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Sob o reflexo de uma recente redemocratização, os primeiros anos da década de 1990 foram marcados
por um conturbado ambiente político e econômico no Brasil. Embora presente há muito tempo, os
movimentos sociais se intensificam e ganham maior amplitude nesse período em sua busca por
transformações nas estruturas sociais e luta por direitos civis. Gohn (1997) estabelece sua conceituação
que caracteriza os movimentos sociais como ações sociopolíticas construídas por atores coletivos de
diferentes classes sociais, numa conjuntura específica de relações de força na sociedade civil. É a partir
do projeto “Escritas e Impressos no Ensino de História do Tempo Presente: Jornal Pioneiro” que será feita
uma análise através das publicações do jornal caxiense do período de 1992 a 1995 no que diz respeito à
repercussão de notícias envolvendo movimentos sociais na época. O trabalho com o jornal impresso
como fonte histórica é muito interessante, pois, se tratando do jornal de maior circulação da cidade, é
possível observar de que maneira o periódico repercute os acontecimentos envolvendo os movimentos,
bem como a gama de relações envolvendo o próprio jornal Pioneiro, a sociedade caxiense, a notícia em
destaque e o contexto político, econômico e cultural do período. Além disso, trata-se de uma análise
interdisciplinar, embora partindo de um foco na perspectiva da história, é possível e necessário buscar
auxílio em outras áreas do conhecimento. A análise do discurso é uma ferramenta importante no
exercício de compreender e interpretar criticamente o texto presente nos jornais, observando como a
linguagem é empregada, o que está ou não está escrito, percebendo explicações, ausências e
particularidades nos textos. Analisada por muitos autores como Foucault e Orlandi, não possui apenas
uma estruturação teórica ou metodológica, variando de acordo com o objeto de análise e a linha de
pensamento de cada autor. Portanto, o presente projeto de pesquisa busca perceber através do método
de análise do discurso utilizando os preceitos de Gill (2010) quanto à pesquisa qualitativa, como o jornal
Pioneiro repercutiu os acontecimentos envolvendo movimentos sociais no período de 1992 a 1995
emitindo ou não, de maneira clara ou subentendida, uma opinião a respeito dos movimentos noticiados,
fazendo uma interpretação crítica sobre a forma com que o impresso tratou os eventos ocorridos.<br />
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