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RESUMO 

O objetivo deste artigo é tecer considerações sobre a emergência do neologismo 

“florestania”, criado no Acre na última década do século XX, oportunidade em que uma 

coalizão de partidos de esquerda, denominada Frente Popular, sob a liderança do Partido 

dos Trabalhadores (PT), foi eleita para governar o Estado, tendo como principal proposta de 

ação a preservação ambiental a partir do discurso da superação do antropocentrismo e do 

respeito à natureza. Uma vez no poder, o discurso foi divulgado à exaustão na mídia local, 

durante os primeiros quatro anos de mandato da Frente Popular, criando um agendamento 

permanente da referida temática. As reflexões aqui procedidas fundamentam-se na Hipótese 

do Agenda Setting, a partir de questões como personalização, dramatização, dinamização, 

fontes e conteúdo. 
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1. Introdução – O Acre em busca de um modelo de desenvolvimento 

 

Uma longa sucessão de assassinatos na zona rural do Acre pontuou a história do 

estado nos anos das décadas de 1970 e 1980, por conta de um novo modelo de 

desenvolvimento proposto pelos líderes políticos estaduais, cujo governador, professor 

Francisco Wanderley Dantas (1971-1975), fora nomeado pelo Governo Militar.  

O derramamento de sangue, cuja vítima mais conhecida foi Chico Mendes, dizia 

respeito diretamente ao choque entre seringueiros, que eram os antigos ocupantes da terra, e 

fazendeiros oriundos do Centro-Sul do país, que, atendendo ao chamamento e aos 

incentivos oficiais, migraram para o estado para desenvolver a atividade pecuária. 

 A iniciativa do governador Wanderley Dantas foi uma tentativa de impulsionar uma  
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economia baseada no extrativismo vegetal  (extração  de  látex  para  incremento da 

indústria da borracha) e que se encontrava estagnada desde a segunda metade dos anos de 

1940, após o encerramento dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. 

Mas o modelo, como se comprovou depois, acabou por mostrar-se mais danoso do 

que a estagnação, uma vez que além de não cumprir a meta proposta, culminou por causar 

dois graves problemas sociais: expulsar o homem do campo para a periferia das cidades 

e/ou colocar em combate duas forças de interesses totalmente antagônicos. 

 Para se ter uma ideia numérica de como o novo modelo desenvolvimentista afetou o 

estado, ressalte-se que nada menos do que cinco milhões de hectares, o equivalente a um 

terço das terras acreanas, foram vendidos pelo Governo local para empresas interessadas em 

transformar a floresta num imenso pasto para bovinos. 

 Todos os negócios movidos por uma intensa propaganda oficial que exaltava o 

potencial de fertilidade dos solos da região e sua adequação para questões ligadas à 

atividade pecuária. Isso e mais a promessa de uma estrada que, em breve, rasgaria a selva 

de leste a oeste, para ligar o Brasil ao Oceano Pacífico, via território acreano. 

 “Invista no Acre e exporte pelo Pacífico. Esse slogan aparecia nas rádios e em 

cartazes espalhados em hotéis, aeroportos, rodoviárias e outros lugares públicos”. (PAULA, 

1991, p. 72). Atrativos por demais tentadores para os fazendeiros de outras regiões que 

pretendiam expandir os seus negócios com um investimento muito baixo. 

 “Nessa época”, diz o ex-governador Binho Marques (2007-2010), “a negligência do 

estado era uma das formas de pressão para que as famílias dos seringueiros trocassem a 

floresta pela periferia das cidades, abrindo caminho para quem vinha desmatar”. (MELLO, 

in www.ac.gov.br). 

 Nesse cenário, era mesmo impossível que conflitos armados não surgissem. E foi 

exatamente o que aconteceu, em maior ou menor grau, ao longo de pouco mais de vinte 

anos, até que uma nova proposta de desenvolvimento surgisse no horizonte. 

 

 

2. A emergência da ideologia verde 

  

Paralelamente aos conflitos no campo acreano, era disseminada pelo planeta o que 

se convencionou chamar de “ideologia verde”, cujos pressupostos iniciais datam dos 

http://www.ac.gov.br/
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primeiros anos da década de 1960, por conta de uma tomada de consciência de que o 

planeta era finito e de que os recursos naturais caminhavam para o seu esgotamento. 

 Essa ideologia, no dizer de STAVRAKAKIS (2000, p. 101), surgiu como resultado 

da “articulação de uma série de elementos sociopolíticos (descentralização, democracia 

direta, os princípios pós-patriarcais, e assim por diante) em torno de uma certa concepção 

da natureza”, sendo que o seu caráter de novidade, de acordo com o mesmo autor, “se dá 

devido à localização deste significante Verde que, talvez pela primeira vez, torna-se o ponto 

nodal de um quadro inteiro ideológico (...)”. (STAVRAKAKIS, 2000, p. 101). 

 A reflexão inicial de Stavrakakis para o surgimento da ideologia verde, entretanto, 

não é capaz de fazer com que se possa compreender exatamente que movimento foi esse. É 

preciso avançar na leitura do referido autor para que se tenha uma noção mais exata do que 

foi esse movimento. Essa compreensão só pode ser atingida tendo-se em mente dois 

deslocamentos simbólicos/discursivos: o deslocamento ambiental e o deslocamento de uma 

certa tradição política.  

O primeiro desses deslocamentos, explica STAVRAKAKIS (2000, p. 107), é 

“basicamente um deslocamento de nossa construção imaginária simbólica ou reflexo da 

nossa relação com a natureza e a construção concomitante da crise ambiental como um 

problema social premente”. Enquanto que o segundo deslocamento, ainda na explanação do 

mesmo autor, surge a partir de uma rearticulação política, a partir da premência da questão 

da degradação ambiental. 

 Em outras palavras, o primeiro deslocamento diz respeito ao modo com que era 

hegemonicamente simbolizado o real da natureza. “Este deslocamento do que era chamado 

de ‘paradigma social dominante’ levou à articulação de um ‘novo paradigma ambiental’, 

investindo na natureza como o significante de maior importância (...)”. (STAVRAKAKIS, 

2000, p. 115). Já no que se refere ao segundo deslocamento, este diz respeito à tradição 

ocidental radical, conforme o argumento na citação em destaque. 

 

“(...) Por uma variedade de razões, em algum ponto no tempo as 

ideologias radicais deixaram de realizar as tarefas de todas as 

ideologias, isto é, de oferecer respostas hegemônicas críveis para 

‘doenças sociais’ como o desemprego e a desigualdade. Esse 

deslocamento produziu uma falha no nível ideológico que fez com 

que o lado radical do espectro político se sentisse forçado a mudar 

seu enfoque para continuar aparecendo como força hegemônica e 

como administrador de deslocamentos sociais. A fim de fazer com 

que a tradição radical fosse mantida, foi necessário uma 

rearticulação, um novo investimento do seu potencial. Esta nova 
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articulação foi realizada em torno da ‘natureza’, um significante 

altamente catexizado do discurso e da discussão públicas; um 

significante com um potencial radical. O que emergiu foi a ideologia 

verde (...)”. (STAVRAKAKIS, 2000, p. 115). 

 

 Na esteira do surgimento da “ideologia verde”, por força do potencial radical do 

novo significante, um grande número de eventos fez convergir ainda mais as ações 

planetárias em favor da causa ambiental. Eventos esses entre os quais se pode citar a Guerra 

Fria (1950-1989), o choque do petróleo (1973-1974) e a emergência da energia nuclear. 

Não poderia haver melhor momento para o surgimento, politicamente falando, de políticas 

e instituições públicas voltadas para a regulação ambiental. 

 Nos vinte anos que se seguiram (1972-1992), duas grandes conferências foram 

realizadas para tratar da questão ambiental. Uma, a primeira, em Estocolmo, e outra no Rio 

de Janeiro. Entre uma e outra, o foco das atenções, que inicialmente dizia respeito ao “Meio 

Ambiente Humano”, passou para a questão do “Meio Ambiente e Desenvolvimento”, 

fazendo os debates convergirem para a relação entre a qualidade ambiental e o padrão de 

crescimento da economia. 

  É nesse contexto, explica BURSZTYN (2006, p. 59) que surge efetivamente o 

conceito de desenvolvimento sustentável, “- uma atualização do ecodesenvolvimento -, que 

já havia sido evocado em estudo da ONG União Internacional para a Conservação da 

Natureza (IUCN) no início da década de 1980”. Um conceito que teve imediata adesão da 

mídia, ganhando, consequentemente, uma rápida visibilidade, com desdobramentos que 

cresceram para além das fronteiras da diplomacia, da academia e do movimento 

ambientalista. 

  

3. A florestania como modelo contra hegemônico 

 

A falência do modelo de desenvolvimento econômico implantado no Acre pelos 

governantes da década de 1970, aliado às novas reflexões contidas na ideologia verde, fez 

com que uma proposta nova surgisse dos movimentos populares acreanos nos anos de 1980. 

Uma proposta cujo principal ponto era a questão da preservação ambiental, a partir da 

superação do antropocentrismo e do respeito à natureza, e que começou a ganhar corpo na 

eleição para o governo do estado de 1998, vencida por uma coalizão de partidos de 

esquerda (PT, PCB, PC do B, PV e PDT), liderada pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 
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 Após vencerem as eleições, os membros do núcleo pensante do PT acreano, 

liderados pelo governador Jorge Viana, trataram de disseminar o neologismo florestania, 

palavra que juntava num mesmo vocábulo os termos “floresta” e ”cidadania”. Trata-se de 

um ponto nodal visando difundir a ideia de um governo voltado para a exploração 

sustentável dos recursos florestais, bem como com fins, de acordo com o discurso, 

proporcionar bem-estar às pessoas que nasceram, cresceram e viviam naquele momento no 

meio da floresta, usando os benefícios desta para sobreviver. Uma espécie de pacto, através 

da ação discursiva, entre o poder representativo, delegado pelas urnas à Frente Popular, e a 

população, com base no equilíbrio de relações entre humanos e meio ambiente. 

 A palavra, entretanto, havia nascido algum tempo antes desse momento eleitoral. 

Foi numa andança pelas florestas do Acre, antes de o PT assumir o governo do estado, 

numa missão de alguns militantes do partido para acompanhar as lutas de seringueiros e 

índios, bem como para ver de perto o trabalho de algumas organizações governamentais, 

que a palavra florestania foi pronunciada pela primeira vez. Entre os membros da missão, a 

figura de Antônio Alves Leitão Neto, que viria a ser no futuro próximo o principal pensador 

dos significados que deveriam emanar do novo vocábulo. 

 Mas, afinal, quais seriam as pretensões da florestania? A resposta mais simples seria 

a promoção dos benefícios da cidadania para os habitantes da floresta. Os idealizadores do 

neologismo não questionam isso. Entretanto, dizem que é muito mais. Dizem que se trata de 

um conjunto de relações sociais, direitos, deveres, leis e conquistas entre homens e 

natureza. E dizem que é a expressão de um sentimento de que “(...) a floresta não nos 

pertence, nós é que pertencemos a ela. Esse sentimento nos induz a estabelecer não apenas 

um novo pacto social, mas um novo pacto natural baseado no equilíbrio de nossas ações e 

relações no ambiente em que vivemos (...)”. (ALVES, 

www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br/colaboradores). E mais: “(...) um sentimento orientador 

para nossas escolhas econômicas, políticas e sociais - e por isso inclui a cidadania - mas 

orienta também nossas escolhas ambientais e culturais – e por isso a transcende”. (ALVES, 

www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br/colaboradores). 

 Além do mais, pode-se depreender das palavras de Antônio Alves que a florestania 

está permeada de um discurso contra-hegemônico. 

 

“O ser humano tem se considerado, nos últimos séculos, o centro do 

mundo. Ao mesmo tempo, pensa que seu próprio centro é o “eu” 

consciente. O resultado desse pensamento é a exploração devastadora 

http://www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br/colaboradores
http://www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br/colaboradores
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da natureza e das culturas humanas a ela associadas, consideradas 

inconscientes e primitivas. Assim, atende-se às vontades econômicas e 

políticas não da humanidade, mas de uma parcela muito pequena dela. 

O sentimento da florestania nos dirige à superação do antropocentrismo 

e do etnocentrismo que lhe é inerente. Há muitas riquezas neste planeta, 

a vida é a principal delas. Todos somos herdeiros destas riquezas: os 

povos que nele habitam, as gerações que ainda virão habitá-lo, os 

animais, as árvores, a luz, a água e até as pedras”. (ALVES, 

www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br/colaboradores). 

 

 Sobre a questão do desenvolvimento sustentável, propulsor da ideia da florestania, o 

projeto de governo do PT acreano passa por cinco aspectos, de acordo com uma entrevista 

do mesmo Antônio Alves a SANT’ANA JÚNIOR (2000, pp. 289 e 290), dois anos depois 

de o partido chegar ao poder: o social, o político, o ambiental, o econômico e o cultural. O 

aspecto econômico para que as pessoas tenham condições de viver com dignidade; o social 

para que as pessoas que moram na floresta não precisem ser expulsas dos seus lugares de 

origem; o cultural, para que não se desprezem as raízes culturais, principalmente de índios e 

seringueiros; o político, para que todos participem da sua construção; e o ambiental, 

elemento essencial da proposta. 

  E como se para lançar um argumento definitivo sobre a eficiência inerente à 

sustentabilidade, enquanto elemento de melhoria das condições de vida da humanidade e 

reversão da degradação ambiental, Alves, ao mesmo em que responde usando como 

contraponto um pensamento de Eric Hobsbawm, explica as causas de o conceito haver se 

tornado obsoleto para alguns pensadores da cultura global. 

 

“A sustentabilidade é o que Hobsbawm chamou de ‘utopia de fim de 

milênio’. Pois que seja a realidade no início de um novo milênio. O 

conceito é conhecido desde o Relatório ‘Nosso Futuro Comum’, 

lançado pela ONU em 1986, que propunha o desenvolvimento 

sustentável. Melhor dizendo, o desenvolvimento ambiental sustentável. 

Mas a exigência da sustentabilidade se estendeu por outros aspectos do 

desenvolvimento. E na Amazônia esses aspectos ficam bastante 

evidentes. Na economia, a sustentabilidade foi sacrificada por um 

sistema saqueador de matéria-prima, no qual a floresta só tem valor 

quando é derrubada. Sabemos que é possível gerar riqueza, garantindo 

trabalho e renda suficiente para uma vida digna, quando se valoriza os 

produtos e serviços compatíveis com a conservação da floresta”. 

(ALVES, www.bibliotecadafloresta.gov.ac.br/colaboradores). 

 

 E ainda explicando o que vem a ser a florestania, é igualmente importante a voz de 

outro personagem, no caso o governador Binho Marques (2007- 2010), para quem o 

neologismo representa a síntese dos ideais do sócio-ambientalismo, nascidos da luta de 

http://www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br/colaboradores
http://www.bibliotecadafloresta.gov.ac.br/colaboradores
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Chico Mendes. A florestania, de acordo com Marques, mesmo que não tivesse ainda sido 

conceitualmente proposta até a ascensão do PT ao poder, já estava enraizada na cultura da 

população acreana desde as origens do referido espaço territorial.  Para o ex-governador ela 

“é fruto da formação histórica do Acre, com a interação entre as populações nativas e os 

brasileiros que vieram em busca da borracha, que também necessitavam da floresta viva 

para sobreviver”. (MELLO, in www.ac.gov.br). 

 Por último, para que cidadania e florestania não se confundam entra em cena outra 

vez Antônio Alves, para quem a primeira dá ideia de direitos e deveres, de conquista da 

civilização humana, de uma fase de desenvolvimento da individualidade do ocidente. “É 

semelhante à Declaração dos Direitos Humanos”, explica. (PINHEIRO, 2009). Já o ideário 

da florestania gera valores, hábitos, estéticas, éticas dentro da floresta, além de incluir um 

conjunto de relações harmoniosas que incluem animais, plantas, água, sol, homens, chuva, 

uma tentativa de captar uma disfunção do antropocentrismo, ou até relações que se 

estabelecem antes mesmo de se constituir um antropocentrismo cristalizado. “Então, a ideia 

de florestania é exatamente esse mal estar da civilização que se esconde na cidadania”, diz 

Antônio Alves. (PINHEIRO, 2009). 

 

 

4. O texto no contexto 

  

Uma vez definidas as bases da florestania, urgia a sua divulgação, para que estas 

bases se tornassem de domínio público. Para isso, o governo do Acre usou todos os meios 

de comunicação de massa disponíveis no estado. Durante os quatro anos do mandato do 

governador Jorge Viana, emissoras de rádio, emissoras de televisão e jornais impressos 

trataram de exaltar, a partir das mais diversas peças, a importância do desenvolvimento 

sustentável e da vinculação deste com a florestania. 

 No segmento impresso, quem mais se engajou na disseminação dos referidos 

conceitos foi o jornal Página 20, veículo esse que nasceu em março de 1995 - cinco anos de 

o PT ascender ao poder -, com periodicidade semanal, já com o perfil de denunciar os 

desmandos das autoridades públicas da época. Ou seja, um veículo de orientação editorial 

de esquerda que, ao exercer o perfil de inimigo do poder constituído, acabou ajudando na 

substituição da direita pela esquerda no poder acreano. 

http://www.ac.gov.br/
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 Para que se tenha uma ideia da linha editorial do jornal Página 20, já no seu número 

de estreia, duas matérias de capa tratavam de desnudar as atitudes dos mandatários e 

poderosos acreanos de então: “Empresários lesam o Estado em R$ 10 milhões” e 

“Deputado acusa Orleir de devastar a Amazônia e proteger assassinos de Chico Mendes”. 

Detalhe: o Orleir, de sobrenome Cameli, a quem a manchete se referia, era nada menos do 

que o governador dos acreanos (1995-1999), eleito pelo Partido Social Democrático (PSD). 

 A partir de 1999, com a ascensão da Frente Popular, liderada pelo Partido dos 

Trabalhadores, ao governo do estado, a linha editorial do jornal empreende uma radical 

mudança. Ao assumir o poder, o Partido dos Trabalhadores, que sempre apoiou o jornal 

Página 20, passa a contribuir com verbas publicitárias oficiais para a saúde financeira do 

veículo. Verbas essas que eram impossíveis de ser obtidas nos primeiros anos do jornal, 

dada a opção por uma linha editorial de oposição aos governantes de então. Na explanação 

de COSTA (2007, p. 93), a explicação sobre essa mudança. 

 

“O grupo político que apoiava o veículo na luta contra os políticos que 

governavam o Estado nos primeiros anos de jornal agora deixou de ser 

oposição e virou situação. Os colaboradores do projeto, que antes eram 

militantes esquerdistas, hoje ocupam cargos políticos nos mais diversos 

escalões do poder. Jorge Viana, que não tinha cargo político quando 

começou a apoiar o Página 20, mesmo com modestas contribuições 

que giravam em torno de R$ 150, segundo o diretor e fundador do 

jornal Antônio Stélio, tornou-se prefeito de Rio Branco e governador 

do Acre (...)”. (COSTA, 2007, p.93). 

 

 Por conta dessa mudança no eixo do poder, o objetivo do jornal passou a ser mostrar 

o que existia de melhor no estado. Nem mesmo imagens de violência são permitidas 

estampar na capa do jornal. Nesse sentido, levando em conta, principalmente, a opção dos 

novos governantes pela valorização dos homens e produtos da floresta, passou a ser comum 

virar pauta do jornal as questões relativas ao meio ambiente e ao desenvolvimento 

sustentável. “O desenvolvimento sustentável e o meio ambiente sempre foram assuntos para 

discussão no jornal e as reportagens especiais os têm como tema prioritário (...)”, explicou o 

editor Tião Vítor a COSTA (2007, p. 94). 

 Com uma tiragem de mil e quinhentos exemplares nos dias de semana (terça-feira a 

sábado) e dois mil exemplares aos domingos, cerca de mil assinaturas, chegando 

diariamente à maioria dos municípios acreanos e com mais de seis mil acessos diários pela 

internet (foi o primeiro jornal acreano online), o Página 20 deixou de fustigar o poder como 
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nos seus primeiros anos de existência, claramente apoiando o projeto político dos partidos 

componentes da Frente Popular, liderada pelo Partido dos Trabalhadores. 

 

 

5. O agendamento da florestania na mídia impressa 

  

Boa parte da análise de como o tema florestania chegou para o público acreano pode 

ser empreendida através da teoria do Agenda Setting, cujas primeiras reflexões, ainda que 

não necessariamente como conceitos teóricos, foram imaginados em 1922, por Walter 

Lippmann.  

Na essência da tese do agendamento, a proposta de que “os veículos noticiosos, 

nossas janelas ao vasto mundo além de nossa experiência direta, determinam nossos mapas 

cognitivos daquele mundo”. (McCOMBS, 2009, p. 19). De acordo com o imaginado por 

Lippmann, a opinião pública responderia não ao ambiente, “mas ao pseudoambiente 

construído pelos veículos noticiosos”. (McCOMBS, 2009, p. 19). E fazendo eco ao 

pensamento de Lippmann, um pouco depois, a palavra de William Safire, colunista do New 

York Times, para quem “(...) em política o que é amplamente percebido pela imprensa e o 

público é o que vale”. (McCOMBS, 2009, p.19). 

Para além dos insights de Lippmann e Safire, porém, nos anos de 1970 a hipótese do 

agendamento transformou-se em teoria pelas mãos de Maxwell McCombs e Donald Shaw. 

E assim se firmou a convicção de que o agendamento é “a hipótese segundo a qual a mídia, 

pela seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem determinar os temas sobre os 

quais o público falará e discutirá”. (BARROS FILHO, 1995, p. 169). 

 

“A mídia, ao nos impor um menu seletivo de informações como sendo 

‘o que aconteceu’, impede que outros temas sejam conhecidos e 

comentados. Ao decretar seu desconhecimento pela sociedade, 

condena-os à inexistência social. Neste sentido, o menu da mídia, 

porque é o único temário comum de agentes sociais em comunicação, é 

o que apresenta maior incidência nas comunicações interpessoais (...)”. 

(BARROS FILHO, 1995, p. 170). 

 

 Três características fazem uma aproximação irrefutável entre a teoria do 

agendamento e a divulgação da florestania nos meios de comunicação do Acre no limiar do 

século XXI, principalmente no que se refere ao jornalismo impresso: a possibilidade de 
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personalização do conteúdo; a possibilidade de dramatização da mensagem, quase sempre 

por intermédio de um conflito; e a possibilidade de dinamização do tema exposto. 

 A “possibilidade de personalização do conteúdo”, no dizer de BARROS FILHO 

(1995, p. 186), “não só permite à audiência uma identificação com o tema através do sujeito 

envolvido, como também torna temas complexos mais compreensíveis”. No caso da 

florestania, ao ter os seus postulados divulgados à exaustão nos primeiros quatro anos do 

governo do Partido dos Trabalhadores (1999 a 2002), de maneira personificada na figura 

dos diversos povos da floresta, bem como na memória dos muitos heróis que se forjaram ao 

longo da história acreana, acabou aproximando-se dos habitantes do estado. Além disso, 

levando em conta os elementos da preservação ambiental contidos nas linhas e entrelinhas 

do novo discurso, mesmo que a discussão pormenorizada do tema pudesse conter aspectos 

de alta complexidade, esses detalhes acabaram se tornando pouco relevantes por conta da 

proximidade e da abordagem simples, na maioria das vezes, que as matérias jornalísticas 

proporcionaram. 

 No tocante à “possibilidade de dramatização da mensagem”, as campanhas eleitorais 

constituem momentos privilegiados para se constatar esse critério. Se os temas não 

envolverem conflitos entre os candidatos, explica BARROS FILHO (1995, pp. 186 e 187), 

serão considerados mornos, não atraindo a atenção da audiência. “Mesmo em debates 

televisivos, os temas que não trazem viva polêmica fazem com que os jornalistas 

mediadores, cada vez mais ostensivamente, interrompam o participante”. Justamente o que 

aconteceu com o tema da florestania, que, ao quebrar um antigo paradigma do 

desenvolvimento antropocêntrico, baseado na premissa de que a natureza deveria estar ao 

dispor do homem, sem respeito aos seus ciclos, provocou a grande polêmica em torno do 

modelo de desenvolvimento que se pretendia para o Acre nos anos próximos. Discurso esse 

que continuou sendo estimulado nas páginas dos jornais acreanos enquanto durou o 

primeiro mandato do Partido dos Trabalhadores. 

 E no que diz respeito à “possibilidade de dinamização do tema”, leva-se em conta a 

oportunidade de o receptor constatar uma ação ou acontecimento. No caso do discurso da 

florestania, com base em ações de desenvolvimento sustentável, disseminado para as 

páginas do jornal Página 20, em forma de publicização das ações do governo do estado, 

fica evidente essa participação do leitor/receptor como testemunha ocular e, até mesmo, 

personagem dos fatos narrados. Ou seja, o tema agendado, por estar perto do destinatário da 

mensagem, pela comprovação do fato de maneira testemunhal, faz com que ressalte a 
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credibilidade e a confiabilidade do discurso. O tema agendado da florestania, portanto, 

mesmo se contestado por alguns, no que diz respeito aos fins propostos pelo governo, não 

poderia deixar de ser conhecido por todos. 

 Mas, além dessas três características mencionadas do agendamento da mídia, deve-

se levar em conta na análise do fenômeno florestania enquanto tema exaustivamente 

difundido pelos meios de comunicação acreanos, principalmente entre 1999 e 2002, pelo 

menos duas outras questões: as “fontes” e o “conteúdo”. 

 “O papel das fontes”, explica BARROS FILHO (1995, p. 189), “relativiza 

sobremaneira a prerrogativa dos meios na constatação da realidade social”. Em parte, diz 

BARROS FILHO (1995, p. 89) num outro trecho da sua argumentação, “os efeitos 

atribuídos à mídia são tributários do papel desempenhado pelas fontes”. No caso da 

disseminação do discurso da florestania pelos veículos de comunicação localizados no Acre 

(mas não somente, dado que foram produzidas matérias, bem como peças de propaganda, 

também para veículos de circulação nacional), invariavelmente as fontes de informação 

vem do poder constituído: ora as informações procediam da própria Assessoria de 

Comunicação do Estado, ora de secretarias ligadas, de alguma forma, à questão ambiental. 

Com isso, naturalmente, era produzido um discurso único, absoluta e totalmente sem 

nenhum espaço para um eventual discurso contraditório. 

 A respeito desse papel das fontes e da participação do poder político na definição do 

agendamento, o que vem a ser o caso da divulgação da florestania, via  mídia acreana 

impressa, vale a pena conhecer o que diz BARROS FILHO, citando o professor italiano 

Giorgio Grossi. 

 

“A canalização operada por agentes externos aos meios é 

particularmente destacada no trabalho político de imposição de temas e 

enfoques (framing) politicamente interessados, visando a construção ou 

a manutenção de um eleitorado. As fontes políticas fornecem 

informações já ‘objetivadas’, dispensando, por vezes quase 

integralmente, um tratamento jornalístico. Para isso os assessores em 

comunicação e assessores de imprensa buscam adequar o conteúdo 

mais interessante para seus clientes às exigências dos meios. A essa 

capacidade de adequação acrescente-se a ativação do capital relacional 

objetivado no conhecimento de pessoas que possam decidir sobre a 

canalização de notícias”. (BARROS FILHO, 1995, p. 190). 

 

 No que diz respeito à divulgação da florestania, talvez não seja exagero afirmar que 

a matéria prima da informação, na sua totalidade, no que diz respeito a essa questão das 
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fontes, fluía dessa relação entre política e mídia.  Nesse sentido, pertinente usar mais uma 

vez os ensinamentos de BARROS FILHO (1995, p. 191), no instante em que ele esclarece 

que a “seleção prévia das informações, operada pelos profissionais da política (...), visa 

num primeiro momento o agendamento da mídia e num segundo momento o agendamento 

dos consumidores de produtos políticos (...)”. Em consequência disso, a representação do 

mundo social ideal, ditada pelo poder político, por conta do agendamento do tema 

escolhido, passa a ser vista como o produto certo a ser adquirido pelo consumidor/receptor, 

independente de este ser, de fato, a melhor escolha. 

 Já o fator “conteúdo”, também crucial no que se refere à mensagem para o sucesso 

do agendamento, o que se postula, teoricamente falando, é uma influência variável na 

audiência/recepção, de acordo com o tema tratado. Assim existiriam dois conjuntos de 

temas: os de caráter “abstrato” e os de caráter “factual” (acontecimentos). Os que se 

referem a assuntos abstratos agrupam reflexões sobre questões de fundo mais ou menos 

polêmico sobre problemas sociais e preocupações públicas. Enquanto que os temas 

relativos a acontecimentos tratam dos fatos em si. O advento da florestania enquanto 

agenda temática dos jornais acreanos, mais particularmente e com total ênfase o Página 20, 

se enquadraria nos dois sentidos. Num primeiro momento, enquanto recurso ideológico 

criado para a disseminação de uma simbologia, pode-se dizer que a florestania surgiu na 

mídia como um tema abstrato. Em seguida, com as ações do governo fluindo no sentido de 

dar suporte a atitudes ecologicamente corretas, o conteúdo agendado passou a agrupar 

notícias sobre a realidade dos fatos. Em matéria de agendamento, do ponto de vista do 

conteúdo, portanto, não poderia haver ambiente melhor para a divulgação da florestania: 

abstrações e fatos concorrendo para um só fim. 

 

 

6. Considerações finais 

  

Em 1999, no primeiro ano do governo da Frente Popular, sob a liderança do Partido 

dos Trabalhadores e com a autodenominação de Governo da Floresta, não foi veiculada 

nenhuma matéria no jornal Página 20 sobre o tema explícito da florestania. As questões 

ambientais e as primeiras ações do governador Jorge Viana no sentido de preservar a 

floresta, através de projetos de sustentabilidade, entretanto, começaram o percurso do 
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agendamento a partir do dia 1º de maio do referido ano. Foram 13 (coincidentemente o 

número de registro do PT no Superior Tribunal Eleitoral) matérias até o mês de dezembro. 

 Depois dessa espécie de preparação do imaginário popular, pela veiculação, durante 

todo o ano de 1999, de matérias sobre ações do governo do Acre no sentido de preservar e 

valorizar os recursos naturais, para uma efetiva melhoria da qualidade de vida dos 

habitantes da floresta acreana, é que aparece a primeira matéria, em 16 de fevereiro de 

2000, sobre a florestania, assinada pela jornalista Cristina Ávila, publicada originalmente 

no jornal Correio Braziliense. 

 Antes, porém, neste mesmo ano de 2000, duas outras matérias haviam dado 

prosseguimento ao processo de germinação do sentimento da florestania. 

 A primeira delas datada de 18 de janeiro, sem assinatura, sob o título “Ocupação 

desordenada” (p. 7), tratando de como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) local agia para conter a depredação perpetrada 

pelos madeireiros. E a segunda, no dia 28 de janeiro, também sem assinatura, num texto de 

pequenas dimensões sobre uma fotografia de ¾ de página mostrando a exuberância da 

floresta e dos rios regionais, a cerca de certa “Operação Amazônia II”, de responsabilidade 

do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), no sentido de monitorar e fiscalizar as 

atividades licenciadas pelo órgão. 

 A primeira das muitas matérias que se seguiriam sobre a florestania iniciava falando 

do esquecimento em que viviam os povos da floresta e do nascimento de um novo Brasil, a 

partir dos estados do Acre e do Amapá, e lembrava que para chegar no ponto em que estava 

de consciência ecológica foi preciso ser descoberto pelas autoridades públicas o conceito de 

desenvolvimento sustentável, bem como que o sangue de muitos mártires, entre os quais 

Chico Mendes o maior deles, precisasse ter sido derramado. 

 Em tom didático, a reportagem de Cristina Ávila fala da base da riqueza acreana, 

centrada no extrativismo e explica como nos anos de 1970, por conta da crise dos preços da 

borracha e a expansão da pecuária, grande parte dos seringueiros precisaram migrar das 

suas terras para a periferia das cidades, “especialmente a capital, Rio Branco, onde vivem 

50% dos 500 mil habitantes do estado”. (ÁVILA, 2000, pp. 16 e 17). Com as novas 

políticas públicas, entretanto, explica Cristina Ávila, essas pessoas já estavam naquele 

momento da reportagem voltando para os seus locais de origem. 

 A essa primeira matéria, sucederam-se outras três, até o fim do ano 2000, abordando 

o tema da florestania, sob os títulos “Florestania” (20 de fevereiro), a respeito de uma 
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viagem empreendida pelo governador Jorge Viana às mais remotas comunidades 

tradicionais; “Lucrar sem destruir” (06 de dezembro), sobre os benefícios do manejo 

sustentável; e “Destaque” (23 de dezembro), sobre uma reportagem de capa da revista da 

Vasp onde se afirma que o Acre, a partir dos conceitos de florestania, se tornou modelo 

para o turismo e o desenvolvimento sustentável.  

Permeando as quatro matérias sobre a florestania publicadas no ano 2000, ressalte-

se que foram publicadas dezenas de outras abordando temas relativos ao desenvolvimento 

florestal, ao homem da floresta, e até relativas aos atrativos do turismo ecológico. 

Em 2001, mais uma avalanche de matérias abordando temas relacionados com os 

povos da floresta. Duas delas tratando especificamente da florestania.  

A primeira, no dia 27 de janeiro, sob o título “Geração de empregos” e subtítulo 

“Florestania aponta bons resultados na geração de empregos por ocupação produtiva”. E a 

segunda, no dia 26 de agosto, identificada como sendo um release da Assessoria de 

Comunicação do Estado, sob o título “Florestania”, e com o subtítulo “Jorge Viana diz que 

seu governo colocou o Acre no rumo certo”.  

E no ano seguinte, 2002, último do primeiro mandato do governador Jorge Viana, 

candidato à reeleição, cerca de 150 matérias sobre os povos e as peculiaridades da floresta 

foram publicadas no jornal Página 20. Destas, oito (três artigos, quatro reportagens e um 

editorial) especificamente sobre o tema florestania. 

Parece claro, portanto, levando-se em conta o agendamento, através da expressiva 

produção e publicação de material jornalístico alusivo à florestania, principalmente no 

jornal Página 20, que seria impossível o desconhecimento deste tema por qualquer 

segmento da população acreana nos primeiros quatro anos do governo da coalizão de 

partidos denominada Frente Popular, sob a liderança do Partido dos Trabalhadores. Mas, 

registre-se que talvez o discurso ideológico não tivesse tanta força se as práticas 

institucionais não convergissem para o mesmo fim. Ao contrário disso, o que se percebe ao 

estudar a história recente do Acre é que há um esforço para que o discurso e as ações 

governamentais, em se tratando de florestania, percorram um caminho semelhante. 
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