
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 1 

 
Documento padrão para submissão de trabalhos ao  

XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação  
 

Movimentos Sociais: pesquisa em três tempos ¹ 

                      Christa Berger ² - PPGCiências da Comunicação - Unisinos  

 
 
Resumo 
 

Na literatura sobre a esquerda no Brasil se destacam dois temas: a história do 
PCB e a luta armada. A experiência da organização dos movimentos populares é parte 
desta história, mas é menos estudada e, menos, ainda, na perspectiva da comunicação. 
Este texto quer registrar a partir do campo de estudo acadêmico da comunicação o 
percurso que aproximou os movimentos sociais dos problemas midiáticos, observando 
como indicadores a trajetória da Intercom e os textos que circulam na área. A intenção é 
contribuir com a história do presente e com a “história vista de baixo” mapeando um 
fragmento do que vem sendo produzido como Memórias da Esquerda. Aqui, sobre a 
relação dos movimentos sociais com a comunicação. 
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Corpo do trabalho 
 

Os textos também têm história. Este reúne três momentos³ distintos em que 

refletindo sobre questões relacionadas à pesquisa em comunicação popular fui 

construindo o texto que considerei adequado partilhar neste Núcleo de Pesquisa. Se 

olhar pelo retrovisor do tempo longo este texto iniciou há mais tempo e faz parte de uma 

preocupação com a compreensão da natureza da pesquisa que ocorre concomitante ao 

desenvolvimento do objeto de estudo e quando o pesquisador faz parte da problemática 

que pretende elucidar. Isto ocorre com a pesquisa sobre a comunicação praticada pelos 

agentes dos Movimentos Sociais, vinculados ao projeto que a esquerda brasileira vem 

propondo no Brasil desde os anos 30 e que permanece no horizonte da militância no 

início do século XXI.  Já temos, portanto, material suficiente para observar as nada 

consensuais relações entre militância política e formação intelectual.  

_________________ 
1. Trabalho apresentado ao NP Comunicação para a Cidadania, do  Encontro dos Núcleos de pesquisa da Intercom.  
2. Professora titular da Faculdade de Comunicação e do PPGCom da Unisinos, professora aposentada da UFRGS, 
doutora em comunicação pela ECA-USP, pós-doutorado em jornalismo pela Universidade Autônoma de Barcelona. 
Autora do livro Campos em Confronto: a terra e o texto, organizadora do livro Jornalismo no Cinema (ambos pela 
editora da UFRGS) e de artigos publicados nas revistas da área. 
3. Denise Cogo, coordenadora do Núcleo Comunicação para a Cidadania, me pediu um texto de apresentação para o 
livro do NP; fui convidada pelo grupo de cidadania da Eca para falar sobre a Pesquisa em Comunicação e 
Movimentos Sociais e fiz um texto para apresentar no GT de jornalismo da ALAIC sobre o caso Aracruz. 
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A intenção, neste texto, é acompanhar os estudos realizados na comunicação 

sobre os Movimentos Sociais refletindo sobre a trajetória andada na perspectiva da 

história do presente e da “história vista de baixo”.   

Uma primeira lembrança associa o tema à antropóloga Ruth Cardoso que 

desafiava no ciclo Intercom de 1984 a “avançar o sinal e descobrir ângulos mais felizes 

para fotografar o que realmente está acontecendo em nosso mundo contemporâneo”. Ela 

reconhecia na presença dos Movimentos Sociais nascentes uma nova mediação entre a 

sociedade e o Estado e apontava para uma função dos MCM porque eles realizavam 

tanto a mediação como a legitimação desses movimentos. Dizia: “como os MCM não 

são criadores de assuntos eles têm sempre que recorrer ao que a sociedade oferece e, 

então, dependendo de complicados equilíbrios, algumas vezes as reivindicações geradas 

pelos MS encontram eco na mídia”. (1985) 

Vinte e dois anos se passaram desde esta afirmação. Eu ousaria dizer que 

avançamos muito na compreensão da relação Movimentos Sociais e Mídia. Soa 

simplório e ingênuo, hoje, afirmar que os MCM não são criadores de assuntos e então 

recorrem ao que acontece na sociedade e que por isso os MS entram na pauta 

jornalística. Nossa bibliografia apresenta um número significativo de trabalhos que se 

dedicam a compreender os meandros que fazem as reivindicações dos MS encontrar eco 

na mídia. 

Outro texto que pertence ao nosso estoque de referência inaugural é de Jesus 

Martin Barbero, também de 85, que foi muito citado porque ele dizia que da América 

Latina se abria  um novo campo de estudo da comunicação e que este se caracterizava 

justamente por observar as relações entre o popular e o massivo. Ele dizia, “o que 

implica em pesquisar a) os modos de presença/ausência, de afirmação/negação, de 

confiscação e deformação da memória popular nos atuais processos de comunicação de 

massa e b) os usos populares do massivo”. 

Estas dicas foram incorporadas em muitas pesquisas – que tratam da informação, 

das novelas, dos programas de humor bem como dos usos que os Movimentos Sociais 

fazem dos dispositivos midiáticos. Os antropólogos, historiadores, críticos de arte, 

sociólogos preocupados com a “história da parcela dos sem parcela”, como diz Chico de 

Oliveira, cruzavam o caminho dos estudiosos da comunicação. O livro de Carlo 

Ginzburg O queijo e os vermes (1998), ao demonstrar para outra época a tese da 

circularidade cultural iluminava a intuição sobre a existência de um movimento 
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constante entre a cultura erudita e a cultura popular, incluída, desde nossa perspectiva a 

cultura de massa. 

A história da Intercom também fornece informações sobre o percurso do tema. 

Ela foi criada em dezembro de 1977 e começou propondo ciclos de estudos 

interdisciplinares; o primeiro tratou do Ensino em Comunicação, o segundo (realizado 

em 1979) teve como tema Os Modos de Comunicação das Classes Subalternas. 

Marques de Melo, então presidente da entidade, na apresentação do livro que resultou 

do ciclo diz que o evento contou com quase meia centena de participantes e que a 

Intercom escolheu discutir a subalternidade para ampliar a compreensão da dominação 

econômica e política e “observar os modos de comunicação dos trabalhadores urbanos e 

rurais, mas também da comunicação dos grupos religiosos, das minorias étnicas e 

raciais, das comunidades homossexuais”.  

  No espírito que anunciava a década de 80, a década que viria estender as lutas e 

as conquistas da abertura política, a Intercom incluía seu ciclo nas “tentativas de se 

pensar as classes subalternas no Brasil como agentes da sua própria comunicação ou de 

se repensar os seus modos de comunicação não apenas como reflexo da ideologia da 

classe dominante, e nem tão somente como testemunho pungente do grito de dor dos 

oprimidos, mas, sobretudo  como prenuncio da comunicação que historicamente 

construirá a hegemonia política das classes trabalhadoras em nossa sociedade.” Acho 

interessante rever os documentos que nos constituíram como campo de estudo, eles 

explicitam um começo comprometido e crítico vinculado à comunicação que circula na 

sociedade e não exclusivamente à comunicação midiática. 

Quando na Intercom se propôs a criação de grupos de trabalho para reunir os 

pesquisadores pelos seus interesses e fazer avançar campos específicos do 

conhecimento em comunicação ninguém questionou a pertinência de incluir um grupo 

de Cultura e Comunicação Popular.  

Formado em 1990 o objetivo do GT era o “estudo da comunicação no contexto 

das organizações e movimentos sociais, populares e sindicais”, discutindo as teorias e 

metodologias disponíveis e apresentando resultados de pesquisa. O quarto título da 

coleção GTs da Intercom publicado em 1995 traz textos deste GT e se chama 

Comunicações e Culturas Populares organizado pela coordenadora do GT Cicilia 

Peruzzo. Ali se reconhecem as preocupações de então – demandávamos conceitos, 

experiências de ação e laços com a América Latina. A “outra” comunicação também 

respondia por emancipadora, participativa, comunitária, dos marginalizados, das classes 
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subalternas, de resistência, dialógica, mobilizadora e se confundia com a imprensa 

alternativa, nanica, popular, sindical, a comunicação produzida pelos Movimentos 

Sociais.  

Dez anos depois, quando o Gt se chama Núcleo de Pesquisa e o título 

Comunicação e Cultura Popular é substituído por Comunicação para a Cidadania, a 

ementa diz que serão considerados os “trabalhos de pesquisa que tenham como objeto 

as inter-relações entre comunicação, culturas populares, identidades culturais, 

etnicidade e cidadania em instâncias macro e micro comunicacionais e midiáticos, com 

ênfase nos processos que se desenrolam no âmbito dos movimentos populares, 

comunitários, sindicais e nas Ongs bem como nas esferas partidárias e eclesiais. São 

priorizados igualmente as ações e práticas envolvendo as apropriações e os usos das 

tecnologias da comunicação pelas redes de movimentos sociais no contexto da 

sociedade globalizada que envolvam perspectivas cidadãs relacionadas à diversidade 

cultural e à interculturalidade e em que estejam implicadas noções e/ou experiências de 

classe social, gênero, infância, juventude e migrações”. Um novo livro, organizado pela 

atual coordenadora registra as continuidades e as rupturas. 

A “outra” comunicação dos anos 80 tem agora um novo estatuto – ela assume 

suas interfaces com a mídia, ela incorpora no seu que fazer os mesmos suportes 

tecnológicos da midia, ela se faz on- line, em rede, não descarta o marketing, propõem 

outras formas de protestar e incorpora as Organizações Não-Governamentais e o 

Terceiro Setor. 

  As palavras Popular e Alternativa estão para os anos 80, como Novo esteve para 

os anos 60 (lembram do cinema novo, da bossa nova?) e como Cidadania está para os 

dias de hoje. O que acompanha a questão da cidadania é uma discussão sobre o 

significado e o alcance de ser membro da comunidade em que se vive. Quem pertence e 

quem está exc luído? E por quê? E como concertar esta divisão desigual? São os 

problemas em torno do pertencimento e do direito de pertencer que deram lugar à 

discussão das políticas de cidadania e mobilizam nossos trabalhos acadêmicos. Se a 

perspectiva popular e alternativa reivindicava dar valor ao que estava no desvio, na 

contramão do hegemônico, a perspectiva da cidadania quer a inclusão do que está do 

lado de fora. 

Este percurso mostra que a pesquisa acompanhou o surgimento das lutas pela 

democratização, passou pela fase da emergência dos movimentos sociais como atores 

importantes da esfera pública e chega aos dias atuais observando o encolhimento do 
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espaço público e a absorção dos MS pelos procedimentos da sociedade midiática. Ou 

seja, esta pesquisa faz parte da his tória da esquerda no Brasil. 

 

Os Três Tempos 

 

Sem nenhuma pretensão de realizar um mapa fiel da pesquisa em Comunicação 

e Movimentos Sociais, acho que elas estão agrupadas em 3 conjuntos e uma ausência 

que está pedindo intervenção acadêmica: 

1 - Estudo dos discursos midiáticos concentra pesquisas sobre como os Movimentos 

Sociais são enunciados na midia.  De metodologias variadas, vai da análise de conteúdo 

a análise de discurso, semiologia, lingüística até análises com os conceitos próprios do 

jornalismo. É onde a pesquisa se destaca e, compreensivelmente, é o Movimento Sem 

Terra que mais tem sido estudado. Afinal desde os anos 80 é o movimento que mais 

protagoniza conflitos e está na mídia. 

 2 – Estudo das relações entre os Movimentos Sociais e a Midia reúne estudos que 

buscam observar as estratégias que os Movimentos usam para agendar os noticiários. 

Outra vez o MST é o mais pesquisado partindo do pressuposto de que é o movimento 

que melhor soube midiatizar-se. 

 3 – Estudo das relações entre as Novas Tecnologias e os Movimentos Sociais – acho 

que aqui há um bom potencial tanto para o exercício da cidadania como para a pesquisa 

dos usos mobilizadores que os MS vem fazendo das mídias. As novas formas de 

ativismo político estão claramente identificadas com o uso da WEB. Novas palavras vão 

sendo incorporadas para designar estes movimentos: midiocracia, midiativismo, 

negroativismo, blogesfera. José Vidal Beneyto organizou um livro chamado Hacia uma 

Sociedad Civil Global, onde se encontram textos que contam sobre redes internacionais 

de protesto como reveladoras do potencial mobilizador das novas tecnologias em torno 

a objetivos concretos. 

E, por último, uma falta: temos refletido menos, pesquisado pouco sobre nossa 

condição de usuários da comunicação, que é por natureza um direito de todos. Maria 

Cristina Mata usa a expressão cidadania comunicativa para se referir a nossa condição 

de leitores, espectadores, ouvintes ocupando uma posição não só de consumidores, mas 

de cidadãos com direitos em relação à informação veiculada.  Maria Cristina explica 

assim o conceito de cidadania comunicativa: “a entendemos como o reconhecimento da 

capacidade de ser sujeito de direito e demanda no terreno da comunicação pública e do 
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exercício deste direito. Se trata de uma noção complexa que envolve várias dimensões e 

que reconhece a condição de público dos meios que temos nas sociedades 

midiatizadas.” (2006) 

De certa forma, nós na pesquisa acadêmica acompanhamos o comportamento da 

midia que não se inclui na cobertura – nós também pesquisamos menos as questões que 

dizem respeito à natureza deste direito ou os movimentos que trabalham pela 

comunicação pública. Nós estudamos a comunicação do MST e a cobertura que ele 

merece da imprensa, mas não pesquisamos a FENAJ, o Conselho de Comunicação, o 

Fórum de Políticas Democráticas da Comunicação – até mesmo para reconhecer como a 

imprensa não informa sobre as associações ou movimentos que a questionam.  

Tomo, agora, um fato que ocorreu recentemente no Rio Grande do Sul como um caso 

paradigmático das novas modalidades de resistência, da relação dos Movimentos 

Sociais com a imprensa, da cobertura que mereceu e das possibilidades de sua 

transformação em um problema de pesquisa. 

O acontecimento: Uma unidade da Aracruz Celulose no Rio Grande do Sul foi 

danificada no dia 8 de março por militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra e do Movimento das Mulheres Camponesas.  

Relações MST e Midia: O MST rompeu com a RBS devido ao seu posicionamento 

contrário aos Movimentos Sociais.  Neste episódio aconteceu de três emissoras de TV 

(Band, Pampa e SBT) acompanharem a ação e registrarem o fato em seus noticiários 

com imagens e a RBS ficar de fora. Em comunicado interno, sob o título “o orgulho de 

não dar o furo” o diretor de telejornalismo diz “que pela primeira vez ficou feliz de não 

dar antes uma notícia.” Os editores dos outros telejornais responderam e a polêmica 

acabou contaminando a cobertura da ação na Aracruz, com editoriais abrindo os 

noticiários. 

A cobertura: A ação foi manchete e mereceu editoriais nos jornais gaúchos, notícia  em 

todos os grandes jornais brasileiros e matéria de destaque nas revistas semanais. Nestes 

dias acontecia em Porto Alegre a II Conferência Internacional sobre Reforma Agrária e 

Desenvolvimento Rural e era o dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. 

Estas duas coincidências reforçavam a garantia de correspondência dos critérios de 

noticiabilidade que o acontecimento detinha.  

As fontes usadas pelos jornalistas para descrever o fato foram fontes oficiais: 

governo do Estado, ministro da agricultura, presidentes de entidades de classe, 

representantes dos setores brasileiros de celulose e papel, presidente, diretor e gerentes 
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da Aracruz, senadores e deputados. Se olhamos o acontecido, no entanto, encontramos 

outros sujeitos passíveis de serem chamados a falar: os militantes, as mulheres, o 

presidente da pastoral da terra, os representantes de entidades ecológicas, pesquisadores 

da universidade. Estes poderiam complexificar a cobertura e contribuir para responder a 

pergunta sobre o porquê da invasão, pergunta, aliás, que não foi sequer formulada. Os 

jornalistas já sabiam a resposta porque suas fontes são “legítimas e comprometidas com 

o avanço tecnológico, científico e econômico do país”. E a empresa acusada além de ser 

“inteiramente nacional”, faz “pesquisa científica a 20 anos contribuindo para que o 

Brasil ocupe a liderança mundial em produção florestal”.  

Os jornalistas poderiam ter contextualizado a manifestação mostrando que o 

problema não é só brasileiro, mas que se estende ao Uruguai e Argentina. No Uruguai, 

empresas multinacionais européias estão construindo fábricas de celulose, as 

“papeleiras” como dizem os ambientalistas, e tem merecido muita discussão.  A reação 

do lado argentino, por exemplo, foi imediata com barreiras de militantes impedindo o 

trânsito pelas pontes que ligam os dois países. Lá como aqui o plantio de eucalipto não é 

bem-vindo por alguns setores, mas estes não contam para a imprensa, que faz a opção 

por uma manchete, assim: “Ação violenta do MST ameaça investimento de US$ 1,2 

bilhão no RS”. (Zero Hora) 

Eles também poderiam ter ouvido ambientalistas, a Agência de Notícias 

Ambientais promoveu junto com a Associação Riograndense de Imprensa um debate 

sobre as conseqüências do plantio de eucaliptos em novembro de 2005 e tem um bom 

material de divulgação e fontes que pesquisam o tema, mas esta agência não foi ouvida 

por nenhuma empresa jornalística. Diz Renato Gianuca, um jornalista ambiental: 

            “A questão, a raiz do problema, é o eucalipto”. Sabidamente, essa árvore altera o solo e  
             afeta a biodiversidade. E, mais que tudo: agrava as secas no Sul do continente. Porque o 
            eucalipto precisa sugar toda a água possível, em seu redor, para se desenvolver. Em 
            apenas sete anos, por aqui, o eucalipto já oferece a fibra necessária para fabricar papel. 

Talvez esteja aí o principal motivo pelo qual as multinacionais de celulose se deslocam, 
cada vez mais, para a América Latina para produzir aqui o produto que lá estão 
impedidas de fazer, em função de leis ambientais mais rigorosas.” (Observatório de 
Imprensa). 
 
Outra fonte ausente nas matérias publicadas na imprensa, mas que se posicionou 

na revista dos docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi o Núcleo de 

Economia Alternativa desta Universidade. Escolho algumas passagens da nota: 

             “Assim, no momento em que os referidos movimentos são alvos de um linchamento 
              midiático, baseado em preconceitos e interesses escusos, queremos reafirmar nossa 
              parceria com o MST e MMC (Movimento das Mulheres Camponesas) por entender: 
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 · que a ação objetivava chamar a atenção para o desastre ecológico e humano, 
representado pelo plantio de grandes áreas de eucalipto pela Aracruz Celulose, e só 
ocorreu porque a mesma mídia que a condena não abre nenhum espaço para estes 
movimentos colocarem esta e outras questões não só de seu interesse, mas também de 
interesse geral. 
· que a pesquisa científica não é neutra. Assim como os laboratórios e pesquisadores 
americanos produziram o agente laranja para exterminar a flora e facilitar desta maneira 
o genocídio contra o povo vietnamita; os pesquisadores a serviço da Aracruz Celulose, 
funcionários do grande capital predador, em nome de exportar ou morrer vão 
transformar grandes espaços de nosso país em desertos verdes. 
· que a Aracruz Celulose vem agredindo o meio ambiente e o povo brasileiro, como foi 
o caso da agressão aos guaranis e quilombolas no estado do espírito Santo que resultou 
em prisões, agressões e ferimentos além de destruição e transferência de comunidades 
de seu lugar de origem. No caso do quilombolas em trinta anos de instalação da Aracruz 
em suas terras reduziu essas comunidades de 10 mil famílias para 1300 famílias. Tudo 
isso com o apoio do BNDS, ironicamente com recursos do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador. 
    Finalmente, quem atenta contra a democracia neste País não são as agricultoras, que 
buscaram numa ação de último recurso chamar a atenção sobre um grave problema, e 
sim a grande imprensa, absolutamente comprometida com os interesses do capital e que 
omite as discussões sobre os problemas que interessam à população, e mais, quando o 
fazem são de uma parcialidade vergonhosa e repugnante.” (NEA/UFRGS). 
 

No caso do viveiro da Aracruz, as razões da destruição não foram buscadas, não 

houve nenhuma tentativa, da parte dos jornalistas, em compreender a ação. Ela foi 

julgada como vandalismo e os protagonistas nomeados como terroristas. Terrorista não 

é fonte de informação nem merece voz na matéria. Nomeá-los assim é, também, uma 

opção para justificar sua ausência no texto. 

A internet tem sido um espaço útil e ágil para a circulação de contra- informação. 

Interessante observar o número de pessoas que se manifestou nos dias que se seguiram à 

manifestação: escrevendo sobre a plantação de eucaliptos e o passivo que ela deixa para 

a terra que a acolhe; sobre os financiamentos dos governos no agro negócio florestal; 

sobre os interesses das multinacionais em nos escolher como “depositários das sobras 

dos civilizados com leis rigorosas”.  

Foi também através da Internet que circulou um fato ocorrido em janeiro de 

2006 e que não mereceu notícia em jornal apesar de conter valores-noticia equiparáveis 

ao do dia 8 de março. Quem descreve a ação é o jornalista do Conselho Indigenista 

Missionário: 

     “No dia 20 de janeiro deste ano, a empresa Aracruz Celulose S/A mobilizou 
helicópteros, bombas, armas e 120 agentes da Polícia Federal do Comando de 
Operações Táticas, vindos de Brasília para destruir duas aldeias e expulsar 50 pessoas 
dos povos Tupiniquim e Guarani de sua terra tradicional, no município de Aracruz (ES). 
        Sem sequer receber uma ordem de despejo, os Tupiniquim e Guarani foram 
surpreendidos com o violento ataque. A ação, que resultou na prisão arbitrária de duas 
lideranças e deixou outras 12 pessoas feridas, teve todo o apoio logístico da empresa 
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Aracruz Celulose S/A. Os 120 agentes da polícia federal receberam hospedagem e 
utilizaram o heliporto e os telefones da multinacional. 
        Durante a ação ilegal da policia federal – condenada inclusive pela Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados – tratores da multinacional destruíram 
totalmente duas aldeias. Todas as casas foram derrubadas, e muitos índios não puderam 
retirar seus pertences de dentro delas. 
         No noticiário das grandes empresas de mídia, não se viu nenhuma mãe 
Tupiniquim ou Guarani com seus filhos chorando, nenhum ministro do governo 
condenando a ação ou mesmo o dono da empresa lamentando a violência. Mas se por 
aqui as grandes empresas de mídia não repercutiram o crime cometido pelo aparelho 
repressor do Estado e a empresa Aracruz Celulose S/A, a família real da Suécia resolveu 
vender suas ações da multinacional devido às denuncias e fortes pressões contra a 
violação de direitos humanos cometidos e o desrespeito ao meio ambiente no Brasil. 
         Mesmo com as denúncias de desrespeito aos direitos indígenas e ao meio 
ambiente, a gigante multinacional ainda conta com vultosos recursos do BNDES. 
Recentemente foi noticiado que a empresa Aracruz Celulose S/A será beneficiada com 
mais de R$ 297 milhões de recursos do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). O 
empréstimo, segundo os movimentos sociais, deverá resultar na perda de pelo menos 88 
mil postos de trabalho. Essa informação também não foi repassada à opinião pública 
nacional.” (Navarro, 2006). 
 

  O mesmo fato é mencionado por Dom Tomás Balduíno, bispo de Goiás e 

presidente da Comissão Pastoral da Terra que, também, não foi ouvido pela imprensa e 

cujo texto circulou pela Internet. Depois de comentar o ocorrido em Barra do Ribeiro, 

diz: 

           “Vejamos, entretanto, o outro lado da moeda. Durante o 5° Encontro de Fé e 
Política acontecido em Vitória, Espírito Santo, a 12 deste, fui procurado por lideranças 
guarani e tupiniquim, revoltados contra o despejo protocolado pela Aracruz Celulose e 
executado a 20 de janeiro, nas aldeias Olho d Água e Córrego do Ouro, pela Polícia 
Federal, com 120 agentes, com armas, bombas, helicópteros. Feita aquela “limpeza”, os 
tratores da multinacional completaram o serviço arrasando todas as casas e todas as 
plantações daqueles índios, os mais pobres entre os pobres. 
            Temos ouvido na CPT (Comissão Pastoral da Terra), clamores de lavradores do 
Espírito Santo, de Minas e Bahia, inclusive quilombolas, que tiveram de abandonar suas 
pequenas propriedades, pressionados pelo isolamento em que se encontraram depois da 
empresa comprar as pequenas fazendas dos vizinhos. O que antes era uma linda 
constelação de moradores produzia variedade e fartura, abastecia as feiras da região, 
virou hoje o soturno deserto verde da monocultura do eucalipto. Grande parte desta 
gente está passando privações nas favelas das cidades. 
           A Aracruz é também responsável pela agonia do rio São Francisco. Com efeito, 
contam-se cerca de mil e quinhentos riachos que vertiam para este rio e que depois do 
reflorestamento de eucalipto secaram de vez. Inclua-se aqui a poluição em torno das 
fábricas de celulose. O Brasil arca com o lixo tóxico e venenoso, a desertificação, o 
estrago ambiental, a desordem social e o empobrecimento da agricultura, ao mesmo 
tempo em que vai para a Suécia e outros países do primeiro mundo a celulose super 
limpa, e os lucros altíssimos nas mãos de uns poucos sócios super ricos.” (Dom Tomás 
Balduino). 
    

Estes poucos exemplos ilustram a defasagem entre as informações disponíveis 

socialmente (os movimentos ecológicos, a comissão pastoral da terra, a universidade) e 
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as publicadas pela grande imprensa. O caso Aracruz ingressou domesticado nos jornais 

uma vez que se fez ver, exclusivamente, através das fontes oficiais – falaram os 

interesses econômicos imediatos, ficaram ausentes os interesses ecológicos e sociais de 

longo prazo. 

A Aracruz é um bom anunciante dos veículos de comunicação e, também, por 

isso se explica o tom da cobertura. O slogan da Aracruz é: Nosso futuro tem raízes. 

Parece ironia. As raízes do eucalipto são o problema, dizem os ecologistas e sabem os 

que plantam para dela tirar seu alimento. O que fica da observação deste acontecimento 

com sua respectiva cobertura, é: 

1 – O Movimento que protagonizou a ação tem domínio da lógica midiática: contatou os 

jornalistas que interessavam (penalizou uma emissora deixando-a de fora), considerou o 

dia e a hora apropriados, garantiu sua inclusão na pauta do noticiário do dia e da 

semana. 

2 -  A desigualdade nos critérios do que deve ser noticiado: a ação do MST e MMC na 

Aracruz destruindo as mudas de eucalipto é notícia da grande imprensa local, nacional e 

internacional, a ação da Aracruz em duas aldeias no Espírito Santo destruindo as casas e 

as plantações dos guaranis e tupiniquins circula pela internet como contra- informação; 

3 – A homogeneidade - todos os veículos enquadraram o fato a partir do mesmo ponto 

de vista – na defesa da propriedade privada da Aracruz (a propriedade dos índios não 

merece ser defendida); 

4 – As ausências - faltaram fontes, lados, vozes dissonantes – as mulheres não foram 

entrevistadas, os ecologistas não foram ouvidos – não houve espaço para o outro lado, 

como se ele não existisse. O Movimento garantiu ser notícia mas não ingressou como 

sujeito dela. 

5 – A Internet cumpre uma função que historicamente coube aos jornais alternativos: 

trazer o lado “dos sem parcela”.     

O exemplo disto pode ser encontrado no parágrafo final do texto de Dom Tomás 

Balduíno: 

“Eis aí o que motivou a indignação daquelas mulheres, expressa de forma violenta 
contra a propriedade privada, porém, comprovadamente não-violenta com relação às 
pessoas. As organizações camponesas só conseguem romper o silêncio da mídia e se 
fazer ouvir pelas nossas autoridades ocupando a propriedade da terra. Ainda hoje há 
acampamentos de sem-terra que já completaram seis, oito anos de espera pela reforma 
agrária, no espírito de Gandhi e de Luther King, de forma mansa e pacífica, sob barracas 
cobertas de plástico preto, à beira da estrada, sem perspectiva de serem atendidos. Bem 
diz o provérbio antigo: a violência é legítima quando a mansidão é vã. 
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       Em latim “ara crucis” quer dizer altar da cruz. Para nossa sensibilidade cristã a 
usurpação deste nome para sigla de uma multinacional deste tipo soa como blasfêmia. 
Por isso, talvez, as mulheres com dois troncos de eucalipto compuseram a Cruz em sua 
perigosa e profética marcha pela justiça no campo. Aí já não é mais o nome estrangeiro 
da opressão colonialista, mas o símbolo bem brasileiro e familiar da esperança de 
libertação”. 
 

Este exemplo confirma que os Movimentos Sociais tem propiciado farta matéria 

prima aos pesquisadores. Por exemplo, vale a pena estudar: a) como se deu a 

organização da ação, os vínculos entre as diferentes organizações que participaram e os 

processos de comunicação utilizados; b) a cobertura da imprensa; c) os conflitos entre 

os veículos gaúchos; d) a contra- informação que circulou via internet.  

Logo teremos monografias, artigos e dissertações contribuindo com a pesquisa 

em comunicação ao elucidar estas questões. Com os riscos inerentes aos pesquisadores 

que se pronunciam sobre o tempo presente e se comprometem com a “história vista de 

baixo”. 
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