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INTRODUÇÃO
O trabalho de pesquisa com impressos jornalísticos possibilita facilitar o entendimento de
determinados processos históricos de um determinado local em um determinado tempo. O
jornal Pioneiro é uma fonte importante no momento de analisar diversos aspectos presentes
tanto na cidade de Caxias do Sul, quanto no Brasil e no mundo. Por se tratar do jornal de maior
circulação na região e ter publicações diárias possibilita a pesquisa em diferentes temáticas. A
presente pesquisa irá observar o noticiamento dos fatos envolvendo os movimentos sociais no
jornal Pioneiro. Analisando o tratamento que o jornal dá a essa temática, bem como as relações
com o momento histórico da década de 90 em Caxias do Sul e no Brasil.

OBJETIVO
Analisar e interpretar criticamente como o jornal Pioneiro, nos anos de 1992 a 1995, noticiou
os acontecimentos envolvendo os diversos tipos de movimentos sociais e suas demandas,
observando o posicionamento do periódico caxiense no momento da repercussão dos eventos
ocorridos.

METODOLOGIA
A análise do discurso é uma ferramenta importante no momento de interpretar as fontes
presentes no jornal. Através desta metodologia é possível obter um melhor entendimento da
subjetividade e da complexidade do uso estratégico de palavras na composição do texto
jornalístico, observando o que está e o que não está contido em uma determinada notícia, e o
que e a quem o texto está sendo endereçado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A temática dos movimentos sociais costuma ser abordada rotineiramente. O jornal busca
dedicar a coluna geral, embora em alguns momentos apareça notícias relacionadas a movimentos
sociais nas colunas de polícia, política e economia, de acordo com o conteúdo da notícia. No
período de tempo analisado foram repercutidas pelo impresso notícias de âmbito federal,
estadual e municipal dos mais variados tipos de movimentos sociais, desde movimentos que
reivindicam direitos civis, de moradias, até movimentos relacionados às mulheres. O jornal
busca ter cuidado com o uso de palavras e termos ao repercutir as notícias relacionadas aos
diferentes tipos de movimentos sociais, no entanto, é percebido uma diferença no tratamento
de notícias relacionadas à cidade de Caxias do Sul quando tratam-se de movimentos que
reivindicam terras e moradias. Nesse, o jornal tende a utilizar uma retórica de palavras mais
críticas, diferentemente quando trata de movimentos de outras regiões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Trabalhar com fontes de impressos, além da perspectiva histórica, traz também diálogos com
demais áreas do conhecimento. Através da análise do discurso é possível observar como
História e linguística podem contribuir uma com a outra, ajudando-nos a perceber aspectos que
em um primeiro momento podem estar despercebidos. Pesquisar sobre movimentos sociais nos
ajuda a entender melhor a sociedade que nos cerca. A partir das demandas e manifestações
destes grupos é possível realizar reflexões sobre o passado, presente e futuro, além de
pensarmos sobre a complexidade dos interesses e das relações humanas.
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