PRODOESTE. Na visão de Tomaz Júnior (2002), entre os 

estados que foram alvos do Programa Goiás foi o que sofreu maiores impactos.  

 No acervo microfilmado do Jornal O Popular há um verdadeiro registro histórico do 

PRODOESTE e de suas reverberações em Goiás, a começar pelo lançamento do Programa, 

estampado na capa com a chamada “Médici lança o PRODOESTE – 650 milhões em três 

anos para o desenvolvimento do centro oeste: este é o mais importante plano de 

desenvolvimento já programado, em todos os tempos, para esta região do país” (MÉDICI, 

1971, capa). No dia seguinte, os desdobramentos do Programa em Goiás ocuparam a página 

frontal com a manchete “Govêrno e empresários aplaudem o PRODOESTE”, e ainda tiveram 

continuidade na terceira página: 
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Fotografia 19 – PRODOESTE aplaudido pelo governo estadual e por empresários goianos 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, 10/11/1971, p. 3. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
 

 Além da esperança no desenvolvimento e no progresso do Centro-Oeste, o 

PRODOESTE aproximou os governos dos estados que compõem essa região com o executivo 

brasileiro, então comandado por Emílio Garrastazu Médici. Menos de quinze dias após o 

lançamento do Programa, por iniciativa do então governador de Goiás, Leonino Caiado, uma 

comitiva formada por ele e pelo governador do Mato Grosso foi recebida pelo presidente da 

república, ocasião na qual ambos manifestaram apoio e contentamento com as possibilidades 

que se abriam (PRODOESTE, 1971).  

 Segundo Chaves (2008), o impulso dessas primeiras políticas públicas adveio de um 

determinante econômico baseado em quatro necessidades: 1) aumento da produção de grãos 

voltado ao mercado internacional; 2) oferta de matérias-primas para atender a demanda 

industrial do Sul e do Sudeste do Brasil; 3) redução das tensões fundiárias e sociais; 4) 

conquista de novos mercados para expansão e reprodução do capital. Conforme se verá mais 

adiante, os altos índices de produção – e exportação – do setor agropecuário brasileiro, o 
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fomento do mercado interno, as políticas de reforma agrária direcionadas ao Sertão do país e 

o crescente interesse do capital internacional no desenvolvimento do agronegócio no Cerrado 

são indicadores da coerência analítica do autor. 

O sucesso obtido por meio do I PND fez com que uma segunda fase fosse 

implementada, contando agora com participação do Japão no fomento da produção de grãos, 

especialmente da soja – um reordenamento consolidador da territorialização do capital no 

Cerrado.  

 
 

4.1.2 Produção agropecuária no Cerrado conta com incentivos do capital nacional e 

internacional 

 
 

 Pode-se dizer que a consolidação da expansão da fronteira geoeconômica para o 

território cerradense veio na segunda metade da década de 1970, por meio do II PND, que 

criou o Programa para o Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) e o Programa de 

Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER)89. Para 

Chaves (2008), entre todas as políticas oficiais que objetivavam desenvolver as regiões 

consideradas economicamente atrasadas do país, essas duas foram as que geraram maior 

impacto no crescimento agrícola do Cerrado.  

 O POLOCENTRO foi criado em 1975 e durou até 1982. Concebido a partir da Teoria 

dos Lugares Centrais (TLC) de Walter Chiställer90, o programa selecionou doze áreas de 

Cerrado com potencial agrícola e infraestrutura básica. Entre elas, o Centro-Oeste ocupava 

um lugar de destaque, pois já era considerado um grande produtor de alimentos e uma região 

estratégica para o sistema nacional de abastecimento. Segundo Cunha (1994), o Programa 

definiu três metas para o Centro-Oeste: produzir alimentos e matérias primas de origem 

mineral com vistas à exportação; absorver e reorientar das correntes espaciais de mão-de-obra 

e pontuar-se como área alternativa para a descentralização industrial do Brasil. Acerca das 

finalidades do POLOCENTRO, o Jornal O Popular publicou em 1980:  

                                                 
89 Em grande medida, o interesse do investimento japonês no Brasil foi incentivado por uma medida de Richard 

Nixon, então presidente dos Estados Unidos, que, em 1973, embargou provisoriamente as exportações de 
grãos e farelos, para garantir o abastecimento interno. O Japão, que dependia dessas importações, foi 
penalizado, o que levou o país a buscar alternativas para solucionar o problema (YOKOTA, 1997). 

90 Foi desenvolvida na década de 1930 por Walter Chiställer numa tentativa de explicar a distribuição espacial de 
diferentes lugares. De acordo com a Teoria dos Lugares Centrais, quando um centro urbano converte-se num 
lugar central, fornece um conjunto de serviços e bens à sua área de influência ou região complementar. Para 
Chiställer, os lugares centrais são classificados hierarquicamente pela quantidade e diversidade de bens e 
serviços que oferecem (AZZONI, 1985). 
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Há cinco anos, no dia 29 de janeiro de 1975, foi criado o Programa de 
Desenvolvimento dos Cerrados – Polocentro – que representava a viabilização de 
todas esperanças concentradas sobre as potencialidades de uma área – cerca de um 
milhão e 300 mil km quadrados – que até então estava inativa. Hoje, após um curto 
período de existência, o Polocentro traça suas metas baseado na concepção de que os 
cerrados, mais do que na época da criação do Programa, representa uma alternativa 
imprescindível para o desenvolvimento econômico. Os esforços para a 
transformação dessa região em celeiro mundial têm sido feitos desde o início da 
atuação do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, porém as potencialidades a 
serem exploradas ainda são muitas. As possibilidades de aproveitamento de todos 
recursos dessa região estão sendo detalhadamente levantadas por estudos, bastando, 
agora apenas um esforço integrado para a concretização das esperanças (A 
PROPOSTA, 1980, p. 5).   

 
A esperança a qual o texto faz referência resgata um leque considerável de 

argumentações, que igualmente aparecem nos textos jornalísticos da Revista A Informação 

Goyana, em defesa da exploração agrícola em Goiás e no Planalto Central, tais como a 

localização geográfica estratégica; fatores climáticos e pedológicos; abundância de terras 

cultiváveis; alta produtividade e a insistência na cultura do trigo.  

A extensão do trecho a seguir, que foi publicado no Jornal O Popular em agosto de 

1980, justifica-se por sua importância histórica não só no que diz respeito ao discurso 

empreendido para justificar o reordenamento agrícola para o território do Cerrado, como 

também pela confirmação do pensamento vanguardista dos jornalistas da A Informação 

Goyana que, desde 1917, destacavam as potencialidades produtivas do hinterland brasileiro:  

 
As esperanças concentradas na transformação do cerrado da região Centro-Oeste em 
celeiro mundial justificam-se amplamente pelo imenso potencial de riquezas, ou 
seja: localiza-se como centro geográfico de três das maiores bacias hidrográficas 
brasileiras – a Amazônica, a do Paraná/Paraguai e a do São Francisco; não é 
atingido, apenar de sua imensa área, por fenômenos climatológicos adversos, tem 
níveis de temperatura adequados a maioria dos cultivos, regime pluvial uniforme e 
atinge uma média de 1.500 milímetros anuais; a quantidade de luz solar é suficiente 
ao desenvolvimento dos vegetais, além de ter baixa umidade relativa do ar, que é 
fator de prevenção de doenças da lavoura; [...] é constituído de solos que variam de 
uma classificação razoável a excelente para uso agropecuário; apresenta abundante 
ocorrência de jazidas de corretivos minerais, calcário e fosfato, em áreas próximas 
às regiões com possibilidades de serem produtores agrícolas; em termos 
populacionais apresenta grandes concentrações em centros urbanos, mas é um vazio 
demográfico rural com altas taxas de rarefação populacional nas áreas de produção; 
é o caminho natural de ligação entre o rico centro-sul do país e as regiões da 
Amazônia e do Nordeste; nas áreas de cerrado, onde poderiam ser desenvolvidas as 
atividades agrícolas, há um mercado em pleno desenvolvimento. A distância das 
zonas de produção dos grandes mercados consumidores não se constitui em 
obstáculo para o deslocamento da colheitas, pois é relativamente curta; a grande 
parcela de sua extensão territorial é plana ou levemente ondulada, facilitando 
exploração e uso do solo com tecnologia avançada. Segundo o Centro de Pesquisa 
Agropecuária dos Cerrados (CPAC), órgão da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária, o fato da topografia do cerrado facilitar a mecanização agrícola, 
inclusive a irrigação, torna potencial a triticultura nessa região. As primeiras 
experiências demonstraram que o cerrado pode chegar a produzir a média de três mil 
kg. de trigo por hectare, enquanto que a produtividade na região sul alcançou, em 
seus melhores anos, 1.500 kg/há de trigo (A PROPOSTA, 1980, p. 5).    
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Um ano antes dessa reportagem, o Jornal O Popular noticiou a irrigação em Guapó 

como a primeira experiência do gênero em Goiás. Segundo o texto jornalístico, o Projeto 

Guapó foi elaborado pela Companhia Agrícola do Estado de Goiás (CAESGO) e tinha como 

foco introduzir a rizicultura irrigada no município: 

 
A irrigação é uma técnica agrícola que vem sendo utilizada como sucesso em vários 
países, aumentando a produtividade do solo e consequentemente introduzindo no 
setor primário novas variedades de alimentos em regiões que anteriormente tinham 
poucas possibilidades de desenvolver uma agricultura mais rentável para o produtor. 
Em Goiás, a irrigação começou a ser implementada a partir da criação do Projeto 
Guapó, que partindo da constatação de que o solo do cerrado da região se prestaria a 
implantação de um projeto de rizicultura irrigada embasada em pesquisas 
anteriormente feitas com uma variedade de sementes de arroz que na região 
escolhida do vale do rio dos Bois começou a produzir 8.300 quilos por hectare, 
sendo que além disso, em alguns locais consegiu-se uma produção de 10.000 quilos 
por hectare (IRRIGAÇÃO, 1979, p. 11).   

 
De acordo com Cunha (1994, p. 57), o POLOCENTRO aprovou 3.373 projetos, 

beneficiados com 577 milhões de dólares em linhas de crédito a juros baixos e sem correção 

monetária, que acabou se transformando, posteriormente, em doação aos mutuários. O crédito 

concedido contemplava três segmentos: fundiário, investimentos e de custeio, mas não 

representou distribuição de renda, pois foi apropriado por grandes latifundiários: “Dos 

beneficiários, 81% operavam estabelecimentos de mais de 200 hectares, que absorveram 88% 

do crédito destinado ao programa. Os estabelecimentos de 1.000 hectares (39% do total de 

projetos) absorveram 60% dos recursos financeiros do programa”. 

No que diz respeito ao Cerrado, nos cinco primeiros anos de existência o 

POLOCENTRO incorporou cerca de 2,4 milhões de hectares à agricultura, dos quais 35,4% 

se localizam no Mato Grosso do Sul; 32,3% em Goiás e Tocantins; 17,6% em Minas Gerais e 

14,7% no Mato Grosso, conforme pode ser melhor visualizado no Gráfico que se segue: 

 
Gráfico 5 –  Participação dos estados cerradenses no POLOCENTRO 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de Cunha (1994). 
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  O POLOCENTRO previa que 60% da área fosse destinada à agricultura e 40% às 

pastagens. Entretanto, o que aconteceu foi o inverso. Além disso, dos 40% que acabaram 

acomodando as lavouras, a soja ocupou a maior parte, seguida do arroz – um cenário que 

escancara os primeiros movimentos da agroindústria no Cerrado. Cunha (1994) é enfático ao 

afirmar que esse Programa teve um “custo social elevado”: não distribuiu riquezas e nem 

cobrou a conta do crédito concedido aos latifundiários. Em contrapartida, o autor reconhece 

que o POLOCENTRO foi bem sucedido em seus objetivos, pois conseguiu introduzir e 

expandir a agricultura comercial e fomentou o desenvolvimento de tecnologias específicas 

para o cultivo no solo cerradense, ao investir nas pesquisas agronômicas.  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) foi a que mais recebeu 

recursos do POLOCENTRO. Em pouco tempo, firmou-se no cenário nacional e internacional 

como centro de pesquisa com foco no aumento da produção e da produtividade agrícola no 

Cerrado e, anos depois, contribuiu também no avanço do setor sucroalcooleiro por aqui. Para 

Cunha (1994, p.58), “a parte considerável da expansão e da modernização agrícolas nos 

cerrados é devida ao trabalho da EMBRAPA”. Em janeiro de 1979, o Jornal O Popular 

propalou os feitos desta Empresa: 

 
Graças ao esforço desenvolvido pela pesquisa, o Brasil já dispõe “de tecnologia 
necessária para transformar qualquer solo de cerrado em terra de cultura, num 
período variável de quatro a seis anos”. Essa foi a informação dada ontem pela 
Embrapa ao presidente Geisel,ontem cedo, durante sua visita de pouco mais de duas 
horas ao Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, autuado no próprio Distrito 
Federal (CERRADOS, 1979, capa. Grifo do autor).  

 
A angulação discursiva constante no Jornal O Popular sobre o POLOCENTRO seguiu 

a mesma linha de abordagem do PRODOESTE. Em comemoração aos cinco anos do 

Programa, o periódico resgatou os textos opinativos constantes em suas primeiras décadas de 

existência e publicou um suplemento especial criado para “ordenar a economia do Centro-

Oeste”: 

 
O balanço de atividades feito pelo Polocentro reflete sua preocupação, durante esses 
cinco anos de existência, e dotar a região dos cerrados de infra-estrutura para fazer 
frente às necessidades que virão paralelamente ao desenvolvimento agropecuário. 
Outra prioridade desse órgão vinculado à Sudeco foi o de incentivar o 
desenvolvimento de pesquisas com objetivos de encontrar uma tecnologia adequada 
aos cerrados. Além disso, houve a criação de mecanismos de apoio aos projetos 
agrícolas, que inclui pesquisa, assistência técnica e crédito rural. No período de 
1975/79, 2,4 milhões de hectares dos cerrados foram integrados à produção 
(CENTRO-OESTE, 1980, p. 5) 

 

O suplemento especial foi intitulado “Centro-Oeste: solução para a crise mundial de 

alimento – Polocentro Ano V”. Entre os temas abordados, está o avanço da tecnologia no 
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cultivo do Cerrado; as perspectivas desenvolvimentistas da SUDECO; o histórico de ações do 

Programa desde o seu lançamento; a priorização da agropecuária como política pública do 

Governo Federal, além do recém lançado PRODECER. A territorialização do POLOCENTRO 

no Cerrado também foi registrada pelo encarte comemorativo: 

 
Fotografia 20 – Territorialização do POLOCENTRO no Cerrado 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 31/01/1980, p. 5, Especial Polocentro. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 

 

A fim de consolidar a fronteira agrícola brasileira no território cerradense e 

impulsionar as políticas criadas pelo POLOCENTRO – e diante dos altos índices 

apresentados pelo setor, inclusive no que diz respeito às exportações de produtos 

agropecuários para outras partes do mundo em crise de alimentos – é que o PRODECER foi 

iniciado em 1979, com financiamento da Agência Japonesa de Cooperação e 

Desenvolvimento (JICA) e do Governo Federal brasileiro. A área original de abrangência foi 

o Noroeste de Minas Gerais, mas seus desdobramentos abarcaram também o Oeste da Bahia e 

parte do Centro-Oeste (CUNHA, 1994; CHAVES, 2008). 

 O PRODECER também foi alicerçado no crédito supervisionado que abrangia 

empréstimos fundiários para investimentos, despesas operacionais e assistência ao colono. 

Contudo, o crédito foi concedido a taxas de juros reais e o projeto administrado por uma 

organização de direito privado dirigida por executivos japoneses e brasileiros. Outra distinção 

entre os dois Programas foi o fato de o PRODECER ter sido desenvolvido em etapas. A 

primeira delas, denominada PRODECER I, assentou 135 famílias em 50 mil hectares no 
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Noroeste mineiro, além de três grandes empresas agrícolas em 20 mil hectares da mesma 

região, num investimento de 50 milhões de dólares (CUNHA, 1994).  

 Os resultados do PRODECER I foram noticiados pelo Jornal O Popular em janeiro de 

1983, numa reportagem alusiva à abertura de recursos japoneses para o Cerrado. O texto 

explica que o projeto-piloto incorporou 60 mil hectares nos municípios mineiros de Irai, 

Coromandel e Paracatu, e reuniu capital estatal e privado, tanto brasileiro quanto japonês: 

 
Em seu terceiro ano de produção, os três núcleos, que reúnem 92 colonos do Sul do 
país e de Minas, vão alcançar na safra 82/83 uma produção total de 65 mil toneladas 
de grãos, sendo 43 mil de soja; 15,6 mil de trigo; 1,1 de arroz; 4,5 de milho e 500 
toneladas de feijão. Para a safra do próximo ano, a previsão é de 100 mil toneladas. 
Os investimentos no projeto-piloto foram,. A preços de dezembro, da ordem de 8 
bilhões representados pro recursos próprios dos colonos. A partir deste ano, os 
colonos não contarão mais com juros diferenciados, porque o projeto piloto já 
atingiu sua “estabilização” (JAPÃO, 1983, p. 7).  

 
 Em alusão ao sucesso do PRODECER I, essa mesma reportagem revelou que uma 

nova etapa estava em vias de negociação entre o governo do Brasil e o Japão: 

 
Ao anunciar, em Belo Horizonte, a transferência da sede da Companhia de 
Promoção Agrícola (CAMPO) para Brasília, até o final do primeiro trimestre, o 
presidente da empresa, Paulo Romano, revelou que durante este ano a empresa vai 
elaborar um projeto de exploração de 500 mil hectares de cerrado em áreas de 
Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul e Sudoeste da Bahia, para a produção de soja, 
trigo, arroz, milho e feijão. O novo projeto, disse, foi recomendado pelo Ministério 
da Agricultura. A implementação do projeto está orçada hoje em 1,2 bilhões de 
dólares, com participação de 400 milhões da parte do Japão e 800 milhões pelo 
governo brasileiro. Segundo Romano, já estão em curso as negociações entre o 
Brasil e o Japão para o levantamento dos recursos, a serem aplicados num prazo de 5 
anos, a partir do final deste ano ou início de 84 (JAPÃO, 1983, p. 7).  

  
O segundo ciclo do PRODECER teve início em 1985 com projetos em lotes de 250 a 

400 hectares. Minas Gerais abarcou quatro projetos, enquanto Goiás, Mato Grosso e Bahia 

receberam dois e Mato Grosso do Sul apenas um. Mais ousado do que a etapa anterior, o 

PRODECER II foi responsável pela ocupação de 200 mil hectares, com investimentos que 

totalizam 350 milhões de dólares (CUNHA, 1994). 

 O alcance dos objetivos do PRODECER pode ser visualizado em duas outras etapas. 

O PRODECER III, em fase de implantação, inicialmente contou com investimentos de 138 

milhões de dólares, e abarca os estados do Maranhão e do Tocantins. Entretanto, projeto prevê 

expansão para o Piauí, Pará e Rondônia, totalizando 850 milhões de dólares, dos quais 60% 

serão oriundos de investimentos do governo japonês e o restante do brasileiro (OSADA, 

2012). A quarta etapa do PRODECER é a mais robusta: prevê um investimento de 510 

milhões de dólares do Japão. No entanto, segundo Diniz (1999), o pagamento da dívida 



 

 

262 

adquirida pelos produtores rurais no PRODECER II foi imposto como pré-condição para a 

continuidade do Projeto. 

 Mesmo com pendências tão graves, até o presente momento o Japão não pensa em 

suspender sua participação no Programa, pois sua segunda, desenvolvida numa parceria com 

EMBRAPA, possibilitou a ampliação das pesquisas para o desenvolvimento de novas técnicas 

agrícolas de cultivo de grãos no Cerrado, aumentando a produção anual em cerca de 620 mil 

toneladas (CUNHA, 1994). Diante disso, é possível afirmar que o principal interesse do Japão 

no Cerrado realmente estava em apontar rumos para a crise de abastecimento alimentar não 

somente em seu território, como também em diversos países asiáticos, gerada principalmente 

pelo crescimento da população, pela escassez de terras em condições de imediato 

aproveitamento para a agricultura e pela presença da China no mercado de importação de 

alimentos: 

 
Nos últimos anos vários países asiáticos mostraram interesse em aproveitar o 
potencial agrícola brasileiro. Empresários da Coréia do Sul vieram ao Brasil 
interessados em estabelecer parcerias para a produção de grãos no Brasil. 
Recentemente, o governo chinês manifestou interesse em adquirir 500 mil hectares 
em terras brasileiras. E empresas da Malásia têm adquirido áreas para exploração 
florestal (YOKOTA, 1997, p. 160). 

 
As políticas públicas formatadas para possibilitar a expansão da fronteira 

geoeconômica para o Cerrado que foram acentuadas a partir da década de 1970 delimitaram, 

simbólica e materialmente, o destino desse território, bem como sua principal finalidade e 

função perante a lógica produtiva nacional e mundial. Porém, os resultados da análise de 

conteúdo do acervo do Jornal O Popular indicam que as reverberações diretas ocorreram 

mesmo a partir de 1980, conforme se verá no tópico a seguir. É possível supor que, até então, 

os programas, projetos e ações tenham tido um direcionamento muito forte para criar 

infraestrutura e logística necessárias à expansão, com investimentos em diversos setores, 

cujos frutos, se olhados numa perspectiva histórica, rapidamente começaram a ser colhidos, 

com todos os seus bônus, e também com inúmeros ônus.  

 

 
4.2 AGROINDÚSTRIA MODERNIZA O CERRADO, CELEIRO NACIONAL 

  

 
Ao analisar as relações entre a mundialização do capital, o estado nacional e o 

território, Moraes (2005) argumenta que a partir de 1920 o Estado brasileiro fomentou a 

industrialização, que se desenvolveu acoplada à manutenção da estrutura latifundiária e 
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promoveu acelerado processo de urbanização ao país, cujas principais consequências foram a 

elevação da concentração de capital, as atividades produtivas e a densidade demográfica nos 

centros industriais, com destaque para a região metropolitana de São Paulo. Ainda segundo o 

autor, esse processo somente foi quebrado a partir da década de 1970, quando, em razão de 

diversos fatores, houve uma considerável diminuição do valor da participação da metrópole 

na transformação industrial, acompanhada pela descentralização do setor industrial, já que os 

avanços tecnológicos e as alterações no sistema produtivo permitiram que as unidades 

industriais se fragmentassem em âmbito nacional e internacional. No Brasil, isso se traduziu 

num estreitamento das relações com o capital internacional e em reordenamentos territoriais: 

 
No caso brasileiro, a acumulação capitalista perpetuou no poder um grupo dirigente 
estruturado, desde os tempos coloniais [...] por uma íntima associação com o capital 
internacional, eternizando a constituição de modelos exportadores em detrimento do 
desenvolvimento de um mercado interno [...]. A marcha desenvolvida pelo 
conflituoso processo de acumulação capitalista aponta para uma sistemática 
concentração das riquezas e de mecanismos decisórios, sendo mediados pela 
intensidade da reação política perpetrados por aqueles que se percebem em franca 
desvantagem nos (re) arranjos político, econômico e espacial (MORAES, 2005, p, 
19). 

 
De fato, Santos (1996) diz que no final do século XX, a complicação do mundo se 

acentuou principalmente em virtude dos processos de globalização econômica e simbólica que 

fundaram novos domínios e converteram o espaço em meio técnico-científico-informacional, 

no qual a natureza artificializada se sobrepõe à natural. Por isso, Santos (1996) indica que a 

unicidade das técnicas, a convergência de momentos e a mundialização da produção, do 

produto, do dinheiro, da dívida, do consumo, da política e da cultura é que caracterizam a 

chamada globalização. 
No bojo das transformações nacionais e globais está a inserção da economia do 

território do Cerrado na esfera produtiva do país que, de acordo com Moraes (2005, p. 25), 

acompanhou o ritmo e as demandas da economia paulista, já que a “[...] estrutura criada no 

território goiano e as vantagens comparativas aqui existentes foram paulatinamente atraindo 

agentes econômicos que aliados ao aparelho do Estado implementaram estrutural 

transformações nas características do território”.  

 Castro e Fonseca (1994) argumentam que, a partir de 1980, a consolidação do 

complexo agroindustrial brasileiro ligado à produção de grãos e carne floresceu na nova 

fronteira agrícola edificada no território do Cerrado, mais especificamente no Centro-Oeste, 

em parte de Minas Gerais e da Bahia, num reordenamento que estabeleceu novos territórios 

do agribusiness e alterou o padrão agrícola do país.  
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Justamente no ano de 1980, uma reportagem publicada no Jornal O Popular afirmou 

que “a agricultura no cerrado não é mais uma questão de fé, é uma realidade” (A NOVA, 

1980, p. 12). O texto, veiculado no Suplemento Especial Polocentro, destaca as políticas 

públicas que consolidaram o território cerradense enquanto a nova região geoeconômica do 

Brasil, com foco em ações do Governo do Distrito Federal: 

 
Dentre esses programas, destacam-se o fomento à agricultura irrigada através de 
crédito do BRB, orientação técnica e fornecimento de insumos básicos por parte da 
Secretaria de Agricultura do GDF; a construção, em Brasília, de um terminal 
graneleiro ferroviário destinado a receber toda a produção de grãos da região 
geoeconômica para ser distribuída a outros estados; eletrificação rural, 
implementação de unidades integradas de abastecimento e incentivos à 
agroindústria, como também a criação de depósitos de armazenagem da produção a 
nível de fazendas de toda a região vizinha ao Distrito Federal e o reaparelhamento 
da patrulha motomecanizada em posse da Secretaria de Agricultura com vista a 
melhor servir aos agricultores da geoeconômica (A NOVA, 1980, p. 12). 

 
Conforme já foi frisado, no levantamento documental de O Popular, em todas as 

décadas estudadas, o termo agrupador “Produção Agrícola” foi o que mais rendeu matérias. 

No momento histórico em que o território cerradense estava sendo “editado”, o principal foco 

das notícias esteve nas políticas públicas, mas o Cerrado também começou a aparecer, e com 

ele, problemáticas ambientais e conflitos agrários também emergiram, assim como a 

intensificação do uso de tecnologias. Foi por meio de uma notícia que focalizava estudos da 

EMBRAPA na degradação do Cerrado em Jataí que o termo foi observado pela primeira vez 

no acervo de O Popular no dia 20 de fevereiro de 1976, ou seja, 36 anos após a Revista A 

Informação Goyana o ter utilizado.O Quadro a seguir, que possui a mesma estrutura e seguiu 

a mesma metodologia adotada na composição do Quadro 8, aborda esses e outros assuntos 

correlatos: 

 
Quadro 11 – Abordagens do setor agropecuário no Jornal O Popular de 1960 ao final do século XX 

 

TEMA SUBTEMA MANCHETE DATA PÁGI-
NA 

EDITO-
RIA 

Os lavradores de Mairipotaba fundaram 
sindicato rural 

18/02/1964 2 - 

Agricultura faz o seu protesto 13/02/1987 12 - 
Empresários querem prioridade para os 
cerrados 

30/01/1985 7 Economia 

CEBS reafirmam apoio à reforma agrária 26/07/1986 6 - 

Associações 
Classistas e 

Setores 
Organizados 

da 
Sociedade 

Civil Agricultores ameaçam parar o Brasil 13/02/1987 12 - 
Agroindústria é vocação natural 27/06/1999 4 Economia 
Agroindústria de qualidade total 27/06/1999 10 - 

 
Indústria 

Milho é indústria e turismo em Goiânia 22/12/1972 32 - 
O Brasil precisa de 2 e meio trilhões para 
incentivar a produção 

25/11/1964 Capa - 

S 
E 
T 
O 
R 
 

A 
G 
R 
Í 
C 
O 
L 
A 
 

 
Produção 

 
 

Goiás abastece de sementes [520 toneladas] 
dez Estados Brasileiros 

04/12/1965 3 - 
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TEMA SUBTEMA MANCHETE DATA PÁGI-
NA 

EDITO-
RIA 

Safra de arroz em 70 será a maior 24/01/1970 Capa e 7 - 
Algodão será classificado em Goiânia 05/01/1972 11 - 
Agricultura anuncia maior produtividade 15/01/1972 3 - 
Anápolis como polo de novas culturas 05/11/1972 22 - 
Arroz goiano bem cotado no mercado 
nacional 

02/02/1975 23 - 

Assegurada adaptação da soja no Cerrado 26/01/1978 8 - 
Cerrado ajuda a conter a inflação 31/01/1980 6 Especial 

Polocentro 
Malavolta confia no êxito do cerrado 09/12/1980 9 - 
Nordeste goiano expande a produção 10/02/1985 12 - 
Área plantada cresce 7,68% na safra 93/94 04/01/1994 10 Economia 
Hidrovia escoará 800 mil toneladas de grãos 20/03/1994 10 Economia 
Ocupação sem agressão 18/01/1995 8 Campo 
Algodão: cerrado ganha nova cultivar 19/06/1999 5 Campo 
Produção agrícola cresceu 66,8% 27/06/1999 9 - 
Cevada: cultura nova no cerrado 02/10/1999 Capa e 6 Campo 

Produção 

Cebola, alto rendimento no cerrado 04/12/1999 3 Campo 
Reforma agrária irá 3ª. feira ao Congresso 18/10/1964 Capa - 
O Brasil precisa de dois e meio trilhões de 
cruzeiros para incentivo à produção 

25/11/1964 Capa - 

Pronta previsão da safra 64/65 13/01/1965 Capa - 
Será simplificada a desapropriação de terras 11/01/1969 Capa - 
Será acelerada a reforma agrária 24/01/1969 Capa - 
Decretos da reforma agrária saem amanhã 26/02/1969 Capa e 6 - 
Editado o Ato da Reforma Agrária 28/02/1969 Capa - 
CPAC dá total prioridade aos cerrados 17/12/1978 11 - 
Cerrados já podem ser terra de cultura 06/01/1979 Capa - 
Cerrado merece prioridade sobre a Amazônia 29/11/1979 9 - 
O cerrado como alternativa agrícola 8 Especial 

Polocentro 
Governo dará maior atenção ao cerrado 9  

S 
E 
T 
O 
R 
 

A 
G 
R 
Í 
C 
O 
L 
A 

 
 

Políticas 
Públicas 

A nova realidade agrícola dos cerrados 

31/01/1980 

12  
 

Órgão federal cuidará da questão fundiária no 
Araguaia/Tocantins 

02/02/1980 Capa e 9 - 

Figueiredo faz Reforma Agrária em Mato 
Grosso 

06/02/1980 Capa - 

Stabile anuncia crédito para o plantio 10/05/1980 9 Economia 
Goiás tem a sua política fundiária 23/11/1980 8 - 
Favelados terão terra do governo 05/11/1981 Capa - 
Cerrados terão mais Cr$ 37 bilhões 27/12/1981 10 - 
Japão abre recursos para os cerrados 29/01/1983 7 - 
Fazendeiro oferece terra para iniciar reforma 10/11/1985 Capa - 
Iris defende a ampliação das fronteiras 
agrícolas 

21/01/1986 9 - 

Reforma agrária segue a trilha dos conflitos 26/01/1986 7 - 
Governo desapropria 20 mil hectares no Norte 29/07/1986 6 - 
Governo adota nova política agrícola 11/02/1987 Capa - 
Estado terá verba para recuperação do solo 19/01/1994 9 Economia 
A agricultura e o Mercosul 04/01/1995 2 Campo 
Centro-Oeste busca recursos do BNDES 08/05/1995 Capa - 
Novo indexador agrícola deve sair hoje 16/05/1995 Capa - 
Agricultura ganha novos recursos 14/07/1995 Capa - 
FHC exige que reforma agrária seja acelerada 04/11/1995 14 Brasil 

 
S 
E 
T 
O 
R 
 

A 
G 
R 
Í 
C 
O 
L 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Políticas 
Públicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Governo fecha acordo sobre reforma agrária 07/11/1995 15 Brasil 
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TEMA SUBTEMA MANCHETE DATA PÁGI-
NA 

EDITO-
RIA 

Pacote acelera reforma agrária 23/04/1996 Capa - 
O discurso do Centro-Oeste 20/04/1996 6 Opinião 
Reforma agrária usará terra de devedores 28/04/1996 13A Brasil 
Governo aumenta custeio para pequeno 
produtor 

26/06/1996 11 Economia 

Sem terra serão assentados no Centro-Oeste 27/06/1996 15A Brasil 

 
 

Políticas 
Públicas 

 

Conservação do solo também tem seu dia 12/04/1994 6 Opinião 
Problema: muito arroz e pouco armazém 26/02/1970 Capa - 
Falta de chuvas ameaça todo o arroz de Goiás 29/12/1970 12 - 
Safra sob a ameaça da sêca 03/01/1971 12 - 
Produção aldogoeira gera problema de 
armazenagem 

19/12/1971 26 - 

Algodão aumenta desafio ao setor público 06/02/1972 3 - 
Delfim não vai promover reforma agrária 24/01/1979 8 - 
Solução fundiária urgente no Norte 02/02/1980 9 - 
Essências acabam no fim dos cerrados 01/03/1981 8 Cidade/ 

Estado 
Solo já prejudica agricultura goiana 10/03/1981 10 Economia 
Mais cortes nos subsídios agrícolas 12/12/1981 12 Economia 
Terras agrícolas sofrem desvalorização 08/01/1983 10 - 
Guedes diz que agricultura está órfã 23/01/1983 12 - 
Colonos goianos na Amazônia já querem 
retornar 

12/01/1985 5 - 

Incra admite que reforma agrária não atingiu 
metas 

11/01/1987 14 - 

O duro aprendizado da ecologia do cerrado 17/02/1991 16 - 
As duas faces do cerrado 06/06/1994 8 e 9 Campo 
Prejuízo da soja pode chegar a R$ 60 milhões 16/04/1995 14 Economia 
FHC pede cadeia para quem matou sem terra 21/04/1996 Capa - 

 
Conflitos / 
Problemas 

CPT prevê mais violência no campo 20/06/1996 7A Cidades 
Nova UDR faz seu primeiro protesto contra 
invasões 

15/09/1996 Capa - 

Produtor descarta supersafra em 98 13 Economia 
Sanidade da soja em risco 

 
01/01/1998 Capa Campo 

Agricultura está longe do tamanho certo 03/01/1998 6 - 
Conflitos agrários agitam divisa entre Goiás e 
Bahia 

05/01/1998 Capa - 

Terra desvaloriza 40% em 3 anos 02/02/1998 Capa - 
Desmatamento agride o cerrado 13/06/1998 7 Campo 

 
Conflitos / 
Problemas 

Reflorestamento do cerrado é grande engodo 06/12/1998 48 Cidades 
Várzeas melhor aproveitadas pela irrigação 16/02/1975 24 - 
Embrapa vê em Jataí problemática do Cerrado 20/02/1976 7 - 
Cultivar introduzido em cultura rasteira: 
tomate 

08/011978 24 - 

Irrigação aproveita o cerrado de Guapó 21/01/1979 11 - 
A tecnologia a serviço dos cerrados 31/01/1980 5 - 
Agricultura se moderniza ou sucumbe 10/02/1980 30 Agricultura 

e Pecuária  
Subsolo pode fertilizar terra goiana 28/01/1983 10 - 
Empresa acerta produção de trator em Goiás 14/01/1995 8 Economia 
Pesquisa contempla projetos de cerrado 08/03/1995 7 Campo 
Pesquisa avança na região dos cerrados 23/05/1998 6 Campo 

 
 

S 
E 
T 
O 
R 
 

A 
G 
R 
Í 
C 
O 
L 
A 
 
 
 

 
Tecnologia 

Crescem vendas de máquinas agrícolas 15/08/1998 9 Economia 

 
 
 



 

 

267 

TEMA SUBTEMA MANCHETE DATA PÁGI-
NA 

EDITO-
RIA 

Goiás verá como exportar melhor a carne 28/02/1971 3 - Associações 
Classistas e 

Setores 
Organizados 

da 
Sociedade 

Civil 

Pecuaristas querem ICMS unificado para boi 
gordo 

03/02/1998 12 Economia 

Goiás vai exportar carne para a Europa no 
próximo ano 

03/02/1969 3 - 

Atividade ganha força no cerrado 04/09/1996 2 Campo 

 
Produção 

Simental: raça européia conquista o cerrado 05/09/1998 8 e 9 Campo 
Pecuaristas: decisão de BB aumentará 
produção em Goiás 

23/08/1964 2 -  
Políticas 
Públicas Proibida venda de leitre cru 06/02/1970 Capa - 

SUNAB promete usar clima do Ato para 
garantir carne à cidade 

31/10/1965 3 -  
Conflitos / 
Problemas Pode faltar sal mineral na ração do gado 

goiano 
11/01/1987 14 - 

Receita para melhorar o rebanho goiano 29/12/1971 10 -  
Pecuária casa bem com floresta 04/04/1998 16 Campo 

 
S 
E 
T 
O 
R 
 

P 
E 
C 
U 
Á 
R 
I 
O 

 
Tecnologia 

Pecuária tem salto de qualidade 27/06/1999 10 - 
 

AM-
BOS 

Produção Crescimento do país no setor agro-pecuário 
foi êste ano superior a 11% 

31/12/1971 Capa - 

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular.  

  
É inegável a constatação de que, em termos de noticiabilidade no Jornal O Popular, no 

período que comporta a “edição” do Cerrado, o setor agrícola superou – e muito – o pecuário. 

Somente no Quadro 11, que tem início em 1960 e término em 1999, a incidência de matérias 

sobre agricultura foi 707% maior do que as que abordaram a pecuária, um indicativo de que a 

materialização da fronteira geoeconômica o território do Cerrado após 1980 privilegiou a 

agricultura. Contudo, a pecuária também ganhou fôlego, principalmente por meio de políticas 

de concessão de crédito aos pecuaristas, industrialização, ampliação das exportações de carne, 

introdução de tecnologias e melhoramento genético do rebanho. 

Os textos jornalísticos relacionados à produção do setor agrícola têm um foco muito 

claro na importância do Cerrado para a produção de alimentos e para o equilíbrio econômico 

nacional, tanto é que a maioria das matérias aparecem vinculadas ao suplemento semanal 

denominado “Campo”91 e à editoria de “Economia”. Em 1960, Goiás já abastecia dez estados 

brasileiros com 520 toneladas de grãos e, em 1980, a produção que cresceu tanto que ajudou a 

conter a inflação do país.  

No que diz respeito às políticas públicas, o Quadro 11 revela um movimento histórico 

interessante: em 1960, o foco esteve na reforma agrária e no incentivo à produção e, na 

                                                 
91 O Popular mantinha uma “sessão agrícola” que, em 1998, foi transformada no suplemento especial “Campo”, 

mesmo período no qual o político goiano Iris Rezende Machado ocupava o cargo de Ministro da Agricultura.  
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década seguinte, o Cerrado apareceu como uma nova fronteira agrícola brasileira e as ações 

voltaram-se para garantir a agricultura em seu território. A prioridade do Cerrado sobre a 

Amazônia foi anunciada, assim como a delimitação desse enquanto fronteira geoeconômica. 

Em 1980, os conflitos agrários emergiram e, com eles, a reforma agrária voltou à tona. Mas os 

anos 80 também registraram políticas públicas e crédito agrícola para os produtores que se 

territorializavam no Cerrado, inclusive advindos do exterior, como é o caso do PRODECER. 

Em maio de 1980, o Jornal publicou: “Não faltará ao setor rural o crédito necessário para o 

plantio, suficiente para fazer frente aos novos custos. O governo reafirma a disposição de 

comprar todo e qualquer excedente de produção não absorvida pelo mercado, e a proteção 

contra as frustrações de safra continuará presente” (STÁBILE, 1980, p. 9).   

A década de 1980 também registrou o termo agroindústria, anunciado em 1987 como 

“vocação natural do Cerrado” e sintetizado em 1999 enquanto “instrumento para se garantir 

qualidade total na produção”. Alterações nas relações comerciais do setor agropecuário, em 

virtude do MERCOSUL; indexadores; concessões de créditos rurais; reforma agrária e outras 

políticas públicas relacionadas à terra, além da intensificação do uso de ciência e tecnologia, 

são temas que marcaram as notícias na última década do século XX juntamente com inúmeros 

problemas ambientais ocasionados pelo avanço da agroindústria e pela expansão do setor 

pecuário no Cerrado. No que diz respeito à tecnologia, as pautas são bastante diversas. A 

maior parte do discurso circunda a modernização da agricultura em duas frentes: incorporação 

tecnológica e pesquisas de adaptação agrícola no Cerrado, que incluem desde projetos de 

irrigação à culturas antes não possíveis neste território. A variedade de produtos agrícolas 

capazes de serem cultivados é extensa e também chama a atenção: somente no Quadro 11, são 

citados arroz, algodão, feijão, soja, sorgo, trigo, milho, cevada, cebola e tomate. 

 
Fotografia 21 – Ciência e tecnologia garantem produção agrícola no Cerrado 

 

 
Fonte: Jornal O Popular, 31/01/1980, p. 5, Especial Polocentro. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
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 Dezoito anos após a reportagem que ressaltou os feitos da EMBRAPA na adaptação de 

grãos no Cerrado, outro texto apareceu com a mesma angulação. Intitulada “Pesquisa avança 

na região dos Cerrados”, a matéria focaliza o mapa de zoneamento agroclimático do algodão e 

quatro cultivares92: duas para a soja e duas para a manga. Além disso, ressaltou ainda que 

outra cultivar que objetivava elaborar a primeira variedade de cevada adaptada à região 

cerradense estava em fase de conclusão: “Neste ano em que a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) completa 25 anos, a região dos cerrados é beneficiada, mais uma 

vez, com novas tecnologias e cultivares, para uso imediato dos produtores” (ROCHA, 1998).  

 E realmente, após pouco mais de um ano, o Jornal O Popular divulgou que a cevada, 

tradicionalmente concentrada no Sul do Brasil, já poderia ser cultivada no Cerrado: “A 

Embrapa Cerrados acaba de lançar a cultivar BRS 180, adaptada às condições dessa região, 

que pode vir a ser um polo cevadeiro. A variedade é recomendada para plantio irrigado nos 

cerrados de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal” (CEVADA, 1999, capa). 

Os objetos técnicos relacionados ao mundo do agronegócio também possuem forte 

centralidade em O Popular. O trator, por exemplo, que em 1959 foi anunciado como uma 

novidade que poderia, futuramente, revolucionar a agricultura, em 1995 novamente ganhou 

destaque, mas desta por causa da implantação de uma fábrica argentina em Goiânia: 

 
O empresário argentino Carlos Zanello admitiu ontem, durante entrevista na sede da 
Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg), que está 
praticamente definida a implantação de uma fábrica de tratores Zanello em Goiânia. 
O empreendimento, que se efetivará através de uma joint venture com a 
Tratordiesesl, do empresário goiano Saulo Victoy, prevê investimento de U$ 25 
milhões nos primeiros dois anos e produção de 800 tratores já nos primeiros 12 
meses. Segundo Zanello, o grupo ainda está analisando as vantagens e desvantagens 
da implantação do empreendimento em Goiás, mas admite que a região é 
considerada estratégica e que há um efetivo empenho do governo para que a fábrica 
fique no Estado. O empresário argentino também se declarou surpreso e muito bem 
impressionado com o trabalho integrado entre o governo e empresários goianos no 
sentido de promover o desenvolvimento regional (EMPRESA, 1995, p. 8). 

 

A importância atribuída pelo Jornal O Popular ao setor agrícola é proporcional aos 

problemas e conflitos acumulados no período, que englobam temas variadíssimos: 

dificuldades de armazenamento; falta de chuva; cortes nos subsídios agrícolas; desvalorização 

                                                 
92 A Lei nº 9.456/97 estabelece que uma “cultivar” é uma “variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal 

superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, 
por sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações 
sucessivas e seja de espécie possível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada 
disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos”. Portanto, o termo 
“cultivar” largamente empregado pela EMBRAPA, diz respeito a novas variedades ou espécies de plantas 
melhoradas geneticamente.  
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de terras; pragas nas monoculturas; políticas públicas ineficazes para a promoção da reforma 

agrária; conflitos agrários; desmatamentos; enfraquecimento do solo e devastação do Cerrado.   

A análise de conteúdo dos textos jornalísticos constantes no Quadro 11 indica que a 

precariedade de infraestrutura de armazenagem atingiu, principalmente, o arroz e o algodão, 

enquanto a seca ameaçou – e prejudicou as safras de 1970 e 1971. O enfraquecimento das 

políticas públicas e subsídios direcionados ao setor agrícola em 1980 também salta aos olhos, 

mas não menos do que a resposta do Cerrado após anos de captura embasada na produtividade 

e emoldurada pelo desconhecimento: no início dessa mesma década, a produção caiu em 

decorrência do enfraquecimento do solo, que ocasionou desvalorização das terras, noticiada 

em 1983 e em 1998. No embalo das monoculturas, novos problemas emergiram, tal como as 

quarenta pragas da soja que tiveram visibilidade no Suplemento do Campo no primeiro dia do 

ano de 1998. Três anos antes, elas já haviam sido divulgadas, pois causaram um prejuízo de 

aproximadamente R$ 60 milhões aos produtores do Sudoeste goiano. 

No Quadro 11 também é possível perceber a ação das associações de classe do setor 

agrícola, que se organizam em sindicatos, federações, confederações e pressionam o governo 

solicitando “prioridade para o Cerrado”. Mas os conflitos agrários trazem outras vozes, como 

as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que denunciam danos ambientais, manifestam 

apoio à distribuição de terras e condenam as mortes no campo decorrentes dos conflitos entre 

os grandes produtores e atores hegemônicos e os pequenos produtores e atores locais.  

A ampliação desordenada da área capturada pelo setor agropecuário não só gerou 

consideráveis desmatamentos no Cerrado, como também promoveu conflitos agrários, sem 

dúvida o maior problema social relacionado à expansão da fronteira geoeconômica brasileira. 

E, novamente, na década de 1980, a contradição se afirma com a emergência de movimentos 

de luta pela reforma agrária que radicalizam ações e promovem ocupações93, enquanto os 

grandes produtores rurais respondem fundando organizações patronais que respondem pela 

ampliação dos conflitos e agravamento da violência no campo.  

Segundo Bruno (2003), entre as entidades patronais rurais que erigiram no início de 

1980, destacam-se o Pacto de União e Resposta Rural, Sociedade do Sudoeste do Paraná, a 

Associação dos Produtores Rurais do Sul do Pará, a Associação dos Empresários da 

Amazônia e a Associação de Defesa da Propriedade de Pernambuco. Contudo, é mesmo a 

União Democrática Ruralista (UDR), entidade de caráter nacional fundada em 1985 em 

                                                 
93 Além dos sindicatos e federações rurais já existentes e que foram fundados a partir de 1980, destaca-se a 

criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), gestado no final da década anterior e 
criado em 1984, durante o Primeiro Encontro Nacional dos Trabalhadores Sem Terra.  
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Goiânia, sob liderança de Ronaldo Caiado, que aglutinou as demais existentes e traçou a rota 

do conflito e da violência no campo. De acordo com o site da UDR (2012), o objetivo dessa 

organização é preservar o “direito de propriedade e a manutenção da ordem e respeito às leis 

do País”. Bruno (2003, p. 306-307) assegura que a UDR transcende sua própria 

temporalidade, pois revela contradições históricas do Brasil afirmadas na concentração de 

renda, no latifúndio e na máxima de que os fins justificam os meios: 

 
O ano de 1985 marcou o prenúncio do que vivia a seguir e traçou as condições para 
o surgimento da UDR – uma das principais expressões e um desdobramento mais 
imediato do confronto entre proprietários de terra e trabalhadores rurais. A partir de 
então, e no decorrer dos anos subsequentes, Ronaldo Caiado e a UDR constituem-se, 
efetivamente, na referência de mobilização e de organização das classes e grupos 
dominantes no campo contra as ocupações de terra e na defesa do direito irrestrito à 
propriedade. No confronto dos anos 80, Caiado simbolizou a exacerbação da 
violência e a intocabilidade da propriedade e estabeleceu novos significados à 
prática e à retórica patronal. Ele expressa o paradigma da contemporaneidade do 
atraso e do moderno como instrumento de dominação e de reprodução de classe. Do 
discurso produtivista resgata a defesa da livre iniciativa, a competitividade e o poder 
do mercado, mas suas ações assemelham-se muito mais aos fazendeiros reunidos 
nos grupos de defesa da propriedade. Recorre ao lobby, mas se define pela 
intimidação e violência física como principais instrumentos de luta política. Critica a 
prática do clientelismo, o corporativismo e condena os “currais eleitorais”, mas 
apregoa a necessidade do “voto classista”. Prega a necessidade da representação 
sindical patronal, ao mesmo tempo em que reproduz a autoridade patriarcal.  

 
 Inúmeros protestos da UDR contra as ocupações de terra foram registrados pelo Jornal 

O Popular, cujo acervo também conta com a reação de entidades como a Comissão Pastoral 

da Terra (CPT). Todavia, as notícias eram veiculadas separadamente, e focalizavam um ou 

outro tema. Não se observou nenhum texto jornalístico que refletisse e relacionasse a 

problemática da concentração fundiária e de renda do país com a emergência de movimentos 

pró e contra a reforma agrária, bem como com o aumento do número de conflitos e mortes. O 

mesmo ocorre em relação aos problemas ambientais, cuja visibilidade aparece no final da 

década de 1970 com textos jornalísticos finitos em si mesmos e incapazes de promover 

movimentos de síntese ou de estabelecer relações com o aumento da produção agropecuária e 

agroindustrial no Cerrado.  

 Cabe ressaltar também que no Quadro 11 não há uma homogeneidade de tratamento 

ao termo Cerrado, o que indica uma confusão conceitual originária da incapacidade de 

enxergá-lo em sua totalidade, ou seja, enquanto um domínio territorial. Em relação à 

expansão da fronteira geoeconômica, o Cerrado é visto como uma região, sendo o termo mais 

usual a “região dos cerrados”, mas quando o foco são os problemas ambientais, a “região dos 

cerrados” some e dá espaço ao “cerrado”, um Bioma nacional.  
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 Contudo, o que de mais importante esse Quadro revela é o processo de consolidação 

da fronteira geoeconômica no território cerradense, fruto das políticas públicas empreendidas 

a partir da segunda metade do século XX que alargaram os braços do capital. Do ponto de 

vista econômico-produtivo, o Cerrado demonstrou um excelente desempenho, que não pode 

ser analisado sem a consideração dos investimentos infraestruturais, científicos e 

tecnológicos, nem tampouco sem as incontáveis contradições e resultados que, do ponto de 

vista ético, nem sempre merecem admiração. É o caso da ampliação da rede de produção e 

distribuição de energia elétrica, sem a qual o agribusiness não teria se territorializado no 

Cerrado. 

 

 
4.2.1 A energia que move o agronegócio 

 
 

Há uma íntima ligação entre a geração e distribuição de eletricidade e a agroindústria, 

que necessita das fontes energéticas para existir. A análise de conteúdo e de discurso de um 

Suplemento Especial intitulado “Energia”, que foi publicado no Jornal O Popular em 

dezembro de 1994, muito elucida esse apontamento, pois, além de revelar nuances das 

relações entre ambos os setores, apresenta meandros político-ideológicos impulsionadores do 

alargamento da fronteira geoeconômica para o Cerrado nas duas últimas décadas do século 

XX. O Quadro que se segue teve o Suplemento Especial Energia como fonte documental, e 

surpreende pela variedade de temáticas que permearam uma publicação oficiosa das Centrais 

Elétricas de Goiás S.A. (CELG) no Jornal O Popular, travestida em encarte informativo: 

 
Quadro 12 – Relações entre os setores sucroalcooleiro e agroindustrial no Suplemento Especial Energia 

 

MANCHETE PÁGI--
NA 

CONTEÚDO DISCURSIVO OBSERVAÇÕES 

Um salto para 
o futuro 

Capa - Futuro chega com a eletrificação 
rural. 

- 01 foto de página inteira que mostra 
postes de energia elétrica que se perdem de 
vista num campo aberto de um cenário 
eminentemente rural. 

EDITORIAL: 
Energia 

acelera o 
desenvolvi-
mento de 

Goiás 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- O desenvolvimento depende da 
energia elétrica; 
- Governo de Goiás promove 
desenvolvimento de Goiás; 
- Estabilidade e confiabilidade do 
fornecimento de energia elétrica em 
Goiás atrai investidores nacionais e 
internacionais. 
- Goiás está preparada para o 
terceiro milênio. 

- 05 box que destacam:  racionalização dos 
investimentos e competência técnica da 
CELG no fornecimento de energia elétrica 
para Goiás; atração de investidores de 
outros estados e países para Goiás diante da 
confiabilidade no fornecimento de energia 
do estado; modificações nos modos de vida 
de Goiás, espe-cialmente os rurais, em 
virtude das obras de expansão da rede de 
energia elétrica; investimentos do Governo 
de Goiás na eletrificação rural; (continua)... 
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MANCHETE PÁGI--
NA 

CONTEÚDO DISCURSIVO OBSERVAÇÕES 

   
 

... fornecimento de energia de Goiás garante 
que o estado entre no terceiro milênio em 
igualdade de competição com os centros 
mais desenvolvidos do país. 

HISTÓRICO: 
Usina do Jaó: 
no cerrado, a 

primeira 
geradora de 

Goiás 

3 - Histórico do setor de geração de 
energia em Goiás: da Usina do Jaó, 
inaugurada em 1937 para produzir 
energia para Goiânia à criação da 
CELG, em 1955; 
- Foi por meio da CELG que o 
sistema de energia de Goiás se 
consolidou; 
- Investimentos do governo estadual 
nos setores de geração e distribuição 
de energia é crescente. 

- 01 foto da usina do Jaó com a legenda: 
“Usina do Jaó, primeira de Goiás, não 
conseguiu acompanhar o crescimento da 
capital, mas com a criação da Celg, várias 
hidrelétricas foram construídas”; 
- Repetição da foto inserida na capa com a 
legenda: “Se na década de 30 os cortes no 
fornecimento de energia eram uma cons-
tante, hoje a ampliação das linhas de trans-
missão cortam o Estado de Norte a Sul”. 

DEMANDA: 
Planejamento 

atende às 
necessidades 

goianas 

4 - Crescimento econômico depende 
da geração de energia, ao mesmo 
tempo em que impõe novas 
demandas ao setor; 
- Goiás investe na produção e 
distribuição de energia. 

- 02 fotos, sendo 01 de hidrelétrica e outra 
de uma subestação; 
- 01 box com o título “A força das hidre-
létricas”, que focaliza a produção energética 
em Cachoeira Dourado, Rochedo e São 
Domingos. 

A interrupção 
no 

fornecimento 
de energia 

elétrica pode 
ocorrer com 

mais 
frequência nos 

períodos 
chuvosos 

5 - Celg está preparada para lidar com 
as quedas de energia, que se acen-
tuam no período chuvoso; 
- Consumidor deve contactar a em-
presa gratuitamente no fone 196, 
que ela resolver. 

- 01 foto de trabalhador da CELG comser-
tando um poste de energia elétrica 
danificado; 
- 02 box (telefone do plantão da CELG e 
aviso aos moradores de condomínio); 
- Marca da empresa centralizada na parte 
inferior da página. 

CONSUMO: 
Campanhas 

ensinam como 
economizar 

energia 

6  - CELG produz e distribui energia, 
além de também se preocupar com o 
uso racional do recurso. 

- 01 foto de um medidor de energia; 
- 01 box explicativo de como funciona o 
medidor; 
- 01 box com dicas para o consumidor 
verificar as instalações elétricas a fim de 
evitar o desperdício de energia; 
- 01 box com o consumo mensal de energia 
dos principais eletrodomésticos. 

IRRIGAÇÃO:  
Os pivôs 

invadem as 
propriedades 

rurais 

7 - Eletrificação rural gera desenvolvi-
mento no setor agroindustrial, e os 
pivôs centrais são o maior exemplo; 
- Governo de Goiás se preocupa 
com desenvolvimento do estado e 
atende demanda antiga dos produ-
tores rurais; 
- Pivôs centrais beneficiam o 
“humilde e sofrido” homem do cam-
po goiano; 
- Pivôs aumentarão a produtividade 
das lavouras. 

- 01 foto de um pivô central em pleno 
funcionamento com a legenda: “No início 
da década de 80 apenas 12 propriedades 
rurais, em todo o Estado, contavam com 
pivôs centrais. Hoje o quadro é outro e mais 
de 750 pivôs garantem até três safras por 
ano”.  

Vem aí 
recordes de 
produção 

7 
 

- Pivô central resolve problema da 
baixa umidade do solo goiano e é 
extremamente apropriado ao Cer-
rado; 
 

- 01 foto aérea de lavouras irrigadas com 
pivôs, com a legenda: “A energia levada ao 
campo, além de garantir a irrigação, mostra 
que a Celg está preparada para uma 
demanda ainda maior. (continua...) 
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MANCHETE PÁGI--
NA 

CONTEÚDO DISCURSIVO OBSERVAÇÕES 

 
 

 
 

- Pivô aumenta produtividade e 
lucratividade do produtor, pois 
necessida de pouquíssima mão-de-
obra; 
- Governo do Estado e Celg estão 
comprometidos com a ampliação do 
uso de pivôs para produção de grãos.  

... As subestações estão presentes para 
garantir a produção”.  

ELETRIFICA
ÇÃO 

RURAL: 
Energia no 
campo é 

sinônimo de 
tulha cheia 

 

8/9 
 
 
 
 
 

 
 

- O Programa de Eletrificação Rural 
da Celg modernizou o cenário rural 
do Cerrado; levou conforto aos 
moradores das zonas rurais; alterou 
a paisagem do campo; contribuiu no 
aumento da produção e da produtivi-
dade das lavouras; 
- Ajudou Goiás na busca pelo título 
de celeiro do país; (continua na 
página seguinte) 

- 01 foto de propriedade rural com 
iluminada com energia elétrica com a 
legenda: “O Programa de Eletrificação 
Rural da Celg proporcionou mais conforto 
ao homem do campo. A meta é levar o 
benefício a 32 mil propriedades rurais”; 
- 01 foto de pivô central com a legenda: 
“Os pivôs centrais se tornaram parte da 
paisagem rural. Um avanço significativo na 
área... (continua na página seguinte) 

ELETRIFICA
ÇÃO 

RURAL: 
Energia no 
campo é 

sinônimo de 
tulha cheia 

 

8/9 
 

- Fruto de grande esforço do 
governo do estado de Goiás. 

 ... plantada que permite a colheita de até 
três safras por ano”; 
- 01 foto de linha de transmissão rural com 
a legenda: “As linhas de transmmissão que 
alcançaram a zona rural vão dar sustentação 
à escalada de desenvolvimento do Estado 
com o consequente aumento da produção”; 
- 01 foto de rede elétrica no campo com a 
legenda: “Pelos fios de alta tensão que 
chegam às propriedades rurais passam a 
certeza de que, num curto espaço de tempo, 
Goiás será o celeiro do país; 
- 01 box com quantitativos das linhas de 
transmissão urbanas e rurais da CELG, das 
subes-tações reguladoras e do investimento 
financeiro na rede; 
- 01 box comentando os novos inves-
timentos que serão realizados.  

Fonte: Elaborado pela autora (2013) a partir de textos do Jornal O Popular, [s.d]/12/1994, Suplemento Especial 
Energia. 
 
 De um modo geral, o conteúdo discursivo do Suplemento Especial Energia focaliza o 

papel estratégico da geração e distribuição de eletricidade no desenvolvimento e 

modernização do território goiano em áreas urbanas e, com maior ênfase, rurais. Nesse 

contexto, as ações do governo do estado que objetivavam estruturar e ampliar o setor são 

destacadas por meio da CELG, apresentada como uma empresa que levou a luz à Goiás com 

solidez, credibilidade e competência técnica colocada a serviço da indústria, do comércio, da 

revolução agrícola e do conforto da população.  

 Do ponto de vista discursivo – e até mesmo publicitário – a publicação foi muito bem 

estruturada: o resgate do passado é realizado para mostrar a evolução do presente, enquanto as 

ações atuais indicam os benefícios econômicos e as comodidades cotidianas proporcionadas 

pela expansão da rede de eletrificação, cujo planejamento e boa gestão garantirão, num tempo 
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futuro, a continuidade das melhorias, com ampliação das conquistas que colocam o setor 

elétrico de Goiás entre os mais desenvolvidos do mundo.  

 Além disso, o Suplemento Especial não deixa de focalizar pautas que fazem parte do 

cotidiano das Centrais Elétricas de Goiás, tais como possíveis interrupções no fornecimento 

de energia, acentuadas em períodos chuvosos; técnicas e critérios utilizados nas medições do 

consumo e o que as pessoas podem fazer em suas residências para que o mesmo seja menor. 

Daí a dedicação de duas páginas a esses assuntos: uma que aborda as campanhas educativas 

direcionadas aos consumidores domésticos e outra de serviços, que retrata o que as pessoas 

devem fazer em caso de queda no fornecimento energético.  

 Todavia, a maior riqueza do encarte está nos subtemas, divididos em Editorial, 

Histórico, Demanda, Consumo, Irrigação e Eletrificação Rural. É por meio dos subtemas que 

o discurso escoa e desnuda a importância da geração e distribuição de energia para a 

consolidação da fronteira geoeconômica no território do Cerrado. Em termos político-

ideológicos, as ações e investimentos do governo goiano no setor são apresentados como “um 

salto para o futuro”, e, a começar pela capa, o futuro não estava localizado nas cidades, e sim, 

no campo: 

 

Fotografia 22 – Capa do Suplemento Especial: energia, uma questão de futuro 
 

 
Fonte: Jornal O Popular, [s/d]/12/1994, capa, Especial Energia. Fotografia: Huoldo Aparecido da Silva. 
  

Na página seguinte, o Editorial não deixa dúvidas do tratamento que o encarte daria à 

eletricidade, apresentada como condição sine qua non para o futuro de Goiás, fator decisivo 

para o desenvolvimento e, sem dúvida, interveniente na sua aceleração. Segundo o texto, a 

expansão da capacidade de geração de energia e da rede de distribuição fez com que o estado 


