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“Como o deserto deseja a vegetação, sou o resultado presente 

no pensamento, pois no oásis reside a restauração do 

sentimento.” 
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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é buscar a compreensão de como se constrói socialmente 
as representações do Cerrado, a partir da análise de discursos e significados 
produzidos por dois jornais, um de espectro local, com foco no oeste baiano, e outro 
nacional. Esse estudo visa apreender a dinâmica das múltiplas configurações que 
podem emergir da constante produção de sentidos, nos processos interativos dos 
indivíduos que compõem o bioma em questão. Para chegar a esse resultado, o 
presente trabalho, primeiramente, traça um panorama do bioma Cerrado e seus 
aspectos fisionômicos, sua vegetação, clima e relevo; em seguida, é feita uma 
contextualização histórica da ocupação do Cerrado, com ênfase no oeste da Bahia, 
um breve histórico das políticas públicas para a região, bem como uma perspectiva 
de seu uso econômico e social; por fim, o presente estudo se debruça sobre a análise 
e a compreensão de discursos reproduzidos por jornais na formação de sujeitos e na 
construção social de indivíduos que são visíveis ou invisíveis nesse contexto.   
 
Palavras-chave: Cerrado; construção social; análise de discurso; meios de 
comunicação; invisibilidade. 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study is seek the comprehension of how it is socially constructed the 
representations of the Cerrado, from analysis of the speech and meanings produced 
by two newspapers, one in local specter, focusing on the west of Bahia, and other 
national. This study seeks to learn the dynamics of the multiple configuration that may 
emerge from constant producing of senses, on the interactive process of individuals 
who compose the biome in case. To reach this result, the present work, firstly, traces 
a panorama of the Cerrado biome and its physiognomic aspects, its vegetation, 
weather and relief. Following this, it has made a historical contextualization of the 
region occupying, emphasizing the West of Bahia, a brief historic of public politics for 
the place, as well as a perspective of its economic and social use. At last, the present 
study looks into the analysis and the comprehension of speeches reproduced by 
newspapers in the formation of subjects and in the social construction of individuals 
that are visible or invisible in this context. 
 
Keywords: Cerrado; social construction; speech analysis; communication means; 
invisibility. 
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1. Introdução 

 

 O presente trabalho busca traçar uma reflexão acerca das representações 

sociais cunhadas a respeito do Cerrado. Para tal, parte-se da análise dos discursos 

formulados e difundidos por meios de comunicação em massa, em especial o jornal 

local de Barreiras, chamado “Nova Fronteira”, e outro de âmbito nacional, o “Valor 

Econômico”. Dessa forma, este trabalho visa contribuir para o campo de estudo da 

Sociologia Rural identificando novos atores sociais e suas dinâmicas, analisando suas 

relações com o meio (o Cerrado), e, por fim, buscando compreender como este local 

– que ultrapassa a mera noção de um recorte espacial – é retratado pelos jornais 

citados acima.  

 Como laboratório deste estudo empírico foi escolhido o oeste da Bahia, porque 

o bioma Cerrado denota sua importância pela sua riqueza continental, que abarca boa 

parte do território nacional. Esse recorte foi feito por esse espaço sintetizar 

satisfatoriamente o objeto ao qual este trabalho se propõe analisar, sem que o estudo 

se furte a ser compreensível, caso queira se pensar o Cerrado em si. 

 Anteriormente às análises dos discursos dos jornais, esse trabalho esclarece 

brevemente o que vem a ser o bioma chamado Cerrado, a partir de descrições 

geomorfológicas, mostrando, além disso, a função específica do bioma que cada 

grupo social explora, e a forma como esses grupos significam esse mundo em que 

habitam e do qual tiram proveito econômico. 

 Em decorrência do grande potencial econômico do bioma Cerrado, este local é 

palco de disputas políticas, ambientais e simbólicas, especialmente no que diz 

respeito à exploração de recursos materiais. Logo, as apropriações feitas por alguns 

atores, o poder em jogo entre os representantes políticos e a quem pertence tais 

terras, são situações recorrentes e que são apresentadas pela mídia de formas 

específicas, cujos interesses podem ser verificados a partir da análise dos discursos 

produzidos por esses veículos de comunicação. Além do mais, são notórias as 

distintas maneiras de relação com a terra entre os “atores hegemônicos” (valor 

mercantil; recursos) e os “atores hegemonizados” (valor funcional) (SANTOS, 2000 

apud HAESBAERT, 2007). 

 Vale ressaltar os motivos que justificam o recorte temporal efetuado neste 

trabalho. Os jornais analisados são referentes ao período de 2010 a 2012, porque o 



10 

 

 

recorte apresentado tem como principal meta dinamizar a elaboração do atual estudo, 

assim esses anos delineados buscam um salto qualitativo do material selecionado. 

 Ademais, há uma imersão profunda no modo como os agentes sociais que 

interagem no Cerrado constroem esse mundo – que agrega cosmologias diversas. 

Somado ao fato de que os jornais, material empírico em estudo, são o elo que permite 

o diálogo com esses atores, sendo assim a ponte que constrói esse contato com esse 

distante outro, nos discursos analisados nesse trabalho pode se observar como se dá 

uma parte significativa dessa imersão na construção das representações sociais que 

compõem o Cerrado. Além destes direcionadores, que possuem sua importância, o 

principal dínamo deste trabalho e de seu recorte teórico-temporal é o início da 

efervescente discussão acerca do novo Código Florestal1 e sua aprovação em 2012. 

Ou seja, tem pouco mais de três anos que o Cerrado ganhou uma evidência notória 

na discussão econômica e ambiental, se comparado aos demais anos deste século, 

ou mesmo a outros biomas mais celebrados, como o Pantanal ou a Amazônia. 

 

                                                           
1 O Código Florestal Brasileiro foi criado em 1965, pela Lei nº 4.771/65 com o escopo de preservar as 
florestas, entre outras questões, regularizando a exploração das mesmas. Já o novo código é 
considerado por muitos um retrocesso à preservação do meio ambiente, visto que [...] o Novo Código 
Florestal, aprovado em maio de 2012, diminui a área de floresta desmatada ilegalmente que deveria 
ser restaurada no país em 58%: de 50 milhões de hectares (50 mil km²) para 21 milhões de hectares 
(210 mil km²). Além disso, diz o texto que a lei permite o desmatamento legal de 88 milhões de hectares. 
Por outro lado, o artigo aponta para os avanços ambientais alcançados pela lei, como a possibilidade 
de comercializar títulos referentes a propriedades que conservam a mata nativa. (LENHARO, 2014) 
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2. O Cerrado em sua totalidade 

 

Escolher o Cerrado como cenário para a análise já é, decerto, um recorte que 

pretende dar destaque a elementos ecológicos e geográficos; entretanto, no caso aqui 

apresentado, objetiva-se retratar também as representações sociais produzidas nesse 

meio. Em tal caso, é no intuito de compreender que tipos de categorizações e 

finalidades podem ser percebidas ao se evocar o Cerrado que consiste esse trabalho. 

Mais que as particularidades de um conceito articulado em torno desse bioma, é 

notório que o Cerrado vem se transformando, fisicamente e conceitualmente, ao longo 

do tempo, sobretudo pelos discursos produzidos pelos meios de comunicação.  

Assim, atingir essa questão é o passo inicial para a aproximação com o tema 

proposto. Sabe-se que as sociedades são produtoras de sua existência considerando 

as relações sociais que lhes são particulares, como o modo que se apropriam do 

mundo que lhe é correspondido. Essa apropriação acontece de muitas formas e pode 

ser decomposta em modo analítico, entre práticas técnicas2, além de práticas de 

assimilação social. Desse modo se configuram os processos de distinção social dos 

sujeitos, desde a apropriação cultural3 do mundo material4 à construção do mundo 

social. (FLEURY, 2008). 

À vista disso, este capítulo pretende apresentar as bases materiais sobre as 

quais a dinâmica atual do Cerrado do oeste baiano se configura, e como, nos últimos 

anos, esses alicerces foram apropriados socialmente e culturalmente, de forma a 

serem transformados e significados, das muitas maneiras em que se encontra nos 

dias atuais. Assim, indagações norteadoras como: “o que vem a ser o Cerrado?” e 

“como este se tornou palco de interesses de diferentes atores sociais?” são questões 

que este trabalho, em sua totalidade, se propõe a responder. 

 

 

                                                           
2 Considero nesse tópico os modos de uso e manejo com o solo, transformação biofísica, extração, 
entre outras. 
3 Apropriação cultural é a adoção de alguns elementos específicos de uma cultura por outro grupo 
cultural.  
4 O mundo material é objeto de inúmeras atividades de atribuição de significados. Karl Marx, por 

exemplo, tem uma abordagem metodológica partindo do materialismo histórico para estudo da 
sociedade, da economia e da história. Dessa forma, procura as causas de mudanças e 
desenvolvimento na sociedade vigente à sua época.  
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2.1. Conhecendo o Bioma Cerrado 

 

Nesse tópico, serão abordados os significados ecológicos da utilização do 

termo Cerrado, designado como espaço geográfico, e também se tenta compreender 

os fatores que despertam múltiplos interesses quanto à sua utilização. 

Partindo dessa perspectiva, a própria palavra Cerrado traduz o que vem a ser 

o bioma biogeograficamente. Oriunda do espanhol, a palavra “Cerrado” tem como 

significado “mata fechada”; desse modo, sua definição expressa uma das 

características mais marcantes do bioma, que é a presença de vegetação densa, 

arbustos, árvores baixas e retorcidas, coberto por gramíneas.  

Ilustração 1: Domínio do Cerrado no Brasil. Fonte IBAMA, 2004. 

 

Seu domínio se estende no Brasil por 192,8 milhões de hectares, abarcando 

cerca de treze estados da federação (Ilustração 1). Tal área corresponde a 

aproximadamente 23%5 do território brasileiro, e nela habitam mais de 22 milhões de 

pessoas.  Nessa área de diversidade natural, encontra-se a região de savana6 mais 

rica em vida no planeta, e as variáveis que determinam a formação das savanas 

                                                           
5 Dados de acordo com Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite 

do IBAMA – Resultados no período de 2009-2010. 
6 As regiões de savana podem ser encontradas em áreas de clima tropical ou subtropical como na 

América do Sul, África e em algumas áreas da Austrália. Em comum possuem formação vegetal mista 
composta de extrato baixo e contínuo de gramíneas e arbustos, com maior ou menor número de 
pequenas árvores espalhadas. É uma região sujeita a longos períodos de seca, quando são comuns 
os incêndios naturais. 
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mudam de lugar para lugar. Dentre os principais fatores incluem-se o clima, o solo, a 

hidrologia, a geomorfologia, o fogo e o pastejo. 

Na região de cerrado predomina o clima tropical estacional com duas estações 

bem definidas, que são as estações de seca e a chuvosa – também denominadas 

“tempo de seca” e “tempo das águas”. Nessa última, ocorre a maior parte da 

precipitação anual (em média 1200 mm a 1800 mm), geralmente nos meses de 

outubro a março; já o período de seca ocorre durante os meses de abril a setembro. 

Dessa maneira, o Cerrado é caracterizado pela presença de invernos secos e verões 

chuvosos. 

Nesses períodos estacionais, há uma transformação na vegetação, inclusive 

no curso dos rios, e a agricultura se estrutura para regular tanto o plantio quanto os 

períodos de colheita. A temperatura média anual fica em torno de 22-23ºC, com 

mínimas absolutas que atingem, nos meses de maio, junho e julho, valores próximos 

de zero (ou até abaixo); as máximas absolutas mensais, todavia, não variam muito ao 

longo dos meses e podem chegar a 40ºC.  

O relevo, formado por grandes planaltos ou chapadões, é, em geral, plano ou 

com suaves ondulações. Aproximadamente 50% da área desse bioma situa-se em 

altitudes que ficam entre 300 e 600 metros acima do nível do mar; apenas 5,5% vão 

além de 900 metros. Oriundo de grossa camada de sedimentos que datam do 

Terciário7, os solos do Cerrado são tipicamente latossolos8.  

A textura, a pouca disponibilidade de nutrientes e a pequena profundidade de 

alguns solos constituem importantes elementos na distribuição das múltiplas 

paisagens dentro das savanas. De tal modo, a textura é de extrema importância na 

retenção de umidade, e sua influência também é exercida na capacidade de drenagem 

e na disponibilidade de nutrientes no solo. Na medida em que aumenta a 

disponibilidade de água e de nutrientes essenciais, cresce o número de espécies de 

árvores lenhosas, particularmente as arbóreas. A distribuição do gradiente 

fisionômico, desde o mais aberto ao mais denso, também segue esse padrão. 

(WALTER, 2006). 

                                                           
7 Período terciário é uma unidade de tempo utilizada para demarcar uma época específica de 
desenvolvimento da vida no planeta Terra e consiste no espaço temporal que vai de 65 milhões até 2,6 
milhões de anos atrás. O responsável por tal divisão cronológica é o italiano Giovanni Arduino, criador 
do conceito de eras (primária, secundária, terciária etc.). 
8 São solos constituídos em sua predominância por material mineral, de cor vermelha ou avermelhada, 
porosos, permeáveis, bem drenados e, por isto, intensamente lixiviados.  

http://www.infoescola.com/sistema-solar/terra/
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Nesse sentido, o solo é composto por uma fração fina de areia, seguido de 

argila e por fim o silte, tendo pouca capacidade de reter água como já mencionado 

anteriormente. Assim, seu teor de matéria orgânica é pequeno, beirando 3 a 5%. 

Quanto às propriedades químicas do solo, uma especificidade importante a ser 

mencionada é em relação à acidez. Devido a índices altos de cátions de alumínio, 

íons de ferro e de manganês, os solos desse bioma são ácidos e com pH que varia 

entre 3 e pouco mais de 5. O solo, assim, torna-se tóxico e impróprio para a agricultura, 

sendo preciso corrigir a acidez através de insumos agrícolas. 

O mosaico de paisagens naturais do Cerrado é composto de formas 

fisionômicas de vegetação distintas. Temos assim três tipos de formações vegetais: 1) 

florestais (mata seca, mata ciliar, mata de galeria, cerradão); 2) savânicas (cerrado 

stricto sensu, parque de cerrado, veredas); e 3) formações campestres (campo limpo, 

campo sujo e campo rupestre). Desse modo, a composição natural alterna no quesito 

forma, a notar-se um aumento gradativo no número de árvores por hectare e na 

porcentagem da cobertura arbórea das formas campestres mais abertas, como o 

campo limpo, para formações mais densas, como o cerradão. (FLEURY, 2008). 

(Ilustração 2). 

 

 

Ilustração 2: Diagrama de perfil de algumas fitofisionomias de Cerrado. 
Fonte: adaptado de COUTINHO (2002) apud FELTRAN-BARBIERI (2004). 

 

O fogo é um fator de relevância quanto à distribuição dessas fitofisionomias, 

pois o Cerrado é um bioma piroclímace, ou seja, o fogo periódico e a regularidade das 

queimadas causam efeitos diversificados que podem favorecer o estrato herbáceo da 

vegetação, no caso das queimadas serem mais frequentes e intensas, resultando em 

árvores de menor porte, ou o estrato lenhoso, quando tais queimadas ocorrem em 

intervalos mais longos e com pouco combustível inflamável presente na biomassa 

assentada sobre o solo (FELTRAN-BARBIERI, 2004).  
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A própria vegetação do Cerrado está adaptada ao fogo (Eiten, 1972), então, 

pode-se afirmar que o fogo influencia a distribuição e a composição florística das 

savanas, interferindo na estrutura dos trechos de vegetação, agindo positivamente 

sobre grupos de espécies adaptadas e negativamente nas espécies não adaptadas a 

ele. Além disso, eventos de fogo afetam a ciclagem de nutrientes, com consequências 

importantes sobre a flora. 

Nesse sentido, o fogo interfere diretamente na fisionomia e na dinâmica do 

Cerrado, como no rebrotamento, no tempo de floração, bem como na dispersão de 

sementes e germinação de espécies típicas desse meio. (COUTINHO, 1990) 

Geralmente as queimadas são naturais, principalmente no período que antecede a 

estação chuvosa, em que a incidência de raios é comum. Assim, a baixa umidade 

relativa do ar somada à grande concentração de matéria seca (extrato herbáceo) 

tornam-se excelentes combustíveis.  

O fogo, porém, muitas vezes é proveniente da ação antrópica – homem 

interferindo no meio natural – e queimadas controladas são adotadas tanto como 

prática de conservação nas áreas de reserva quanto no manejo da terra para a 

agricultura. É preciso um cuidado redobrado face tais ações, com rigorosa 

fiscalização, para que não se coloque o Cerrado em risco, pois queimadas acidentais 

ou criminosas são problemáticas e ameaçam a integridade do bioma. Na ausência 

desses cuidados, o fogo intenso pode se tornar prejudicial à flora e à fauna. 

Apesar da relação imbricada com o fogo, o Cerrado também é reconhecido pela 

sua importância hidrológica. Denominado como “berço das águas” do território 

nacional, sua localização central capta e distribui as águas que alimentam rios, bacias 

e aquíferos. Seu relevo plano de extensas chapadas, com solos geologicamente 

antigos e permeáveis, atua como uma esponja retendo e distribuindo água da chuva 

para a bacia do São Francisco e do Araguaia/Tocantins, toda a parte alta da bacia do 

Paraná, e partes importantes das bacias Atlântico Norte-Nordeste, Atlântico Leste 

(Pardo e Jequitinhonha) e Amazonas (parte dos afluentes da margem direita). 

(MAZZETTO, 2005). Ademais, a fisiologia da vegetação contribui nessa questão 

hídrica. O fato das árvores terem folhas coriáceas9, troncos retorcidos e cascas 

grossas faz com que transpirem menos, assim consumindo menos água, sobretudo 

durante os períodos de secas.  

                                                           
9 Coriácea significa folha dura como couro. Na botânica, esse nome é atribuído à folha cuja dureza e 

textura são semelhantes às do couro e, portanto, não se quebra facilmente. 
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As plantas do Cerrado costumam transpirar em média 2,4 milímetros de água 

por dia na estação chuvosa e 1,5 milímetros na estação seca, enquanto o monocultivo 

da soja, por exemplo, transpira 8,4 mm/dia e o do eucalipto 6,0 mm/dia (MAZZETTO, 

2005). Logo, substituir a mata nativa do Cerrado por esses monocultivos modifica o 

ciclo hidrológico local, afetando a recarga hídrica que abastece o lençol freático e, por 

consequência, as nascentes e cursos d’água do bioma. 

 

 

Ilustração 3: Área central do Cerrado e grandes bacias hidrográficas brasileiras. Fonte: 
MAZZETTO (2005). Adaptado por Fleury (2008). 

 

Por ser um bioma de confluência com outros – Amazônia, Mata Atlântica, 

Caatinga e Pantanal – seu grau de biodiversidade é extremamente elevado, com 

espécies endêmicas10 de plantas, animais vertebrados e invertebrados. Dessa forma, 

apesar de sua relevância ecológica num cenário que transpassa o nacional, somente 

                                                           
10 Espécie endêmica significa que são espécies restritas a certas regiões. Em biologia justificam o 

endemismo ao processo evolutivo dos seres vivos.  
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4% da área do Cerrado encontra-se delimitada como unidade de conservação, bem 

aquém da meta mundial de conservação de aproximadamente 10% das regiões 

ecológicas do mundo, de acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica, da 

qual o Brasil é signatário (FLEURY, 2008).  

Em vista de tudo que foi discorrido sobre a relevância do Cerrado quanto ao 

seu valor ecológico, pode-se perceber que tal valor contrapõe a perspectiva 

econômica do Cerrado enquanto bioma agricultável, pois não é possível ter essa 

função sem degradar. Ainda que haja esforços de organizações – nacionais e 

internacionais – em prol da conservação, o conjunto formado por relevo, regularidade 

climática e vegetação pouco densa favorece esse atrelamento do bioma à 

agropecuária, e o desafio é conseguir transpor essa concepção. 

 

 

2.2. Uma perspectiva histórica sobre a ocupação agrária no Cerrado do Oeste 

da Bahia 

 

Boa parte dos alimentos que vêm à mesa dos brasileiros tem relação com a 

remoção da cobertura vegetal natural (BRANNSTROM, 2005). Nessa perspectiva que 

ocorreu a ocupação agrária no Cerrado, em específico no oeste baiano, tendo sua 

história de transições atendendo às necessidades dos sistemas produtivos – bem 

como das lógicas de utilização do espaço e relacionamento com o ambiente.  

É possível dividir essa ocupação do espaço em três etapas: I) Povos indígenas 

(até o século XVIII): basicamente eram caçadores/coletores, que iniciavam uma 

prática agrícola rudimentar; II) Sertanejos e Camponeses (meados século XX): eram 

extrativistas, pecuaristas, com um sistema produtivo voltado para agricultura de 

subsistência; e, por fim, a parte que iremos nos deter, III) Agricultores Modernos 

(meados do século XX até o presente): implementação de uma agricultura tecnificada. 

(FLEURY, 2008).  

Com a intensa ocupação demográfica concentrada nas áreas sul e sudeste 

somada à utilização de áreas agrícolas, chegando a situações de saturação, foi 

preciso buscar novas áreas para expansão das fronteiras agrícolas e de pastagem. 

Desse modo, em 1940, objetivando maior integração do território nacional e 
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atendendo a interesses geopolíticos11 da época, essa expansão ocorreu, a priori, na 

Amazônia, porém os riscos ao meio ambiente, precárias condições de infraestrutura, 

além do uso amplo dos recursos naturais da floresta, promoveram a busca de outro 

local para expandir as fronteiras, e esse ônus recaiu sobre o Cerrado. Ribeiro bem 

explica esse acontecimento e fala que: 

  

[...] o Cerrado e a Amazônia eram vistos como vazios econômicos a serem 

melhor explorados; no entanto, aquele possuía algumas vantagens que 

favoreciam a sua ocupação mais rápida. No Cerrado, do ponto de vista 

político interno e externo, a questão ambiental não aparecia de forma tão 

polêmica quanto à repercussão que ganhava na Floresta Amazônica. Aquele 

bioma, com suas árvores pequenas e tortas, não apresentava aos olhos da 

opinião pública o mesmo efeito grandioso da imensidão verde das florestas 

tropicais da Região Norte. (RIBEIRO, 2005, p. 174) 

 

Como é perceptível, considerando o trecho acima, na tentativa de proteger a 

Amazônia que se inicia o processo de invisibilização ecológica do Cerrado. Esse 

discurso de proteção à Floresta Amazônica também legitima, de certa forma, a 

degradação do bioma em prol de interesses econômicos. Fleury discorre sobre os 

fatores que faziam do Cerrado o alvo favorável para essa ampliação da fronteira 

agrícola e diz que:  

 

[...] a presença da capital federal, a partir da década de 1960, sua maior 

proximidade dos centros dinâmicos, a vegetação naturalmente menos densa 

que a floresta, a topografia privilegiada por grandes platôs, a hidrologia 

favorável, a rede de estradas de rodagem e ferrovias e o significativo 

montante de fazendas de gado instaladas ao longo de quatro séculos e meio, 

convivendo com vastas áreas descampadas e de baixa densidade 

demográfica, faziam dos cerrados o novo alvo para a execução dos planos 

de integração. (FLEURY, 2008, p. 36) 

 

Todavia, para que fosse possível fazer a integração entre os ecossistemas 

campestres das chapadas e a produção agrícola, era antes preciso disponibilizar de 

                                                           
11 Em 1940, governo de Getúlio Vargas, há uma ampliação dos focos econômicos e a necessidade 
de integrar o Brasil, pois as regiões de destaque eram basicamente o sudeste e o nordeste. Assim, 
nesse período é notável uma interiorização no país e a expansão para demais áreas – ocupação 
das regiões centro-oeste e sul. 
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aparato técnico-científico que permitiria a incorporação agrícola dos solos do Cerrado 

que, fora dos vales e das formações florestais, eram considerados inapropriados ou 

até mesmo improdutivos. (FLEURY, 2008). 

Os esforços para adequar o bioma à produção agrícola convergiram na 

necessidade de desenvolver meios técnicos que facilitariam essa produção, e, para 

isso, foi preciso realizar muitas pesquisas12 em diversas regiões de Cerrado no Brasil. 

Assim, os estudos mostraram que tanto a acidez do solo quanto a saturação por 

alumínio eram os maiores entraves para desenvolver a agricultura; porém, bastava 

fazer a correção do solo, através de calagem simples e adubação, para torná-lo 

propício para a agricultura. Tais estudos, num primeiro momento, foram feitos por 

iniciativa de pesquisadores que pertenciam ao Ministério da Agricultura e à USP, 

entretanto, na década de 1970, representantes de diferentes instituições ligadas à 

pesquisa, extensão rural e aos projetos de desenvolvimento do Cerrado passaram a 

fazer parte das pesquisas (RIBEIRO, 2005). 

Toda essa disseminação e implantação de novas técnicas agrícolas no intuito 

de modernizar o campo, nesse caso com as “invenções científicas do Cerrado” 

(MORAES, 2000), vai contra o discurso propagado nessa época pela Revolução 

Verde13. Esse esforço intenso de produção científica proporcionou a difusão de 

técnicas de clima temperado para os ambientes tropicais, marcando maior 

homogeneização do processo agrícola (ALMEIDA, 1997). 

Esse processo de modernização do campo alterou a estrutura agrária do país, 

visto que os pequenos produtores não conseguiam acompanhar e se adequar a essa 

nova realidade no campo. Há um relevante crescimento no uso de força mecânica e 

diminuição no emprego de mão-de-obra, quando comparado ao sistema anterior, 

conforme o IPEA. Isto é, a tecnologia usada não dependia de mão-de-obra e visava 

reproduzir o modelo de modernização da agricultura centrado na grande propriedade 

e na aplicação intensiva de capital via crédito (FLEURY, 2008).  

                                                           
12 No ano de 1963, houve o “Simpósio sobre o Cerrado”, que reuniu em 424 páginas as conclusões de 
uma década de pesquisas sobre o bioma – desde 1950 a inícios dos anos de 1960. 
13 A expressão “Revolução Verde” refere-se à disseminação da modernização do campo, a partir do 
uso de insumos, como as novas sementes geneticamente modificadas em laboratório e práticas 
agrícolas que permitiram um vasto aumento na produção em países menos desenvolvidos durante as 
décadas de 1960 e 1970. Implementaram essas novas técnicas com o discurso ideológico de findar o 
problema da fome no mundo, visto que haveria um aumento na produção de alimentos nos países 
subdesenvolvidos; isso, todavia, não ocorreu, pois de fato se produziu mais alimentos para exportação 
a países ricos como EUA, Japão e países da União Europeia. 
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Desse modo, é possível caracterizar o atual sistema de produção como 

altamente tecnificado e subordinado aos insumos externos do sistema vigente. 

Segundo Romeiro, esse modelo é o euro-americano de modernização agrícola: 

 
[...] por modelo euro-americano de modernização agrícola entende-se um 

sistema de produção que tornou viável a difusão em larga escala da prática 

da monocultura. Trata-se de um sistema de produção baseado na utilização 

intensiva de fertilizantes químicos combinados com sementes selecionadas 

de alta capacidade de resposta a esse tipo de fertilização, no uso de 

processos mecânicos de reestruturação e condicionamento de solos 

degradados na monocultura e no uso sistemático de controle químico de 

pragas (ROMEIRO, 1998, p.69). 

 

O Estado tem um papel de suma importância, pois, além de fomentar as 

pesquisas e apoiar os discursos em favor dos grandes agricultores14, dispôs subsídios 

para a produção agrícola na região, como crédito rural e barateamento dos lotes de 

terra nessas áreas do Oeste da Bahia – com projetos de desenvolvimento local e de 

infraestrutura. Todos esses elementos engendraram os pilares da política agrícola do 

período, evidenciando o crucial papel do Estado nessa modernização. 

A região de domínio do Cerrado começou a ser ocupada no governo do então 

presidente Juscelino Kubitschek, em 1956. Nesse período, o desenvolvimentismo 

assume nova forma, cujo objetivo era a padronização do desenvolvimento a moldes 

urbanos, tornando o interior símbolo de atraso. Com o plano de metas15, no mandato 

JK, somado a propósitos de rápida urbanização e agressivas políticas territoriais – 

sendo a construção de Brasília símbolo urbanístico do famoso Plano Piloto e nova 

capital do país – conseguiu-se alavancar a industrialização, tímida até então.  

A fundação da nova capital nacional também impulsionou o desenvolvimento e 

o acesso ao Brasil Central, já que esse seria facilitado com as rodovias que iam até 

                                                           
14 A expressão “grande agricultura” é usada seguindo a linha de pensamento de alguns estudiosos, 
para escapar de denominações ainda pouco consensuais e carregadas de conteúdo ideológico, tal 
como é com o termo agronegócio ou agricultura patronal. 
15 Plano de metas foi um ambicioso projeto econômico proposto pelo Presidente Juscelino Kubitschek, 
em 1956. Visando desenvolver cinco setores básicos da economia, o plano canalizava recursos 
públicos e privados para alavancar tais setores. Os setores que mais receberam recursos foram os da 
indústria de base, energia e transportes; já os outros dois setores, educação e alimentos, não foram 
priorizados como os demais. Cabe ressaltar que a construção de Brasília não fazia parte de nenhum 
desses setores citados. 
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Brasília. Em 1970, projetos de irrigação16 em Barreiras e São Desidério17, na Bahia, 

incentivaram a colonização da região. Ademais, incentivos ao crédito18 garantiram 

recursos suficientes para os investimentos, públicos e privados, no local. 

Demais fatores, como o baixo preço da terra, estrutura viária existente 

possibilitando a mobilidade, investimentos públicos e privados a fim de desenvolver 

tecnologia para a área, foram cruciais para o estabelecimento de um novo modelo de 

produção, atraindo interessados de todo o Brasil para imigrar na Bahia, com maior 

contingente do Sul do país. Concomitante a isso foi a criação de centros de 

pesquisas19 vinculados à EMBRAPA e à operação de projetos20 que visavam dar 

suporte técnico-científico para desenvolver o primeiro setor nas regiões do Cerrado, e 

serviram para racionalizar o uso dos recursos naturais como solo e água, além do 

cultivo de grãos. Com isso, cada programa representou um aspecto importante no 

processo de modernização agrícola do Cerrado. 

No governo Geisel (1974-1979), durante o regime militar, esses projetos 

desenvolvimentistas fizeram parte de um programa governamental mais amplo 

chamado II Plano Nacional de Desenvolvimento21. Dentre outros objetivos, tinha o 

intuito de estimular a industrialização e sua estrutura no Brasil, destacando os setores 

intermediários, que foram fundamentais para ocupar o Cerrado (FLEURY, 2008). Essa 

ocupação tinha um padrão de hegemonia na agricultura mundial; exemplo disso foi a 

introdução de indústrias químicas imprescindíveis no abastecimento de insumos no 

país, como a Fosfértil e Goiásfértil (ORTEGA, 1997). 

 Em suma, é perceptível que o Estado atendeu a interesses da iniciativa privada 

ao implantar a infraestrutura favorável ao desenvolvimento da agropecuária, 

incentivando sua instalação no Cerrado, já que ações governamentais e/ou 

empresariais objetivavam constituir a fluidez necessária ao território, sobretudo no 

intuito de facilitar o escoamento das produções agrícolas, principalmente para 

                                                           
16 Projeto implementado pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). 
17 É pertinente mencionar que, em 1962, São Desidério se emancipa de Barreiras. Um grande destaque 
para o município é que sua produção agrícola está entre as mais competitivas do Brasil, alcançando 
maior valor de produção, no ano de 2012, de acordo com IBGE. Em 2013, teve o maior PIB agrícola 
do país.  
18 O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER) financiou tais recursos. 
19 O centro de pesquisas mencionado foi o CPAC (Centro de Pesquisas Agropecuárias dos Cerrados). 
20 O projeto de operacionalização foi o Projeto Suporte Técnico-Científico para o Desenvolvimento 
Agrícola dos Cerrados, o POLOCENTRO, criado em 1975 pelo Ministério da Agricultura, em parceria 
com a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. 
21 O II Plano Nacional de Desenvolvimento ou II PND foi um plano nacional com finalidade econômica, 
lançado no final de 1974, para estimular a produção de insumos básicos, bens de capital, alimentos e 
energia.  
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exportação. Assim, os interesses do mercado externo foram atendidos – 

multinacionais e grandes corporações, principalmente. 

É mediante essa conjuntura que emergem as características que configuraram 

o sistema agrário que predomina no Cerrado até o presente. O pilar desse sistema 

agrário se configura, desde 1970, como uma agricultura moderna, competitiva e de 

alta produtividade, exportadora de excedentes para o mercado interno e externo. As 

principais categorias sociais responsáveis pela dinâmica desse sistema são 

agricultores e empresários rurais provenientes da região sul, Triângulo Mineiro e São 

Paulo, e corporações agroindustriais atuando em rede. (FLEURY, 2008). 

Quanto aos principais tipos de cultivos do Oeste Baiano há o milho, o algodão 

herbáceo e a soja, segundo dados da Produção Agrícola Municipal do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (PAM-IBGE) e da Companhia Nacional de 

Abastecimento (CONAB). Embora 198022 seja um marco no que tange à agricultura 

moderna e especializada nos cerrados do Oeste Baiano, é em 1990 que essas 

produções ganham maior destaque no cenário tanto nacional quanto mundial. 

(ILARIO, 2013)  

A soja, inclusive, ganha destaque nacional quanto a sua produção. Isso porque 

domina o território do Cerrado e nele são produzidos 58% dos grãos em cerca de dez 

milhões de hectares, o que corresponde a cerca de 5% da área do bioma 

(MAZZETTO, 2005). (Ilustração 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Período que foi lançada pela Embrapa Cerrados a primeira variedade de soja adaptada à região. O 

grande desafio da época foi adaptar com êxito a oleaginosa com características de regiões temperadas, 
para que fosse cultivada nas condições brasileiras.  
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Ilustração 4: Áreas de avanço do cultivo de soja no Cerrado, considerando até o ano de 2002. 
Fonte: Mazzetto (2005). Adaptado por Fleury (2008). 

 

 

Foi nas áreas onde predomina a topografia plana, conhecida por chapadões, e 

com maiores índices pluviométricos que se desenvolveu grande parte da cultura 

agrícola no Oeste da Bahia. (Ilustração 5). Os municípios que apresentam essa maior 

ocupação agrícola são: São Desidério, Formosa de Rio Preto, Correntina, Barreiras e 

Luís Eduardo Magalhães. As áreas dedicadas a pastagens se concentram na porção 

leste da mesorregião. São locais onde há um predomínio de topografia mais 

acidentada e menor índice de precipitação, ao compararmos com a porção oeste. 

Destaque para os municípios: Cocos, Formosa do Rio Preto, Breolândia, Jaborandi e 

Wanderley.  
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Ilustração 5: Localização do Oeste Baiano, Estado da Bahia. Fonte: 

http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?pid=S0101-90822011000300013&script=sci_arttext 

 

 

Ainda que a ocupação da agropecuária no Cerrado tenha um apelo 

desenvolvimentista pela economia, as mazelas ambientais e sociais causadas são 

inúmeras, havendo críticas ao modelo de ocupação adotado. Essa oposição ao 

modelo instaurado vem de distintos setores da sociedade, como ambientalistas, 

órgãos de pesquisa, instituições acadêmicas e, sobretudo, organismos23 que agrupam 

os pequenos produtores rurais que ficaram à margem de todo esse processo. 

  A maneira também como é compreendida a função do Cerrado é motivo 

para críticas, pois, na maioria das vezes, a função econômica se sobrepõe à ambiental 

e à ecológica. A própria compreensão do termo “racional”, que é usualmente 

empregado para se fazer alusão ao processo de ocupação econômica do Cerrado, diz 

respeito a privilegiar sujeitos com “espírito empresarial”, como definiam os grandes 

projetos governamentais para a região. Segundo Ortega, 

                                                           
23 Organizações como a Comissão Pastoral da Terra e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST). 

http://ppegeo.igc.usp.br/scielo.php?pid=S0101-90822011000300013&script=sci_arttext
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[...] a partir deste pressuposto, é posta de lado uma grande quantidade de 

agricultores da região, principalmente os pequenos, e se beneficiaram, 

principalmente nas áreas prioritárias dos projetos governamentais, os 

produtores que migraram para a região, que possuíam algum capital 

acumulado previamente, e dominavam quase toda a tecnologia adotada, com 

exceção da utilização das terras do Cerrado, o que foi resolvido pelas 

empresas públicas de assistência técnica. (ORTEGA, 1997, p.325) 

 

Dessa forma, o sistema agrário se contradiz, pois se por um lado há 

desenvolvimento econômico e êxito nos cultivos de exportação na expansão da 

grande agricultura24, cabe enfatizar que isso ocorre como consequência da 

precarização das condições de vida do pequeno agricultor e população local, alijados 

dos benefícios associados a esta modernização. O acesso à terra é dificultado, bem 

como adquirir emprego na região. Essa supressão da mão de obra local se dá pelo 

fato de exigirem qualificação especializada para lidar com as tecnologias dos 

maquinários utilizados, e muitos não atendem a esse pré-requisito. 

Embora seja proferido e difundido um discurso – desde a “Marcha para o Oeste” 

no governo Getúlio Vargas até as propostas de progresso no período militar – da 

existência de “estoques de terra” a serem ocupados, tais discursos foram socialmente 

produzidos a partir da exclusão das populações locais. Fernández (2007) discorre: 

 

Observa-se que a ideia da “disponibilidade” de “grande estoque de terra” 

resultou de uma prática discursiva que procurava evidenciar a existência de 

“vazios demográficos”, empregada por sucessivos governos e setores 

empresariais empenhados em reocupar esses territórios, tradicionalmente 

ocupados por povos indígenas e outros grupos sociais. Para colocar em curso 

os seus empreendimentos, foi necessário produzir tal “disponibilidade”. É 

nesse sentido que a “terra” deve ser compreendida como o produto de 

relações sociais, em que o acesso de “alguns” ocorre pela negação de 

“outros”, sem antes passar por uma mediação de intensas relações 

conflitivas. Ou seja, “terra” não é um bem natural, naturalmente dado, mas é 

um produto social, socialmente construído, e a sua disponibilidade dependeu 

dessa construção. (FERNÁNDEZ, 2007, pg. 158) 

 

                                                           
24 De acordo com a legislação nacional, “grande agricultor” vem a ser aquele que possui uma propriedade acima 
de 15 módulos fiscais (Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993). Cada módulo é expresso em hectares e sua 
dimensão territorial varia em cada município.  
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Mediante o que foi exposto, pode-se dizer que a base da produção agrícola 

brasileira nas terras do cerrado se deu em meio a desigualdades e exclusão dos povos 

locais, acompanhadas de programas que visavam ocupar as terras a moldes 

colonizadores – estoques de terras a grupos seletivos quanto aos destinatários. 

Todavia, apenas em 1992 se inicia uma preocupação, ainda que tímida, com as 

questões ecológicas e uso sustentável do bioma – equilíbrio entre o desenvolvimento 

econômico e a preservação ambiental devido aos impactos negativos ao meio natural. 

Assim, resultado do atual modelo agrário, novos atores emergem nesse processo 

conflituoso – organizações não-governamentais, ambientalistas, órgãos de governos 

favoráveis a interesses do meio ambiente e órgãos de pesquisa, entre outros – e as 

representações sobre o Cerrado ganham outros contornos.  
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3. Uma análise sobre as representações Sociais 

 

A ideia de representação é um conceito de extrema importância na área das 

ciências humanas, sendo assim um conceito-chave para a compreensão deste 

trabalho. Não há como abordar o tema proposto – as múltiplas compreensões e 

categorizações do Cerrado – sem elucidar o conceito de representações sociais. A 

priori, a abordagem será à luz de Émile Durkheim, sociólogo Francês, um dos autores 

que mais contribuíram para a solidificação da Sociologia como ciência empírica e sua 

instauração no meio acadêmico. Nesse sentido, as noções de representações sociais, 

tais como veremos nesta reflexão, derivam do termo “representação coletiva”, 

desenvolvida pelo autor em 1895, na obra “As regras do método sociológico”.  

Entende-se como “representações coletivas” uma expressão do conceito de 

“fato social”. Quanto a “fato social”, é todo fato convencionado para a vida em 

sociedade (dogmas religiosos, instituições jurídicas, sistema financeiro, regras 

morais...), externo ao indivíduo e coercitivo ao mesmo tempo, ou seja: 

 

(...) toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo 

uma coerção exterior a sua consciência; ou então ainda, que é geral na 

extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, 

independente das manifestações individuais que possa ter. (DURKHEIM, 

1974, p. 11).  

 

Nesse sentido, pode-se definir as representações coletivas como uma maneira 

da sociedade se perceber e ver o mundo que a compõe. Assim, suas representações 

coletivas se formam através das suas crenças, ritos, concepções morais, religião etc. 

Segundo o autor, ainda, as representações coletivas se reproduzem através de: 

 

[...] uma imensa cooperação que se estende não apenas no espaço, mas no 

tempo; para produzi-las, uma multidão de espíritos diversos se associaram, 

misturaram, combinaram suas ideias e seus sentimentos; longa série de 

gerações acumularam aí a sua experiência e o seu saber. Uma 

intelectualidade muito particular, infinitamente muito mais rica e mais 

complexa que a do indivíduo aí está como que concentrada. (IDEM, p. 20) 

 

 As representações coletivas são mais estáveis que as representações 

individuais, por esse motivo o conjunto de fatos sociais traduz os valores de uma 
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sociedade e tem a realidade objetiva como uma importante característica, pois esses 

fatos independem da subjetividade e da individualidade. O sujeito, por si só, pouco 

tem força para ir contra os fatos sociais que exercem sobre toda sociedade uma 

autoridade específica, visto que instauram certa ordem social, sendo arquitetados pela 

soma das consciências individuais de todos os sujeitos e, ao mesmo tempo, 

influenciam cada um, particularmente. Durkheim (1955) ressalta as dificuldades de 

quem tenta resistir a uma convenção secular: 

 

[...] forças morais contra as quais nos insurgimos reagem contra nós e é difícil, 

em vista da sua superioridade, que não sejamos vencidos. [...] Estamos 

mergulhados numa atmosfera de ideias e sentimentos coletivos que não 

podemos modificar à vontade. (DURKHEIM,1955, p.7) 

 

Cabe ressaltar que, a despeito de toda coercitividade mencionada e dificuldade 

de ir contra a origem social, nenhuma realidade é estática, transformações ocorrem 

na sociedade e as instituições são passíveis de modificação; para que mudanças 

ocorram, todavia, é preciso que um grupo de indivíduos orquestre sua ação, e desta 

combinação resulte algo novo. (DURKHEIM, 1974). Porém, quanto mais centralidade 

tiver a antiga crença/prática social na vida das pessoas, mais dificuldade essas ações 

transformadoras terão para se estabelecer na sociedade.  

Durkheim foi um dos precursores no trabalho com o conceito de 

representações, e o termo faz alusão a categorias de pensamento expressas numa 

determinada sociedade; o pensamento coletivo, entretanto, não é a soma dos 

pensamentos individuais. A partir dessa concepção durkheimiana, a sociedade que 

molda os indivíduos. Nessa perspectiva, as representações podem ser 

compreendidas como as maneiras  

 

[...] como o grupo se pensa nas suas relações com os objetos que as afetam. 

(...) Para compreender a maneira como a sociedade se representa a si própria 

e ao mundo que a rodeia, precisamos considerar a natureza da sociedade e 

não de particulares. (DURKHEIM, apud DAUSTER, 2000) 

 

O social, como foi dito, abarca e preenche o âmbito da compreensão individual. 

A fim de fundamentar sua teoria, o autor evidencia que a sociedade moderna se 
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agrega por meio de pensamentos comuns – solidariedade orgânica25 – responsáveis 

por gerar estabilidade entre os indivíduos e suas coletividades. Logo, a sociedade 

caminharia para um consenso, na busca coletiva de um equilíbrio que se organizaria 

através das próprias representações.  

Não é possível entender o ser humano sem considerá-lo introduzido numa 

sociedade, em uma cultura específica, se apropriando e interagindo com o meio 

natural, em um momento histórico e em determinadas condições políticas e 

econômicas. Desse modo, tal concepção elaborada por Durkheim corresponde a uma 

época social tradicional e mais institucionalizada, do início do século XX. 

Diferentemente desse período, a sociedade contemporânea, fluida e heterogênea, 

rompe com essa rigidez. Um autor que reformula essa concepção de representação, 

desenvolvida por Durkheim, é o romeno Serge Moscovici, naturalizado francês, que 

desenvolveu seus estudos no campo da psicologia social. Para ele, a representação 

social tem relação com as simbologias sociais e estuda de que maneira estes 

símbolos interferem na construção do saber compartilhado (cultura). 

Dado que as representações são fenômenos complexos, organizam-se como 

um saber sobre o real, 

 

reconhecendo que as representações são ao mesmo tempo geradas e 

adquiridas, retira-se delas esse caráter já preestabelecido, estático, que elas 

tinham numa visão clássica. Não são os substratos, mas as interações que 

contam. (MOSCOVICI, 1978) 

 

Demarcando a diferença com Durkheim, Moscovici preserva o conceito de 

representação, porém sob outra ótica. Substitui o termo “coletivo” por “sociais”. 

Segundo o próprio autor: 

 

Para sintetizar: se, no sentido clássico, as representações coletivas se 

constituem em instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de 

ideias e crenças (ciência, mito, religião etc.), para nós, são fenômenos 

                                                           
25 É a solidariedade que cria os vínculos, unindo os membros da sociedade, podendo ser mecânica ou 
orgânica, sendo definida pelo tipo de coesão. Em relação à solidariedade orgânica (derivada da divisão 
do trabalho), predominante nas sociedades modernas, o processo de individualização dos membros 
dessa sociedade passa a ser solidário, por terem uma esfera autônoma da ação. Dessa forma, há uma 
interdependência entre cada membro que compõe a sociedade. Assim, a função da divisão do trabalho 
é a de integrar o corpo social, assegurando a unidade e, portanto, a possibilidade de existir uma 
sociedade organizada. 
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específicos e estão relacionados com um modo particular de compreender e 

se comunicar, um modo que cria tanto a realidade quanto o senso comum. É 

para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” ao invés de 

“coletivo”. (MOSCOVICI, 2003, p. 49). 

 

Além de contribuições no campo da sociologia com Durkheim, Moscovici 

incorpora em seus estudos sobre representações, no campo da psicologia, 

intelectuais como Jean Piaget – teoriza, em 1946, que o desenvolvimento do 

conhecimento infantil aponta para a capacidade de representação como algo em 

construção, mediante, por exemplo, a imitação – e Sigmund Freud – relevância de 

aspectos inconscientes e emocionais para se formar símbolos. É na convergência 

desses três pensadores que Moscovici alicerça sua teoria.  

Moscovici, no entanto, enxerga com outro olhar a natureza dessas 

representações, compreendendo que o sujeito é ativo no processo de constituição de 

sua dimensão subjetiva, através da conexão semiótica que estabelece com a sua 

realidade social. Ao considerar que as leis constituintes dessas representações 

(“coletivas”) são, na realidade, elaboradas por uma construção interligada entre as leis 

ditas “individuais”, o autor também vislumbrava a quebra da dicotomia 

individual/coletivo nas ciências humanas (MAGALHÃES, 2014).  

Nesse ponto que o autor transforma o caminho percorrido por Durkheim, 

mudando a forma de estruturação das dimensões interacionais entre o meio social e 

individual, ao que denomina “[...] primado do social sobre o individual [...]” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 25).  

 

Para sintetizar: se, no sentido clássico, as representações coletivas se 

constituem em um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral 

de ideias e crenças (ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos 

que necessitam ser descritos e explicados. São fenômenos específicos que 

estão relacionados com um modo particular de compreender e de se 

comunicar — um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. É 

para enfatizar essa distinção que eu uso o termo “social” em vez de “coletivo”. 

(MOSCOVICI, 2003, p. 49) 

 

Dito isto, qual seria o papel do indivíduo na sua própria construção social? 

Moscovici propõe que, simultaneamente, somos produtores e produtos de um 

determinado meio, pois, ao interpretarmos a sociedade, reelaboramos a ação 
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humana.  A relação que é instaurada pelo indivíduo com a sociedade acarreta, em 

última instância, na transformação dos sistemas simbólicos responsáveis pela 

reificação das representações sociais no habitual, posto que, de acordo com 

Moscovici, o processo de modificação das representações sociais procede da tensão 

existente entre interesses individuais e normatividade social, tal como preconizado em 

sua teoria das minorias ativas (MOSCOVICI, 1978). 

Assim, ao serem verificadas certas assimetrias em algum ponto de 

representação cultural, por exemplo, é possível instaurar uma crítica à razão social. 

Por esse motivo, pode-se intervir na própria estrutura da representação. Segundo o 

autor, é o diálogo entre ideias estabelecidas e novas ideias, permanências e 

desdobramentos, o fator transformativo da questão da representação social. (IDEM, 

1978). 

Diz o autor, ainda nessa perspectiva, que o indivíduo é hábil de construir-se 

como singular em meio às influências/contingências de sua realidade sociocultural, 

interagindo com as miríades representativas que permeiam os espaços cotidianos 

edificados sob a égide dos processos interpessoais de comunicação – proposta de 

interpretação sociocognitiva do fenômeno subjetivo. (MAGALHÃES, 2014; apud 

MOSCOVICI, 2003). 

O fenômeno das representações sociais tem relação íntima com os processos 

sociais, inclusive implicam em diferenças na sociedade, se articulando tanto com a 

vida em grupo quanto com os processos de construção simbólica nos quais sujeitos 

sociais lutam para dar sentido ao mundo, para entendê-lo e nele acharem seu lugar, 

por meio de uma identidade social. O ser humano encontra sua identidade a partir da 

criação de símbolos, e esse pertencimento também acontece no contato com a 

diversidade de outros mundos. Ademais, através da elaboração de discursos, as 

representações sociais fundamentam atuações concretas, orientando essas ações e 

as relações sociais; segundo o autor, “transformam ideias em prática.” (MOSCOVICI 

2003). 

Cabe salientar que as representações têm por finalidade básica tornar familiar 

algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade. Nessa situação, os objetos, pessoas 

e acontecimentos são notados e compreendidos em relação a prévios encontros e 

paradigmas.  
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Representar significa, então, trazer para o presente o que está ausente e 

apresentar o presente de tal modo que satisfaça as condições de uma 

coerência argumentativa, de uma racionalidade e da integridade normativa 

do grupo. (FLEURY, 2008, p.56)  

 

Como consequência disso, “o status dos fenômenos de representação social é 

o de um status simbólico” (MOSCOVICI, 2003). Essa familiarização, mencionada 

anteriormente, acontece por meio de dois processos que são a ancoragem e a 

objetivação. A primeira atua com base na memória, comparando com um paradigma 

de uma categoria que parece apropriada. Assim sendo, ancorar é dar nome a algo; 

renomear facilitando a interpretação de características e formando opiniões. Diz 

Moscovici sobre essa classificação: 

 

[...] a neutralidade é proibida, pela lógica mesma do sistema, em que cada 

objeto e ser devem assumir um valor positivo ou negativo e assumir um 

determinado lugar em uma clara escala hierárquica. (MOSCOVICI, 2003, 

p.61) 

 

Já a objetivação atua remetendo a conclusões passadas e deseja reproduzir 

um conceito em uma imagem, transformando de maneira imediata o que era abstrato 

em visível nas nossas mentes. Isso se ilustra na comparação da divindade Deus 

(invisível, abstrato) sendo comparado com pai (algo concreto) (FLEURY, 2008). 

Discorre Moscovici sobre essas categorias: 

 

Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 

primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 

dentro, está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos 

que ele classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A 

segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí 

conceitos e imagens para juntá-los e reproduzi-los no mundo exterior, para 

fazer as coisas conhecidas a partir do que já é conhecido. (MOSCOVICI, 

2003, p.78). 

 

Para aprimorar a compreensão desse trabalho, é importante ressaltar que o 

autor leva em conta a existência, nas sociedades contemporâneas, de duas classes 

distintas de universos de pensamento: universos reificados e universos consensuais.  
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Universos reificados são aqueles que engendram e circundam o saber 

científico, da tecnologia e das profissões especializadas, sendo, portanto, bastante 

restritos. Costuma ser nesse tipo de universo que brota o que há de novo “e a 

exposição a esse novo é que introduz a não-familiaridade ou a estranheza na 

sociedade mais ampla” (FLEURY, 2008). Quanto aos universos consensuais, podem 

ser definidos como lugares de produção das representações sociais. Isso se dá 

mediante à incorporação do elemento novo na sociedade, porém sendo ele 

ressignificado, para ser compreendido pelo senso comum a partir das interações 

sociais.  

Moscovici discorre em relação a esses fluxos dos universos reificados e 

consensuais, dizendo que “a ciência era antes baseada no senso comum, e fazia o 

senso comum menos comum; mas agora o senso comum é a ciência tornada comum” 

(MOSCOVICI, 2003). Ou seja, o dinamismo informacional que circula na atual 

sociedade permite que pessoas leigas ou eruditas formulem opiniões variadas sobre 

temas tão distantes dos seus mundos. 

Após abordarmos, de modo geral, conceitualmente as representações sociais, 

por último, definido tal como a ótica de Moscovici, considerando sua relevância para 

compreensão da dinâmica social, é pertinente enquadrar as representações num 

contexto de disputa – que as práticas de distintos grupos sociais estão na raiz de 

conflitos – posto que este viabiliza entender as diferenças comportamentais, bem 

como a disposição dos grupos frente a certos objetos ou ações. Pode-se perceber 

também que as representações revelam a relação de um grupo com um objeto 

socialmente valorizado, sobretudo tendo em vista que distinguem um grupo de outro 

(MOSCOVICI, 1978).  

Esses prismas cooperam para que o estudo das representações seja de suma 

importância em contextos onde são identificados conflitos de ideias, valores e lógicas 

de apropriação do espaço por grupos sociais. (FLEURY, 2008). Desse modo, as 

representações sociais levam em consideração a natureza dos laços sociais, intra-

grupos e inter-grupos, além do elo de seus indivíduos com o seu espaço social. Isso 

posto, as relações sociais são consideradas um componente fundamental para se 

entender as práticas sociais e certos comportamentos, por causa de suas funções de 

formação de senso comum, construção de identidade social e por suas criações de 

expectativas. Por isso, as relações são vinculadas a conjunturas exteriores e das 

próprias práticas sociais, moduladas ou induzidas pelas práticas em si.  
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Esse caráter das representações sociais apresentado, portanto, até então, 

demanda uma atenção especial para o contexto em que se detém esse estudo. O 

oeste da Bahia oferece uma pluralidade de mundos a serem construídos e 

investigados. As representações sociais desses grupos transportam essas 

divergências e corroboram para que as respectivas atitudes e disposições aos objetos 

em comum sejam reelaboradas, podendo atenuar ou reforçar as divergências 

existentes. Contudo, não é sem conflitos que se dá tal mediação, tendo em vista que 

a dialética faz parte da vida humana, por consequência os conflitos, ao querermos 

fazer valer interesses particulares.  
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4. O discurso midiático 

 

 Neste capítulo, será feito um estudo sobre o discurso midiático, em vista de 

se ter as bases teóricas, para se compreender as categorizações feitas sobre o 

Cerrado mais à frente. Com isso, este trabalho leva em conta o papel da mídia no 

processo de constituição da estrutura social e de discursos contemporâneos a 

respeito do cerrado baiano.  

 O discurso é moldado pela estrutura social, mas é também socialmente 

constitutivo. O mesmo se pode dizer, concordando com Thompson, das formas 

simbólicas em geral. A partir da midiatização, essa categoria ganha influência para 

construir e fazer transitar sentidos na sociedade, recurso que torna o relacionamento 

entre sujeitos e a mídia mais complexo e dinâmico (FLORES, 2011). 

 Cabe discorrer a respeito de características midiáticas da produção de 

identidade no âmbito da midiatização, lugar no qual a mídia se transforma em 

parâmetro para a construção da realidade social, intervindo na maneira como os 

indivíduos representam o mundo (SODRÉ, 2006). Para melhor compreensão, cabe 

explicar o que vem a ser midiatização, diferenciando do termo mediação.  

 Sobre este último, Sodré afirma que, a valer, toda e qualquer cultura implica 

em mediações simbólicas, que vêm a ser sua expressão, tal como é o idioma, as leis, 

as artes etc. Igualmente presente no termo mediação é o sentido da ação de fazer a 

comunicação entre as partes. Isso implica em múltiplas formas de interação, e o autor 

continua dizendo que  

  

[...] isto é na verdade decorrência de um poder originário de descriminar, de 

fazer distinções, portanto de um lugar simbólico, fundador de todo 

conhecimento. A linguagem é por isto considerada mediação universal. 

(SODRÉ, 2006, p. 20) 

 

 Já a midiatização o autor define como uma ordem de mediações sociais 

realizadas através da interação. O autor afirma que 

 

[...] trata-se de dispositivo cultural historicamente emergente no momento 

em que o processo de comunicação é técnica e mercadologicamente 
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redefinido pela formação, isto é, por um produto a serviço da lei estrutural 

do valor, também conhecida como capital. (IDEM, p. 21) 

 

 Nesse sentido, os meios midiáticos são importantes instrumentos formadores 

de opiniões e saberes, com poder de interferir até mesmo nos valores sociais e, 

geralmente, na veiculação de informes, causando algum impacto na sociedade. 

Assim, a mídia conduz, em certos momentos, as representações sociais, ao levarmos 

em conta os reflexos que a sociedade contemporânea experimenta por meio das 

mídias (SILVA & TAVARES, 2013).  

 John Thompson destaca, em sua obra “A Mídia e a Modernidade: uma teoria 

social da mídia”, que tanto a produção quanto a interação de saberes e de conteúdo 

simbólico fazem parte da sociedade desde os primórdios da humanidade, pois 

sempre houve a necessidade de se comunicar. Para analisar o impacto que os meios 

de comunicação causam na sociedade, ele cria a teoria social da mídia, que busca 

compreender, por meio da interpretação, os processos sociais pelos quais "as formas 

simbólicas permeiam o mundo social” (THOMPSOM, 1998).  

 Além disso, ele busca precisar qual é a natureza e a função da ideologia nesse 

procedimento que se enraíza e se amplia a partir da Era Moderna, impulsionado pelo 

aparecimento e pela consolidação do capitalismo e dos meios de comunicação de 

massa. Ideologia para o autor é um conceito de suma importância e costuma ser 

atribuído a conjunto de ideias – tal qual o socialismo, o liberalismo, o capitalismo etc. 

O autor vai à luz de outras obras26 para consolidar suas formulações e, a partir disso, 

constrói sua concepção de uma ideologia formulada a serviço do poder. Para 

Thompson, a ideologia27 se relaciona, então, a uma estrutura social específica e se 

constitui dessa mesma estrutura. 

                                                           
26 Pensadores como Destutt de Tracy, Karl Marx, Vladimir Lênin, Georg Lukács, Karl Mannheim entre 
outros. A partir dessa revisão, Thompson constrói a sua concepção a despeito do conceito ideologia 
de forma crítica. 

 
27 Para Pierre Bourdieu, as ideologias são como produto coletivo e coletivamente apropriado, que 

servem a interesses particulares que tendem a apresentar interesses universais, comuns ao conjunto 
do grupo. Para o autor, as funções específicas, assim como a estrutura das ideologias, relacionam-se 
às condições especiais da sua produção e da sua circulação, sendo sempre duplamente determinadas. 
Desse modo, devem suas características mais específicas não só aos interesses das classes ou das 
frações de classes que elas exprimem, mas também aos interesses específicos daqueles que as 
produzem e à lógica específica do campo de produção. (BOURDIEU, 1999). 
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 Desse modo, compreende as distintas maneiras pelas quais as formas 

simbólicas são utilizadas para a instauração e manutenção dessas relações de 

dominação. A transmissão das formas simbólicas se tornou mais mediada uma vez 

que os meios de comunicação de massa se desenvolveram, a partir de meios 

técnicos. O meio técnico vem a ser um substrato material das formas simbólicas, ou 

seja, o meio que passa ao receptor a informação capaz de multiplicar as informações. 

 Todas as formas de comunicação implicam certo grau de distanciamento 

espacial-temporal, certo grau de deslocamento no tempo e no espaço. Todavia, “a 

extensão desse deslocamento varia grandemente, dependendo das circunstâncias 

de comunicação e de tipo de meio técnico empregado”. (THOMPSON,1998, p. 28). 

 Para efeito analítico, Thompson decompõe o poder em 4 tipologias: I) Poder 

econômico28, que provém da atividade humana produtiva; II) Poder político (Estado), 

que deriva de todas as atividades de coordenação dos sujeitos; III) Poder coercitivo, 

que tem relação com o uso da força física29 e/ou ameaças para subjugar ou dominar 

o oponente; e IV) Poder cultural ou simbólico30, que está relacionado a atividade de 

produção e transmissão dos significados das formas simbólicas – característica 

fundamental da vida social31. Essa divisão denota os múltiplos recursos humanos 

usados para exercer o poder, levando em conta os tipos de atividades que o sujeito 

ocupa. 

 Este último tipo de poder, em especial, está intimamente ligado à 

comunicação, pois os indivíduos se ocupam a todo o momento em se expressar ou 

                                                           
28 O poder econômico pode ser diferenciado do poder político, que deriva da atividade de coordenação 
dos indivíduos e da regulamentação dos padrões de suas interações. Embora, impliquem em um grau 
de regulamentação, essas competências competem ao Estado – instituição paradigmática do poder 
político (THOMPSON, 1998). 

 
29 A força física não consiste somente na força bruta humana, podendo aumentar seu grau de 
interferência no uso de meios ou técnicas – uso de armamento, táticas, inteligência, planejamento, 
treinamento etc. Exemplo disso é o poder militar que é o poder coercitivo mais importante 
(THOMPSON, 1998). 

 
30 Sobre o conceito de poder simbólico, ver Bourdieu (1999), na obra “O poder simbólico”. Contudo, 
ressalvo que Thompson usa a expressão “poder simbólico” tomado por Bourdieu, porém diferencia em 
certos aspectos, não desejando inferir o exercício do poder simbólico como uma forma de 
“desconhecimento” por parte dos que são submetidos a ele, pois em sua visão, o exercício desse poder 
parte de uma crença comum e ativa cumplicidade em alguns casos.  

 
31 Em igualdade de condições com a atividade produtiva, coordenação dos sujeitos e atividade 
coercitiva.  
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interpretar expressões de terceiros. Desse modo, essas atividades e expressões de 

si mesmos em formas simbólicas possibilitam a troca de informações e conteúdo, a 

partir de meios de comunicação. Thompson diz que: 

 

[...] na produção de formas simbólicas, os indivíduos se servem destas e de 

outras fontes para realizar ações que possam intervir no curso dos 

acontecimentos com consequências as mais diversas. As ações simbólicas 

podem provocar reações, liderar respostas de determinado teor, sugerir 

caminhos e decisões, induzir a crer e a descrer, apoiar os negócios do 

estado ou sublevar as massas em revoltas coletivas. (THOMPSON, 1998, 

pg.24) 

 

 Assim, a ação simbólica é fundamental para manter ativa a dinâmica social, 

ressaltando que comunicação mediada é um fenômeno social contextualizado. 

Sendo, portanto, constantemente implantada em contextos sociais que se estruturam 

de múltiplas maneiras, a comunicação está ligada à ação como já mencionado e dá 

ao indivíduo capacidade para agir e alcançar seus interesses, podendo inclusive 

intervir no desenrolar dos acontecimentos ou suas consequências. Como Thompson 

diz em seus estudos, os indivíduos podem interagir uns com os outros, ou podem 

agir dentro de estruturas de quase interação mediada, mesmo que estejam situados, 

em termos de contextos práticos da vida cotidiana, em diferentes partes do mundo 

(THOMPSON, 1998).  

 Thompson também faz distinção das formas de interação: a face a face (que 

seria a forma tradicional dos indivíduos interagirem), a mediada (ou seja, as pessoas 

conseguem se comunicar por um meio de comunicação,) e a quase mediada (isto é, 

os indivíduos apenas recebem as informações dos meios massivos – como jornais, 

televisão, livros e rádio). Por fluir em um sentido unidirecional, (caráter monológico), 

não há como ocorrer a interação, sendo os meios desprovidos de reciprocidade.  

 Assim, as mudanças ocorridas com o passar do tempo compreendem-se, até 

certo ponto, como uma ruptura na tradição cultural pela qual os meios midiáticos 

passam a configurar-se como importante ferramenta capaz de criar valores, saberes 

e opinião (SILVA & TAVARES, 2013). A experiência e o contato com esse contexto 

midiatizado transformam o modo de interpretar o mundo atual. É evidente que a 

mídia, muitas vezes apelativa, de certa forma torna o indivíduo subordinado e 
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suscetível a ser influenciado pelas informações reproduzidas, capazes de modificar 

até mesmo um contexto social. 

 

 

4.1. Análise do discurso da mídia local e nacional sobre o Cerrado 

 

Ao fim deste estudo, se analisará de que forma esse discurso midiático é 

construído e legitima certos atores em detrimento da invisibilização de outros, que 

margeiam o processo – chamo estes de atores sem voz. Para tal, parto da 

compreensão dos discursos formulados e difundidos pelos meios de comunicação, 

em especial um jornal de âmbito nacional, chamado “Valor econômico”, e um jornal 

local, do município de Barreiras, o jornal “Nova Fronteira”, a fim de compreender as 

formas de veiculação das notícias sobre o bioma. 

O jornal “Valor econômico” foi criado em 02 de maio do ano 2000 e veicula 

informações de várias áreas: econômica, política e negócios nacionais. Resultado de 

parcerias com as organizações Globo e o grupo Folha, em pouco tempo ganhou 

destaque no cenário nacional. Diferente do jornal local, este abarca um panorama 

mais macro na organização e veiculação das informações. 

O jornal “Nova Fronteira”, por sua vez, teve seu primeiro exemplar publicado 

em 1989, no dia 9 de dezembro. Por ser um jornal menor, de escopo local, ele abrange 

notícias referentes à cidade de Barreiras e imediações, no oeste da Bahia – Luis 

Eduardo Magalhães e São Desidério, por exemplo. É um periódico cujo nome nos 

suscita reflexão ao focarmos no significado do termo fronteira. Ele tem relação com 

a demarcação de um limite, ou seja, a divisão entre duas partes distintas; transição 

entre lugares (cidades, estados, países etc.) por meio de barreiras naturais32, 

marítimas, aéreas etc. As fronteiras, entretanto, podem adquirir um cunho subjetivo 

que ultrapassa a mera noção de divisão e unificação de um território, podendo ser 

uma fronteira cultural, por exemplo. 

                                                           
32 As fronteiras denominadas naturais são aquelas formadas por obstáculos geográficos, frutos da 
própria natureza, sendo essas constituídas por elementos naturais, tais como montanhas, curso das 
águas, florestas etc.  
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Segundo Schulz (2004), “fronteira” é uma construção territorial que coloca a 

distância na proximidade. Desse modo, a aproximação espacial entre áreas se 

contrapõe pela presença de mecanismos que introduzem esse distanciamento através 

de dispositivos materiais (como barreiras, muros) e ideológicos (como normas, 

representações). A distância pode ser interpretada como um meio de proteção, sendo 

assim, a fronteira passa a ser um sistema de controle de fluxos por meio de uma 

filtragem. Assim, a partir do momento em que se transpõe essa fronteira, induz-se uma 

mudança no corpo ou objeto que a atravessou – um movimento pode transformar um 

produto em contrabando, por exemplo (ÁGUAS, 2013). 

Igualmente, o município de Barreiras passa a viver tal transição a partir de 1980, 

período de intensa mercantilização do campo, em que o município começa a ser 

ocupado pelas fronteiras da agropecuária, assistindo ao modo como o seu 

desenvolvimento tornou-se mais pujante, desde a chegada dos produtores rurais 

sulistas.   

Eduardo Galeano afirma que, nesse sentido, desde o início das civilizações, 

economicamente falando, sempre existiu uma desigualdade entre fortes e fracos, 

pobres e ricos. E discorre que há 

 

[...] uma uniformização obrigatória, hostil à diversidade cultural do planeta. Os 

meios de comunicação estão impondo os valores da sociedade neoliberal. 

Eles nos mentem, por imagens ou omissão, e concedem, no máximo, o direito 

de escolher entre coisas idênticas. (GALEANO, 2006, p.149) 

 

Os meios de comunicação seguem essa perspectiva, e poucos grupos 

controlam e dominam um grande número informações, consequentemente, têm a 

possibilidade de manipular a opinião de um grande número de pessoas, fazendo valer 

seus interesses. Das constantes transformações que o meio rural e o setor agrícola 

vivenciam, os retratos dos grandes produtores agrícolas, estabelecidos ou em 

processo de estabelecimento na região do Oeste da Bahia, são os mais 

emblemáticos, visto que os poderes políticos e econômicos caminham lado a lado. 

(Ilustração 6)  
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Ilustração 6: Mapa com os municípios do oeste baiano. Fonte: http://aiba.org.br/wp-

content/uploads/2013/11/cidades.gif 

 

A chegada desses grandes produtores agrícolas, que conseguem aliar 

interesses econômicos aos políticos, reestrutura as dinâmicas sociais dessa região33. 

Tal processo não se estabelece exclusivamente no âmbito local, mas também em 

âmbitos mais globais, gerando mudanças nas relações sociais e no modo como os 

habitantes originários do local passam a refletir acerca de sua história e posição na 

sociedade. (BUHLER & OLIVEIRA, 2012). 

Juntamente com a área da Mapitoba34, região que mais cresce em área 

plantada no Brasil, o oeste baiano vem sendo alvo de interesses e vivido intensas 

mudanças estruturais no que tange, sobretudo, o desenvolvimento do setor agrícola. 

Esta área é de grande interesse para os investidores da agropecuária, que se 

                                                           
33 A região do Oeste da Bahia possui 23 municípios. 
34 Mapitoba (ou Matopiba) é um termo designando a nova fronteira agrícola que agrega os estados 
Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. O Mapitoba começou a ser explorado pela grande agricultura a 
partir da década de 1980. Agricultores da região Sul foram os primeiros a chegar, atraídos pelas terras 
baratas. Em pouco tempo, as pastagens extensivas nas terras de cerrado foram substituídas por uma 
agricultura altamente mecanizada e áreas de irrigação.  
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apropriam do discurso da construção simbólica da existência de um vazio, por ser o 

oeste baiano uma área desabitada, para legitimarem seu espaço no Cerrado. Por isso, 

consideram um lugar de potencial tanto para o mercado das commodities agrícolas 

quanto para a criação de gado. 

Esse desenvolvimento, em contrapartida, acontece em detrimento do bioma, 

pois é no Mapitoba35 que houve um aumento de 61,6%36 no desmatamento, 

equivalente a uma área de 171,4 Km² de savana37 (Ilustração 7). A disponibilidade de 

terras abertas, que os produtores dizem ser aptas para a produção agrícola, é baixa; 

já as terras nativas têm bom preço e são abundantes. Isso sentencia o bioma natural, 

que perde sua mata originária com o avanço dos cultivos de soja, milho e algodão. 

(Gráfico 1) 

                                                           
35 De acordo com os dados da Embrapa 2015, Mapitoba deve compreender 73 milhões de hectares em 
terras de cerrado, numa delimitação territorial dentro da qual existem 28 terras indígenas, 42 unidades 
de conservação, 865 assentamentos e 34 quilombos. Prevê também que 73% dos cerrados da região 
abrangida pelo Mapitoba seriam passíveis de ocupação pela agricultura, mas que 24% desses 
territórios seriam “potencialmente” preservados dentro das propriedades rurais, devido à determinação, 
no Código Florestal, de preservação de 20% das matas nativas nas áreas de cerrado e de 35% nas 
áreas abrangidas pela Amazônia Legal, que correspondem a 60% de todo o Matopiba. Fonte: 
http://terradedireitos.org.br/2015/12/02/cimi-povos-e-comunidades-tradicionais-denunciam-destruicao-
do-cerrado-pelo-matopiba/ 

 
36 Dados retirados do relatório “Análise Geospacial da Dinâmica das Culturas Anuais do Bioma 
Cerrado”, realizados pela empresa Agrosatélites. Fonte jornal virtual Folha UOL: 
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-puxa-
devastacao-do-cerrado.shtml  
37 Leva-se em conta todos os usos da terra como pastagem, plantio de grãos, plantio de cana, etc... 

http://terradedireitos.org.br/2015/12/02/cimi-povos-e-comunidades-tradicionais-denunciam-destruicao-do-cerrado-pelo-matopiba/
http://terradedireitos.org.br/2015/12/02/cimi-povos-e-comunidades-tradicionais-denunciam-destruicao-do-cerrado-pelo-matopiba/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-puxa-devastacao-do-cerrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-puxa-devastacao-do-cerrado.shtml
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Ilustração 7: O desmatamento no Cerrado em área de MAPITOBA. Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-

puxa-devastacao-do-cerrado.shtml  

 

Gráfico 1: Impacto da grande agricultura no bioma Cerrado. Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-

puxa-devastacao-do-cerrado.shtml 

 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-puxa-devastacao-do-cerrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-puxa-devastacao-do-cerrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-puxa-devastacao-do-cerrado.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/12/1714200-avanco-da-agricultura-no-matopiba-puxa-devastacao-do-cerrado.shtml
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A legitimação no processo de territorialização da região ocorre a partir de 

classificações das áreas nas quais os investidores pretendem atuar. Assim, justificam 

a aptidão para tal quando um território apresenta um “vazio social”, além de ser um 

local onde prevalece o Cerrado, um bioma sem relevância de preservação, do ponto 

de vista desses produtores. Logo, essa construção simbólica do vazio parte dos 

grandes produtores e dos demais protagonistas que se apropriam desses discursos 

e se comprometem a modernizar esses lugares e desenvolvê-los. Os pilares sociais 

sobre os quais se dão essas relações são constituídos por atores sociais de distintos 

patamares, ligados tanto ao campo político38 quanto ao econômico.  

 

Os indivíduos ou grupos empresariais que investem nessas áreas apoiam-se 

em redes sociais mais diversas e com maior presença de atores do campo 

político e do campo econômico. São redes que apresentam uma extensão 

social e geográfica bastante ampla. Os vínculos locais estabelecidos por tais 

indivíduos provavelmente são mais frágeis e voltados para os interesses 

relativos ao empreendimento agrícola que, por sua vez, estão mais 

fortemente determinados pelas orientações emanadas de instâncias 

superiores públicas ou privadas. (BUHLER & OLIVEIRA, 2012, p.14) 

 

Desse modo,  

 

no lugar do ‘vazio’ se implanta um processo produtivo dotado de intensa 

tecnologia e gerido a partir de ferramentas de gestão pouco encontradas em 

tal atividade. É a partir desse patamar que se define o parâmetro para marcar 

o divisor entre o progresso e o atraso. Esse processo, que inicialmente se dá 

a partir de uma desconstrução simbólica, se consolida economicamente e 

socialmente a partir de relações de poder39 nas quais se veem enredados 

vários outros atores sociais. (IDEM, IDEM)  

 

Nessa perspectiva, o nexo que rege a relação do grande agricultor com o 

espaço é dotado de uma lógica instrumental. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o 

                                                           
38 O ministro da agricultura exemplifica bem o que foi dito referente ao Cerrado ser desprezado quanto 
a sua importância ambiental. No trecho, o então ministro Wagner Rossi fez o seguinte comentário, em 
uma reunião do Conselho Federal da Economia: “Lá não tem nada, só Cerrado”. Nessa fala ele fazia 
referencia justamente à área de Mapitoba (LOPLETE, 2011; Apud BUHLER & OLIVEIRA, 2012). 
 
39 Ver em “Microfísica do poder” (Foucault, 1979). 
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bioma mais agredido com a ocupação humana – sobretudo com a abertura de novas 

áreas como fronteira agrícola. A deterioração fica pior sem as reservas legais (RL) – 

percentual da área do imóvel na qual a vegetação nativa deve ser conservada – das 

quais o Cerrado tem poucas unidades. Isso pode ser justificado pelo fato de que a 

maior parte do seu território está atrelada à pujança da economia40 como um tudo – 

considerando a nível micro e macro.  

Para melhor compreensão do que foi dito, segue um exemplo que corrobora o 

que foi discorrido referente a essa questão. No dia 19 de Novembro de 2011, o jornal 

Valor Econômico publicou uma notícia referente à tecnologia e o modo como a mesma 

corrobora o aumento da produção agrícola.41 Em síntese, o texto fala sobre a 

intensificação da participação do Nordeste na produção brasileira de grãos e que esta 

dobrou na última década. Os avanços da grande agricultura se devem, na região, ao 

aumento de investimentos em pesquisas e intensificação da mecanização. Dado 

momento, após mencionar outros Estados, é dito que esse crescimento tornou-se 

mais evidente nas regiões de Cerrado, principalmente no Oeste da Bahia. 

 

Num levantamento preparado a pedido deste jornal [...] as regiões de Luis 

Eduardo Magalhães, São Desidério e Barreiras, na Bahia, e de Uruçui, Baixa 

Grande do Ribeiro e Bom Jesus, no Piauí, acumularam crescimento de 214%, 

234%,152%, 731%, 629% e  223% entre 2001 e 2008, superando a média de 

seus Estados (138% no caso da Bahia e 159% para o Piauí). O oeste baiano, 

retoma Pitt, consolidou uma "matriz produtiva bastante diversificada, diluindo 

riscos e assegurando estabilidade  para   a   região. [...] Temos mais de 1 

milhão de hectares disponíveis para a ampliação das lavouras, mais da 

metade à espera da liberação de licenças ambientais para iniciar a 

exploração. (VALOR ECONÔMICO, 19.12.2011) 

  

                                                           

40 No presente, a grande agricultura é responsável pelo maior volume de exportações do Brasil e o 

setor é de extrema importância para o Produto Interno Bruto (PIB) do país. Em 2015, o governo federal 

formalizou a região como um novo território de desenvolvimento e quer formular políticas para estimular 

o crescimento da nova fronteira econômica, inclusive, é vista como a última fronteira em expansão do 

país. Fonte: http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/mapitoba-conheca-a-

ultima-fronteira-agricola-do-brasil.htm. 

41 O título da matéria é “Tecnologia impulsiona agricultura e produção”, e ela pode ser encontrada em: 
http://www.valor.com.br/impresso/agronegocios/tecnologia-impulsiona-agricultura-e-producao. 
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Nesse trecho é possível perceber que o crescimento tornou-se mais evidente 

nas regiões de Cerrado, no oeste da Bahia. Entre outros motivos, isso se deve à 

especulação fundiária – lotes de terras mais em conta que nas demais regiões 

agrícolas. Esses investimentos na região são uma iniciativa financiada por subsídios 

governamentais, instituições privadas e multinacionais. Além disso, nessa fala de 

Sérgio Pitt, vice-presidente da AIBA do período, denota a instrumentalização das 

terras do Cerrado, sendo notória sua finalidade meramente econômica, sem menor 

menção à relevância ambiental e de sua preservação. 

 A capacidade de exprimir os interesses e demandas coletivos dos meios de 

comunicação fundamenta-se num discurso de propagar um senso comum para a 

população, omitindo, ao mesmo tempo, outros interesses e demandas (FLEURY, 

2008). Dessa forma, se em grande parte da população, como apontou Moscovici 

(1978): 

 

[...] para estabelecer um equilíbrio, o indivíduo define-se como um “eu 

generalizado” [contrapondo-se a um “outrem generalizado” dos 

interlocutores próximos ou distantes que forma o “eles” do discurso], logo, 

como um porta-voz de seu grupo, de sua classe, dos cristãos ou do “bom 

senso”, e não como uma pessoa particular. (MOSCOVICI, 1978, p.79) 

 

Dentre os membros de certos grupos, essa postura é ainda mais comum, visto 

que, devido aos seus cargos profissionais, considera-se que estão legitimamente 

autorizados a falar e agir em nome da população. Alia-se a isso o fato de que os 

jornais locais, por exemplo, possuem jornalistas com outras ocupações, com renda 

gerada no ramo agrícola, participação em associação, sindicato ou funções 

deliberativas, assumindo, destarte, papéis protagonistas na configuração e condução 

de se beneficiar, atendendo unicamente a interesses próprios ou de grupos seletos, 

além de resolver possíveis conflitos pela terra de forma unilateral e pouco 

democrática. A apreensão de suas representações torna-se, portanto, sobremaneira 

relevante (FLEURY, 2008). 

Isto pode ser evidenciado na notícia emitida pelo jornal ‘Nova Fronteira’, no 

dia 08 de Novembro de 2012, que trata da polêmica remarcação/manutenção do 
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marco geográfico da escarpa Serra Geral como divisa de estados42 e, para evitar a 

mudança, o governador da época Jaques Wagner43 recebe apoio da instituição AIBA, 

que deveria se manter neutra, visto que é uma associação de agricultores com atores 

que têm ligação econômica com a grande agricultura, e relações estreitas na política 

local e nacional, no Congresso44. Sobre o caso: 

 

As disputas de terras na linha limítrofe dos estados da Bahia, Goiás e 

Tocantins, tanto a nível particular quanto público, datam dos anos 1919/1920, 

quando Bahia e Goiás acordaram definir suas terras extremantes pelo divisor 

de águas das Bacias dos rios Tocantins e São Francisco, nem sempre 

coincidente com as escarpas da serra que visualiza a distinção geográfica 

dos estados envolvidos. Naquela época, a inexistência dos instrumentais 

modernos e precisos de demarcação territorial acentuou o litígio entre 

posseiros e proprietários nos pontos mais críticos ou indefinidos, envolvendo 

as Justiças Estaduais dos Estados envolvidos, com destaque à região de 

Posse-GO. Um levantamento acordado por Goiás e Bahia, no início dos anos 

80, permitiu um primeiro levantamento da divisa, aceito inclusive pelo Estado 

da Bahia, mas não concretizado no plano legal por resistência do Estado de 

Goiás. Este fato levou o Estado da Bahia a propor, junto ao STF, com 

competência exclusiva, a ACO (Ação Civil Originária) nº 347, em 1986. A 

AIBA se propôs a participar como assistente no processo, dando ao Governo 

da Bahia informações e suporte para subsidiar a defesa do estado. A 

proposta, contudo, foi negada pelo Governo baiano de então, que alegou que 

a entrada da AIBA poderia trazer risco de “tumulto processual a dificultar o 

desenlace da demanda”. A AIBA agravou a decisão, até hoje sem julgamento. 

(NOVA FRONTEIRA, 2012) 

                                                           
42A matéria do jornal tem como título ‘AIBA defenderá hoje a manuntenção do marco geográfico da 
Escarpa da Serra Geral como Divisa de Estados junto ao Governo Jaques Wagner’ e pode ser 
encontrado em: http://www.jornalnovafronteira.com.br/?p=MConteudo&i=7412 
 
43 Sobre Jaques Wagner (Partido dos Trabalhadores-PT) e seu mandato, cabe dizer que foi eleito 
governador pela primeira vez em 2006 quando quebrou um ciclo de quatro mandatos consecutivos do 
Partido Frente Liberal à frente da Bahia. Wagner chegou ao poder depois de derrotar seu principal 
concorrente na disputa, o então governador Paulo Souto (PFL), lançado à política pelo senador Antônio 
Carlos Magalhães (PFL). Em 2010 se reelegeu, terminando seu mandado em 2014. Atualmente Rui Costa 
(PT) é o governador da Bahia. 

 
44 No Congresso Nacional, a bancada que atende a interesses dos grandes produtores agrícolas é 
chamada de Bancada Ruralista. Essa frente parlamentar, que atua em defesa dos interesses dos 
proprietários rurais, é particularmente atuante na hora de contrapor-se a projetos de lei com o objetivo 
de promover a reforma agrária, demarcar terras indígenas ou proteger os biomas brasileiros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_parlamentar
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Se a decisão judicial fosse acatada e usasse como parâmetro a divisa do 

estado da Bahia pelo divisor das águas, que nem sempre coincide com a escarpa da 

serra, a mudança ocasionaria sérios problemas, além da perda de território e 

arrecadação, de ordem social, ambiental, fiscal e fundiária, gerando também 

insegurança jurídica. O Cerrado mais uma vez emerge reduzido à função econômica, 

sendo retratado pela sua importância como um polo agrícola, porém em nenhum 

momento se leva em conta sua relevância ambiental, quanto bioma biodiverso. 

Pode-se dizer que, com a chegada desses novos produtores agrícolas, se 

impõe uma nova composição ao território. O acesso aos recursos locais é feito a partir 

de lógicas de apropriação e manejo diversos, e esse regime de industrialização da 

agricultura e urbanização do rural fica condicionado a demandas específicas da nova 

agricultura (BUHLER & OLIVEIRA, 2012). 

 Através dos estudos sobre todo o material recolhido ao longo deste um ano de 

pesquisa, fez-se possível perceber que o Cerrado é um bioma cuja importância ainda 

se encontra aquém quando comparado aos demais, por estar atrelado a interesses 

político-econômicos, ou seja, o discurso econômico se sobrepõe à importância 

ecológica de tal maneira que o Cerrado sequer é mencionado nos jornais locais. 

Sempre mencionam um vazio existente, até chegarem os grandes agricultores com a 

modernização e investimento local, como se estes fossem responsáveis pelo 

desenvolvimento. Na ótica econômica e mercadológica, pode se dizer que ocorreram 

certos avanços, mas ressaltando que foram às custas da degradação do Cerrado, e 

tais “ganhos” não beneficiaram os povos tradicionais do bioma, tampouco os 

pequenos agricultores. 

 Assim, a savana brasileira fica invisibilizada pelas estruturas de poder ainda 

hegemônicas, é essa aliança entre a elite econômica e a política que corrobora, de 

certo modo, sua deslegitimação simbólica, tanto para seu reconhecimento, quanto 

para a importância de seu patrimônio sociocultural e ambiental, visto que, ao final do 

processo, ficam comprometidos. 

 

5. Considerações finais 
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“Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer 
outras maiores perguntas.” (GUIMARÃES ROSA, 2001, p. 429). 

 

 

 Esta é uma pesquisa que se encontra em fase de andamento. Levar a cabo 

esse trabalho foi um desafio intelectual cujas proporções não se poderiam 

dimensionar, ao princípio da caminhada, porém o acúmulo intelectual pode ser 

considerado enriquecedor. Não obstante, a partir de todo o trabalho efetivado em torno 

da sistematização das fontes e da metodologia a ser abordada, da compilação de 

material coletado com a análise dos jornais “Nova Fronteira” e “Valor Econômico”, já 

se torna possível estabelecer algumas proposições substantivas e desenvolver 

algumas análises que estruturem uma crítica efetiva e construtiva ao modelo de 

desenvolvimento propagado e reificado pelo discurso midiático. 

  Tudo que foi apresentado neste estudo aponta que a comunicação resulta de 

um complexo processo que não consiste apenas na mera transmissão de 

informações. Comunicar é discursar e produzir sentidos, o que vai além de se 

configurar em um fenômeno mecânico, ou uma simples codificação de mensagens. 

Essa prática discursiva leva em conta que o ato de comunicar vai além de uma mera 

emissão de mensagens, sendo edificada no decorrer das relações humanas, em um 

percurso repleto de variáveis distintas, a fim de legitimar pelo discurso os atores 

hegemônicos que dominam o processo amparado pelo sistema capitalista e 

constroem a “verdade simbólica” assumida pelos atores que reproduzem o Cerrado 

em suas práticas econômicas, sociais e políticas. 

 Com tudo que foi dito, este projeto tem seu propósito em identificar esses novos 

atores e os diferentes discursos veiculados pelos meios de comunicação na 

construção social desse bioma em análise. Cabe salientar que o foco das reflexões 

expostas nesta pesquisa perpassa os discursos midiáticos e políticos como mero 

instrumento para alcançarmos nossos objetivos, desconstruindo e relativizando as 

notícias que categorizam esse bioma, favorecendo a interesses particulares dos 

grandes agricultores – de maneira direta ou indireta. 

 Vale ressaltar que as Ciências Sociais formulam categorias para possibilitar as 

análises e a compreensão de relações sociais. Boa parte dos atores relacionados ao 

o setor agrícola tem feito avançar o conhecimento dos grupos presentes no campo 
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(BUHLER & OLIVEIRA, 2012), especialmente no que diz respeito à sua diversidade 

de atuação e interesses.  Dessa forma que se consolidam as abordagens voltadas 

para a área de Sociologia, focando nas questões que complexificam as relações 

estabelecidas entre atores sociais e o meio em que eles interagem. 
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