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O jornal não é apenas um propagandista coletivo e um agitador coletivo.  
Ele é, também, um organizador coletivo. 
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Resumo 
 
 Neste trabalho procuramos fazer algumas reflexões sobre a apropriação da 

linguagem jornalística por uma instituição envolvida em uma luta social como 

instrumento para discursar na esfera pública. Para isso, utilizamos como objeto de 

estudo o jornal e a revista do Projeto Manuelzão, uma organização que surgiu como 

uma atividade de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), mas que 

conseguiu ultrapassar os muros da universidade e tornar-se uma das mais importantes 

instituições que milita na área ambiental no estado de Minas Gerais. Procuramos 

identificar como o veículo constrói representações do Projeto Manuelzão enquanto ator 

político. Também estudamos as formas como o veículo apresenta os argumentos da 

instituição sobre um tema específico: a Transposição do rio São Francisco. 

 

Palavras chaves: jornalismo, esfera pública, lutas sociais. 
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Introdução 
  

 Jornal, militância e debate público 

 Jornalismo e esfera pública. Estes são dois temas que, desde os primórdios, 

andaram lado a lado, em algumas interpretações, de maneira harmônica, em outras, em 

estado de conflito1. Wilson Gomes (2009), dissertando sobre o discurso social2 do 

jornalismo, aponta que este sempre esteve ligado à ideia de interesse público, de 

maneira que o jornalismo torna-se, nesta visão, uma instituição imprescindível à 

democracia. O autor relata que, com a ascensão da burguesia no século XVIII, a noção 

de público torna-se uma categoria fundamental no modelo democrático burguês de 

governo. Sendo assim, a imprensa burguesa de opinião da época foi considerada um 

instrumento fundamental para manifestação e formação da opinião pública.  

 Gomes (2009) destaca que, com o passar dos anos, a imprensa de opinião 

burguesa foi substituída pela imprensa comercial, que deixa de ser porta-voz de grupos 

de políticos para manifestar suas ideias explicitamente, e adota um discurso de 

“imparcialidade” e “isenção”. Porém, como aponta o autor, apesar da grande 

metamorfose sofrida pela imprensa, o discurso social do jornalismo continua o mesmo, 

ou seja, permanece ligado à defesa do interesse público. Para Gomes (2009), esse 

discurso tem fundamento, uma vez que o sistema jornalístico desempenha uma 

importante função nas democracias atuais, apesar do distanciamento entre a esfera civil 

e a esfera política, em que os momentos de decisão para a população em geral resumem-

se às eleições e à escolha entre opções pré-estabelecidas (voto). Para o autor, 

 

Há certamente os fluxos de comunicação política provenientes do campo político e 
destinados à esfera civil, visada entretanto na condição meramente de audiência e de 
eleitorado. O que o jornalismo garante para a esfera civil é o fluxo alternativo de 
comunicação política, fora do controle dos interesses do campo político, portanto, 
aparentemente mais confiável e mais respeitoso do interesse civil, do interesse público. 
(GOMES, 2009: 78).  
 

                                                
1 A trajetória do pensamento de Jünger Habermas é um bom exemplo desta história de rompimento e 
conciliação entre jornalismo e esfera pública. Segundo ele, no surgimento da esfera pública burguesa, no 
século XVIII, a imprensa era um elemento primordial para defesa pública de ideias. Porém, o autor 
considera que a esfera pública passou por um processo de decadência e coloca a imprensa comercial 
moderna como uma das que colaboram para isso, uma vez que, sob discurso da imparcialidade, esconde 
seus interesses e se furta a apresentar argumentos publicamente para o debate. Mas, o próprio Habermas 
revê seus pensamentos algumas décadas a frente, incorpora a noção de agir comunicativo e relativisa o 
tom crítico com que se referia à imprensa. 
2 Para Gomes (2009), discurso social é aquele que produz identidade entre os membros de uma 
comunidade e legitima o grupo frente à sociedade, é um discurso de autolegitimação social.  
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 Ele ainda completa, explanando como o jornalismo pode exercer tal função de 

defesa do interesse público. 

 

 Como o serviço que o jornalismo pode prestar é a produção e circulação de 
informações, servir ao interesse público significaria colocar à disposição do público os 
repertórios informativos necessários para que ele possa influenciar a decisão política e a 
gestão do Estado, para que possa fazer-se valer na esfera política. (GOMES, 2009: 79) 
 

 Márcia Machado e Fabiane Moreira (2005) vão ao encontro dessa colocação e 

apontam que “a relação entre democracia e jornalismo se estreita quando lembramos 

que sociedade democrática é formada por cidadãos, e não súditos, e que o direito à 

informação é inerente à cidadania” (MACHADO E MOREIRA, 2005: 118). Para Alzira 

Abreu (2003), a democracia brasileira tem íntimas relações com a mídia. Segundo a 

autora, umas das peculiaridades da democratização no Brasil, após a ditadura militar, 

“foi a ampliação do papel da mídia, que se tornou uma das mais importantes instituições 

coparticipantes na construção da nossa cidadania” (ABREU, 2003: 25).  

Neste trabalho, pretendemos contribuir com o debate sobre jornalismo, debate 

público, e a busca pela influência sobre a opinião pública. Porém, vamos aqui falar de 

outra forma de jornalismo. Não se trata daquele jornalismo comercial feito pelas 

empresas de informação ou organizações estruturadas para produção de informações, 

cuja atividade fim é a venda de conteúdos jornalísticos. Empresas e organizações que 

são herdeiras de uma tradição que ostenta um discurso de “imparcialidade” ou 

“neutralidade”. Tradição que, segundo Mitchell Stephens (1993), ganhou força ao longo 

do século XIX nos Estados Unidos e Europa3, quando o jornalismo passou a preocupar-

se com a “exatidão dos fatos” (STEPHENS, 1993: 565). Segundo o autor, nesse 

contexto os jornalistas deveriam dissecar os fatos e ater-se a eles, de maneira que as 

opiniões dos repórteres se tornaram “meras distrações” nos textos. Daí surgiu, inclusive, 

uma nova forma de redigir notícias, considerada mais adequada para relatar os fatos, 

que ficou conhecida como pirâmide invertida, segundo a qual as informações mais 

importantes devem vir sempre no início do texto4. Para Stephens (1993), essa 

                                                
3 Segundo Stephens (1993), desde o século XVI já existiam na Europa jornais que se diziam imparciais, 
mas a imparcialidade só se tornou um elemento marcante no discurso do jornalismo a partir do século 
XIX, quando os jornais americanos e europeus passaram a preocupar-se em escrutinar os fatos e deixar as 
opiniões explícitas para espaços separados das notícias, como os editoriais.  
4 Surge daí o que é chamado na linguagem jornalística de lead, ou lide, o primeiro parágrafo do texto que 
traz uma síntese das informações mais relevantes da notícia, buscando responder a seis perguntas: quem, 
o quê, quando, onde, como, por quê.  
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preocupação com os fatos5 causou uma modificação na ética jornalística, levando a 

“uma crença renovada na importância da imparcialidade” (STEPHENS, 1993: 572), que 

se tornou elemento marcante na retórica dos jornalistas. Diante disto, também surge no 

meio jornalístico uma apelo à objetividade, que se torna um mandamento para os 

jornalistas como estratégia para ater-se aos fatos e que se manifesta em práticas como o 

uso constante das aspas para indicar a fala das fontes e a exposição dos conflitos, 

sempre buscando mostrar todos os lados envolvidos (TUCHMAN, 1999). Por fim, 

Stephens (1993) ressalta que os jornalistas passaram a ser considerados profissionais no 

final do século XIX e início do século XX, quando foram formadas associações de 

classe e criados os primeiros cursos universitários. Portanto, a formação do jornalismo 

enquanto profissão se deu em meio a este contexto, o que fez da imparcialidade um dos 

pontos altos do discurso dos jornalistas. E esse apelo da imparcialidade marcou e marca 

a fala de muitos jornais comerciais, que se dizem observadores atentos dos fatos, 

preocupados em apresentar relatos objetivos para seus leitores. 

Nossa proposta consiste em discutir sobre um jornalismo produzido por 

organizações que não buscam vender informação, e sim influenciar a opinião pública. 

Organizações que estão inseridas dentro do contexto das várias lutas sociais que 

marcam a atualidade, tais como: ONGs, movimentos sociais, associações, entre outras. 

Trataremos, portanto, de um jornalismo assumidamente partidário, que é feito para ser 

uma ferramenta das organizações que o produzem para auxilia-las a chegar aos seus 

objetivos. É um jornalismo que não pretende e não ostenta o discurso de ser “neutro” ou 

“imparcial”. 

Estudamos o jornal de uma dessas organizações que milita em uma causa social. 

Através dele, buscamos entender como uma entidade dessa natureza utiliza-se do 

jornalismo como uma das formas de alcançar seus objetivos. Investigamos como a 

linguagem jornalística pode ser usada para marcar lugar e direcionar mensagens para o 

público, buscando ainda ver como e quais aspectos da militância estão presentes no 

jornalismo feito em seu jornal. Finalmente, procuramos identificar como uma 

                                                
5 Entre os motivos que Stephens (1993) aponta para o surgimento dessa preocupação em exibir os fatos e 
esconder as opiniões está o surgimento das agências de notícias, que aumentaram a oferta de fatos 
noticiáveis e que, como vendiam informações para jornais de várias correntes ideológicas, não podiam 
explicitar as opiniões. O autor também cita o crescimento dos jornais, que passaram a contar com mais 
profissionais e, portanto, com opiniões cada vez mais variadas, o que dificultava o seu controle. Sendo 
assim, a melhor forma de controlar era evitar a explicitação das opiniões dos jornalistas. Por fim, 
Stephens (1993) também cita a pressão econômica sobre os jornais, que necessitavam aumentar sua base 
de leitores e, assim, evitavam explicitar opiniões para não serem identificados com um grupo especifico 
de pessoas.  
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instituição pode fornecer argumentos para a esfera pública sobre um determinado tema 

na forma de um produto jornalístico.  

 A organização que escolhemos para nosso estudo foi o Projeto Manuelzão, 

atualmente uma das principais instituições a militar na área de meio ambiente no estado 

de Minas Gerais, com o lema “Saúde, Meio Ambiente e Cidadania”. O Projeto 

Manuelzão atua na região da bacia do Rio das Velhas, que nasce em Ouro Preto (MG) e 

deságua no rio São Francisco em Várzea da Palma (MG), percorrendo 51 municípios. 

Criado em 1997 na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), sua atuação está fundamentada no princípio de que, para promover a 

qualidade de vida da população, é necessária a melhoria das condições ambientais da 

região onde vivem; e de que a qualidade das águas dos rios do local é o principal 

indicador de qualidade de vida. Atualmente, apesar de ainda intimamente ligado à 

UFMG, o Manuelzão não está mais restrito à universidade e tem representantes 

espalhados por toda bacia através de núcleos comunitários, ocupa lugares em órgão 

deliberativos oficiais, além de já ter firmado parcerias com diversas instituições públicas 

e privadas.  

Desde o início, o Projeto Manuelzão dedica-se a atividades de comunicação 

social. Já em 1997, o Manuelzão publicou a primeira edição do seu informativo 

periódico, o Jornal Manuelzão, feito pelos próprios professores integrantes. Hoje, possui 

uma equipe própria de Comunicação, responsável pelo veículo que, em 2007, 

transformou-se em Revista Manuelzão e já ultrapassa a casa das 60 edições. Assim, 

fomos ao Projeto Manuelzão na tentativa de fazer alguns apontamentos sobre o processo 

de apropriação e utilização da linguagem jornalística dentro da luta pelo meio ambiente 

na esfera pública. 

 O encontro entre a minha trajetória e a do Projeto Manuelzão teve início em 

razão desse informativo. No ano de 2002, ainda como estudante do primeiro período de 

graduação do curso de Comunicação Social da UFMG, tive contato com o Projeto, uma 

vez que o veículo era, e ainda é, produzido por alunos deste curso, orientados por um 

professor. Iniciei como colaborador voluntário, trabalhando na apuração e redação de 

textos para o jornal. Dois anos mais tarde, tornei-me bolsista do Projeto e passei a me 

dedicar mais, desenvolvendo outras atividades, como planejamento de comunicação das 

ações do Manuelzão, edição do informativo, orientação dos alunos voluntários, 

mobilização social, além de trabalhos internos de gestão do Projeto. E, embora no ano 
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de 2005 tenha me desligado oficialmente, ainda mantenho relações próximas com seus 

integrantes.  

 Depois de alguns anos, e já no mestrado, tive a oportunidade de olhar para o 

veículo de comunicação sob outra ótica, e com o devido afastamento e estranhamento. 

Enquanto membro do Projeto, o turbilhão das atividades rotineiras impede que façamos 

uma reflexão aprofundada e sistematizada sobre o produto do trabalho. Sair dali e olhar 

para o informativo de fora nos permitiu estabelecer relações, pinçar detalhes e 

reconstruir histórias com um olhar crítico, que somente o afastamento torna possível 

fazer.  

 Estudamos o jornal e a revista do Projeto Manuelzão com dois objetivos. O 

primeiro deles é perceber como o veículo de comunicação descreve o Projeto enquanto 

ator na esfera pública6 e o lugar que ocupa nesse espaço. Ao longo das edições, as 

diversas notícias, reportagens, artigos e outros textos vão deixando pedaços que, quando 

reunidos, formam uma representação do Projeto. Buscamos descobrir a formação dessa 

representação e como ela evolui ao longo dos anos. Ao final do estudo poderemos 

identificar quais os traços e características que o informativo destaca para dar 

legitimidade ao Manuelzão e autorizá-lo a transitar pela esfera pública, posicionando-se 

sobre os mais variados temas e expondo suas opiniões. 

 O segundo objetivo deste estudo consiste em analisar como os argumentos do 

Projeto tomam a forma de conteúdos do jornal e da revista. Como o posicionamento do 

Manuelzão sobre um determinado tema é traduzido na linguagem jornalística para, 

nesse formato, ganhar as mais variadas arenas de discussão e alimentar debates. 

Queremos descobrir quais são as estratégias narrativas utilizados no veículo para 

aproveitar-se dessa linguagem, que já possui legitimidade e reconhecimento na 

sociedade e permite facilitar o entendimento dos argumentos e potencializar o alcance 

do discurso do Projeto. 

 

 A opção pelo jornalismo 

 Antes, porém, antes de dar continuidade a nossa análise, é preciso destacar 

algumas características do informativo do Projeto Manuelzão e algumas implicações da 

escolha pela linguagem jornalística. Trata-se de um jornal que se transformou em uma 

revista, de um veículo de comunicação distribuído gratuitamente em lugares públicos e, 

                                                
6 O conceito de esfera pública será melhor descrito no segundo capítulo, onde nos apoiamos nos 
pensamentos de Habermas.  
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assim como os outros jornais e revistas, tem que disputar a atenção de seus leitores em 

um verdadeiro mar de informações que se espalham por praticamente todos os lugares e 

sobre uma infinidade de suportes. É um informativo elaborado com vistas a superar o 

desafio de atrair a atenção do público para questões ambientais, fazê-lo dispensar parte 

de seu tempo na leitura e ainda conseguir que seus argumentos sejam compreendidos e 

assimilados. 

 Importa destacar que o projeto Manuelzão poderia ter seguido diversos 

caminhos em seu objetivo de elencar argumentos e construir entendimentos, mas optou 

pela prática jornalística. Prática esta que foi sendo moldada ao longo dos séculos até 

criar-se uma classe especialista, os jornalistas, que construíram para si um campo7 

próprio, com uma cultura profissional, regras e constrangimentos determinantes para 

produção e disseminação das informações. Essa cultura se manifesta, por exemplo, nas 

discussões sobre critérios de noticiabilidade, ou seja, aqueles adotados para decidir o 

que entra ou não em um jornal ou qualquer outro tipo de informativo. Fernando Correia 

(1998) coloca que 

 
Um elemento essencial para a definição da noticiabilidade – isto é, daquilo que leva a 
que um acontecimento ou um conjunto de acontecimentos se transforme numa notícia – 
são os chamados valores-notícia, definidos por Golding e Elliot como ‘qualidades dos 
acontecimentos, ou da sua construção jornalística, cuja presença ou cuja ausência os 
recomenda para serem incluídos num produto informativo’, de tal modo que ‘quanto 
mais um acontecimento exiba essas qualidades, maiores são as suas possibilidades de 
ser incluído’. (CORREIA, 1998: 137) 

 

Nem tudo interessa ao jornalismo, somente o atual, ou o novo, o inédito, o 

diferente, o excêntrico, o de interesse público, o chocante, o divertido, o emocionante, o 

heroico, o corrupto, aquilo que contribui para desenrolar de uma trama maior, etc. 

Interessa aquilo que, como definiu Adriano Duarte Rodrigues (1999), “irrompe na 

superfície lisa da história entre uma multiplicidade aleatória de factos virtuais” 

(RODRIGUES, 1999: 27). Segundo Manuel Carlos Chaparro (2001) 

 
Na cultura jornalística, o termo actualidade [grifo do autor] tem a complexidade da 
própria vida. Porque é de vida que se trata, e de todos os seus conflitos e contradições, 
quando, nos conteúdos jornalísticos, se fala dos acontecimentos significativos para as 
pessoas, isto é, dos factos e actos, das falas e revelações imediata ou potencialmente 
desorganizativos ou reorganizativos, por seus efeitos imediatos na realidade vivida. Os 
acontecimentos sem essa característica, que nada transformam, não interessam ao 
jornalismo, porque não interessam ao mundo. E ao fazer o relato ou comentário do que 
interessa ao mundo, o próprio jornalismo se inclui na actualidade, como linguagem e 
agente de transformações. (CHAPARRO, 2001: 142-143). 

                                                
7 Inspiramos-nos aqui na noção de campo de Bourdieu, porém não é nosso objetivo aprofundar nessa 
discussão e levar o conceito até as suas últimas consequências. 
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Nilson Lage caminha na mesma direção ao formular o seu conceito de notícia.  

 
“O avião caiu” é, embrionariamente, uma notícia. A notícia é o relato de uma 
transformação ou transporte ou mudança. Para ela, os seres do mundo se alteram 
dinamicamente, e este dinamismo é o único fator que os torna dignos de atenção. Em 
outras palavras, a notícia relaciona-se com a civilização do homo faber, não com a do 
apenas homo sapiens. (LAGE, 1979: 39)  

 
O jornalismo apresenta-se como o lugar de atualização sobre o que muda ao 

nosso redor. Como ainda ressalta Lage, a notícia refere-se ao “rompimento ou mudança 

na ocorrência normal dos fatos” (LAGE, 2003: 113). 

Qualquer tipo de organização que opte por fazer um jornal, revista ou outro 

informativo semelhante começa a ver-se às voltas com as regras do campo jornalístico. 

E a escolha de um instrumento desse campo para se posicionar na esfera pública implica 

construir o seu argumento em acordo com essas regras e a lógica de funcionamento do 

campo. Podemos afirmar assim, que os argumentos direcionados à esfera pública vão 

trazer consigo a marca do dispositivo que os carregam. Como discute Mouillaud (1997), 

por mais que a mídia não seja a senhora dos fatos que relata, ela deixa sua contribuição 

na medida em que faz um “enquadramento” da realidade. O autor faz uma analogia com 

a moldura de um quadro para pensar a relação entre o jornal e os fatos que descreve. 

Essa moldura exerce uma dupla função em relação ao acontecimento. Funciona como 

corte, isolando-o do seu entorno, e com focalização que permite intensificar as relações 

dos concernidos em direção a um centro, o que pode facilitar a compreensão do quadro. 

Esse corte e essa focalização juntos formam o que Mouillaud (1997) chamou de cena. A 

moldura destaca uma fração da experiência permitindo-lhe ser mais compreensível e, 

dessa forma, contribui decisivamente para o entendimento da totalidade que a circunda. 

Ao destacar esse fragmento da experiência, a moldura também permite que ele seja 

conservado e transportado. Assim, Mouillaud se refere à informação como uma 

“experiência nativa em experiências estrangeiras” (MOUILLAUD, 1997:57). 

Diante dessa discussão, organizações que usam um jornal ou revista para 

posicionar-se na esfera pública, o fazem buscando enquadrar os fatos e acontecimentos 

de maneira a construir os seus argumentos. Elas precisam recorrer a estratégias 

narrativas típicas do campo jornalístico para se voltar aos mais diversos espaços 

públicos, buscando alimentar os debates ali travados e influenciar na formação da 

opinião e julgamento das pessoas. 
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Que jornalismo é este? 

Mas, será que podemos encontrar uma definição para essa experiência de 

jornalismo que Projeto Manuelzão desenvolve? Certamente não se trata do jornalismo 

tradicional, feito pelos veículos de comunicação comerciais, por mais que herde dele 

alguns elementos estéticos, práticas, modos de fazer e estratégias narrativas. Em vez 

disso, podemos até dizer que se trata de uma reação, uma alternativa a este jornalismo 

tradicional. 

Existem relatos de diversas experiências de jornalismo que foram 

implementadas com o intuito de ser uma alternativa para o jornalismo tradicional, 

motivadas por vários interesses. Viktor Chagas (2009) destaca que a mídia tradicional 

teria “perdido a capacidade de filtrar as notícias (gatekeeping) oriundas de 

comunidades, não apenas pela dificuldade em penetrar nessas comunidades, mas pelo 

claro aumento no volume de informação nas demais esferas sociais” (CHAGAS, 2009: 

28). Emerson Cervi, Michele Massuchin e Camila Engelbrecht (2010) ainda destacam 

que o jornalismo tradicional privilegia certos grupos políticos econômicos e deixam de 

fora o cidadão comum. Sendo assim, 

 

a opinião pública deixa de ser o resultado da livre discussão de temas de interesse 
comum e se transforma em uma estrutura institucionalizada que obedece  aos valores de 
relevância definidos pelo produtores das notícias. A conseqüência é que cada vez menos 
este modelo de produção e difusão de notícias ajuda a promover a democratização do 
debate, afastando o cidadão comum da esfera pública e reduzindo a credibilidade da 
mídia. (CERVI, MASSUCHIN E ENGELBRECHT, 2010: 130-131) 
 

Diante deste cenário, surgem propostas de novas formas de fazer o jornalismo. 

Novas formas alternativas à tradicional que, segundo Nelson Traquina (2004), ganhou 

as feições de uma indústria que trata as notícias como mercadorias. As iniciativas são 

inúmeras e vão desde a constituição de comitês de leitores para contribuir na gestão dos 

jornais comerciais tradicionais, até a criação de veículos comunitários totalmente 

administrados por cidadãos comuns (não jornalistas ou empresários da mídia). A 

literatura sobre o assunto criou muitos conceitos para definir estas experiências, tais 

como jornalismo público, jornalismo cívico, jornalismo cidadão, jornalismo 

comunitário, jornalismo colaborativo, jornalismo participativo, jornalismo open source, 

etc. Alguns autores descrevem todos esses conceitos como sinônimos, colocando as 

mais variadas experiências sob a mesma definição. Outros diferenciam alguns dos 

conceitos separando-os de acordo com o modo como o jornalismo é praticado.  
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Não pretendemos aqui fazer uma revisão de todos os conceitos e explorar as 

diversas abordagens que existem sobre eles. Porém, gostaríamos de explicitar que, em 

nossa perspectiva, os vários conceitos não são sinônimos e referem-se a fenômenos 

distintos. Para complementar nossa reflexão sobre o jornalismo praticado pelo Projeto 

Manuelzão, vamos trabalhar com três destes conceitos, que podem contribuir para 

pensar o nosso caso: jornalismo público, jornalismo cívico e jornalismo cidadão.  

Quanto aos conceitos de jornalismo público e cívico, podemos dizer que são 

irmãos e estão quase sempre lado a lado na literatura que trata sobre o assunto, quando 

não considerados iguais. Porém, alguns autores, como Alzira Abreu (2003), 

estabelecem uma diferenciação entre os conceitos. Segundo a autora, o jornalismo 

público é uma resposta à perda de leitores e credibilidade dos jornais tradicionais, 

principalmente a partir do final da década de 1980, e uma tentativa de impedir que 

grupos políticos partidários dominassem o debate público. O objetivo das iniciativas 

que se intitulavam como jornalismo público era “impor uma agenda de opinião e se 

tornar intérprete dos cidadãos quanto à hierarquia dos problemas e a escolha das 

soluções pela comunidade” (ABREU, 2003: 30). Chagas (2009) desenvolve o conceito 

e afirma que a prática de tal jornalismo envolvia o “maior engajamento do jornalista nas 

questões relacionadas ao bem público” (CHAGAS, 2009: 21). Baseados nestes autores, 

podemos afirmar que o jornalista se torna o procurador do público. 

Já conceito de jornalismo cívico, segundo Abreu (2003), está relacionada a uma 

iniciativa surgida na década de 1970, onde se procurou mobilizar e dar voz ao cidadão 

comum para, dessa forma, enaltecer os valores democráticos. Tais experiências de 

jornalismo buscavam promover o debate público entre os cidadãos, uma vez que essas 

práticas fundavam-se na valorização da deliberação pública e apresentava o “jornalista 

como animador desta atividade” (ABREU, 2003: 30). A noção de democracia 

participativa era o referencial para essa prática jornalística. 

As fronteiras entre estes dois conceitos é uma linha tênue. O que devemos 

ressaltar, e que é comum aos dois conceitos, é o movimento de aproximação do 

jornalista com o público. Segundo Suzana Borges (2009), essas iniciativas são esforços 

para alargar a função social do jornalismo e tentar impulsionar uma vida pública mais 

democrática. Sendo assim, abandona-se a postura do jornalismo tradicional de apenas 

informar o público, para tentar também formá-lo. O jornalista deixa de ser apenas 

observador dos fatos e torna-se também um participante dos movimentos públicos. 

Apropriando-se das reflexões de Jay Rosen, Borges (2009) descreve que os jornalistas 
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envolvidos nestas novas práticas dão “um fim a sua neutralidade” (ROSEN, apud 

BORGES, 2009: 97). Baseando em Habermas, Borges (2009) ainda escreve que 

 

O telos do Jornalismo Público8 será, nesta óptica, o de criar as condições para a 
deliberação pública, através da publicitação, da crítica e do debate das opiniões dos 
públicos, e da sua projecção [sic] na esfera pública, com o objectivo [sic] de a 
transformar em influxo publicístico-político (...) que influencie a acção [sic] 
governativa. (BORGES, 2009: 106).  
 

Nessas novas formas de prática jornalística, procura-se renovar as fontes, 

buscando ouvir representantes de associações cívicas e cidadãos comuns, e não mais 

focar-se nas fontes oficiais (ligadas ao Estado e órgãos vinculados a ele). Também 

podemos afirmar que mudam as prioridades dos jornalistas, que passam a dar 

visibilidade às questões que surgem entres os cidadãos comuns. Ainda se constata a 

ampliação dos canais de participação do público nestes veículos de comunicação, o que 

leva Cervi, Massuchin e Engelbrecht (2010) a descrever que se trata de jornalismo mais 

horizontalizado. 

O terceiro conceito, de jornalismo cidadão, é herdeiro do jornalismo público e 

cívico, porém apresenta uma diferença fundamental, como destaca Chagas (2009). As 

duas formas de jornalismo que já abordamos referem-se à produção de jornalistas 

profissionais. Eles aproximam-se do público, engajam-se nas lutas, mas ainda são 

jornalistas profissionais. O chamado jornalismo cidadão não exclui a produção dos não 

jornalistas profissionais. Seguindo as ideias de Chagas (2009), podemos falar de uma 

contraposição entre jornalistas-cidadãos (no caso dos jornalismos público e cívico) e 

cidadãos-jornalistas (no caso do jornalismo cidadão). Segundo o autor, na perspectiva 

do jornalismo cidadão, dilui-se a ideia de mediação ou representação pelo jornalista. 

Sendo assim, o público não é apenas fonte, pauta ou debatedor, ele também é produtor. 

Neste conceito podemos encaixar diversas experiências de jornalismo chamadas de 

comunitárias e realizadas em jornais de bairro e rádios locais. Alguns autores 

relacionam o conceito à popularização da internet, que possibilitou a qualquer um criar 

e divulgar conteúdos em páginas pessoais ou blogs. Aliado a isso, ainda temos novas 

tecnologias como celulares com câmeras que permitem captar sons e imagens a 

qualquer momento. Segundo Ana Carmen Foschini e Roberto Romano Taddei (2006), é 

o fim da separação rígida entre quem faz notícias e quem as recebe, de maneira que a 

relação assemelha-se mais a uma conversa e não mais uma palestra. 

                                                
8 Para Borges (2009), os conceitos de jornalismo público e cívico são sinônimos.  
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Em nossa perspectiva, estes três conceitos podem abarcar a maior parte das 

experiências de jornalismo alternativas ao modelo tradicional na atualidade, e por isso 

nos detivemos um pouco mais aí. É a partir deles que fizemos uma breve reflexão sobre 

o jornalismo produzido pelo Projeto Manuelzão. A princípio, poder-se-ia parecer mais 

adequado classificar o caso do Projeto como uma experiência de jornalismo público ou 

cívico, uma vez que o conceito de jornalismo cidadão não se encaixaria ali, já que a 

participação do público como produtor no Jornal/Revista9 Manuelzão é bastante restrita. 

Ele aparece como fonte de matérias ou até como personagem em textos do tipo perfil, 

porém, como autor, restringe-se a algumas colunas de cartas ou mensagens (editadas 

pelos jornalistas do Projeto) e esporadicamente algum cidadão comum (que não seja 

integrante do Projeto, estudioso ou autoridade oficial) assina os artigos. A produção, 

planejamento e gestão do informativo do Manuelzão são concentradas nas mãos dos 

integrantes do Projeto, com destaque para equipe de Comunicação, composta 

basicamente de jornalistas e estudantes de jornalismo.  

Os conceitos de jornalismo público e jornalismo cívico são muito úteis para 

analisarmos o Jornal/Revista Manuelzão, uma vez que apontam para o abandono da 

neutralidade e da posição de observador, para engajar-se nas lutas sociais, buscando 

promover o debate público entre os cidadãos comuns na procura por soluções para os 

problemas da sociedade. A postura do Jornal/Revista Manuelzão em mostrar os 

problemas ambientais da bacia do Rio das Velhas e apontar possíveis soluções, assim 

como a de trazer perfis e falas de moradores da bacia e ainda enaltecer iniciativas de 

cidadãos comuns, corroboram para classificá-lo como experiência de jornalismo público 

ou cívico. 

Porém, antes de qualquer afirmação, devemos ter algum cuidado ao adotar tais 

conceitos. Praticamente toda a literatura em que se discute os conceitos e experiências 

de jornalismo público e jornalismo cívico, refere-se a iniciativas nascidas dentro de 

organizações jornalísticas ou então em outras organizações cujo fim último é fazer 

jornalismo, ou seja, criadas para produzir material jornalístico. Neste sentido, alguns 

autores usam como exemplo a iniciativa de certos jornais comerciais que iniciaram 

pesquisas de opinião para saber quais os temas que o público desejaria ler. Trata-se de 

                                                
9 Sempre que nos referirmos ao informativo do Projeto Manuelzão sem especificar um período, faremos 
menção a ele como jornal/revista, uma vez que foi criado como jornal e, posteriormente, foi transformado 
em revista. Utilizaremos os termos jornal ou revista separadamente quando estivermos fazendo referência 
a um período específico no qual o informativo assumia somente um dos dois formatos. 
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esforços para que as organizações jornalísticas produzam um jornalismo alinhado com 

os interesses do público. 

Sendo assim, os autores não fazem referências aos veículos jornalísticos 

mantidos por organizações engajadas em lutas sociais. Informativos como é o caso do 

Manuelzão ainda trazem um aspecto que não pode ser ignorado. Não é um veículo 

voltado apenas para seu público interno, os próprios integrantes e membros dos comitês 

espalhados pelo vários municípios. O jornal/revista tem como público, segundo o 

próprio Projeto, toda a população da bacia do Rio das Velhas. A tiragem do 

jornal/revista, que em alguns anos chega a 100 mil exemplares, mostra que o 

informativo tem um público potencial bem maior do que o próprio Projeto e seus 

comitês (ainda mais quando lembramos que o veículo também está disponível no site do 

Manuelzão). Diante disto, antes de assumir os conceitos de jornalismo publico ou cívico 

temos que nos perguntar: qual a relação do público com o Jornal/Revista Manuelzão? O 

informativo trata de assuntos que realmente são do interesse do público? Os problemas 

ambientais que o público considera mais importantes estão retratados no veículo? Parte 

considerável do jornal/revista é destinado a descrever ações do Projeto, como já 

mostramos. Isso é interesse público ou apenas auto-afirmação do Manuelzão? 

Assim, para chegarmos a qualquer afirmação de um conceito para o 

Jornal/Revista Manuelzão temos que olhar para além dele. Temos que conhecer suas 

rotinas de produção, planejamento e gestão, conhecer como o público colabora com o 

veículo e como recebe o que lê. Temos que ultrapassar as páginas do jornal/revista, o 

que não é o objetivo deste trabalho. Porém, apenas a título de reflexão e sem a pretensão 

de ser conclusivo, poderíamos propor um movimento para alcançar esta definição. Este 

movimento deveria partir do conceito de jornalismo publico ou jornalismo cívico e 

seguir em direção ao conceito de “mídia das fontes”, de Sant’ana (2006), que também é 

muito interessante para pensarmos o caso do Projeto Manuelzão. Segundo o autor, 

 

No cenário da difusão de informação no Brasil desponta um novo ator que se diferencia 
das tradicionais mídias. Entre os meios tradicionais de comunicação, públicos ou 
privados, novos veículos informativos são ofertados ao público por organizações 
profissionais, sociais e inclusive por segmentos do Poder Público. São mídias mantidas 
e administradas por atores sociais que, até então, se limitavam a desempenhar o papel de 
fontes de informação. E por isso as denominamos MÍDIA DAS FONTES. 
(SANT´ANA, 2006:2) 
 

A partir da discussão destes três conceitos (jornalismo público, jornalismo cívico 

e mídia das fontes) poderíamos chegar a algo como “jornalismo militante”, que 
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representaria este jornalismo apropriado por uma organização envolvida em uma luta 

social. Jornalismo esse que é um instrumento para lutar por causas e buscar objetivos e 

onde talvez fosse possível inserir o caso do Projeto Manuelzão. 

 

A estrutura do trabalho 

É com base nessas reflexões sobre o jornalismo que pretendemos analisar o 

Jornal/Revista Manuelzão e descrever as maneiras como esse veículo construiu uma 

representação do Projeto e também como forneceu argumentos dessa organização para 

os seus públicos. Os resultados deste trabalho se dividem por três capítulos.  

No primeiro capítulo fazemos uma apresentação do Projeto Manuelzão, 

descrevendo suas principais atividades, bem como os princípios que balizam sua 

atuação. Ainda tratamos da trajetória histórica do Manuelzão, desde o seu surgimento 

até os dias de hoje. Trazemos os principais momentos da instituição e as suas 

realizações mais importantes, com base em relatos escritos pelos próprios integrantes.  

Nesse capítulo também empreendemos uma discussão teórica no intuido de inserir o 

Projeto dentro do universo do movimento ambiental na atualidade e discutimos a 

literatura sobre as lutas sociais contemporâneas com o propósito de definir o que é o 

Projeto Manuelzão. 

No segundo capítulo mergulhamos no jornal e na revista do Projeto Manuelzão. 

Contamos a história do veículo de comunicação, como ele se insere na organização e 

quais suas alterações ao longo dos anos, fazendo um paralelo com a evolução do próprio 

Projeto e a inserção do informativo dentro de suas atividades. Ao organizar a trajetória 

do jornal/revista Manuelzão nos vimos impelidos a fazer uma reflexão teórica sobre a 

relação entre organizações sociais e comunicação, especialmente aquelas que tratam das 

lutas sociais e da busca por visibilidade. Ainda nesse capítulo detalhamos o conceito de 

esfera pública que usamos, e que foi formulado por Habermas, e fazemos uma rápida 

reflexão sobre a sua relação com a mídia. Por fim, apresentamos a nossa proposta do 

que é a representação do Projeto Manuelzão enquanto o ator na esfera pública, 

detalhando os lugares que o jornal/revista designou para o Projeto e como isso se deu. 

 No terceiro capítulo nos dedicamos à apresentação do processo de “tradução” 

dos argumentos do Projeto Manuelzão para a linguagem jornalística em seu informativo 

periódico. Para isso, fazemos um estudo de caso sobre o projeto de Transposição do Rio 

São Francisco, empreendimento do Governo Federal a respeito do qual o projeto 

Manuelzão posicionou-se contrariamente e fez vários esforços para combater. Sendo 
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assim, nesta parte da dissertação descrevemos as estratégias narrativas utilizadas no 

jornal e na revista para expor os argumentos do Projeto contra a realização desta obra.  

 Por último, nas considerações finais, fazemos um rápido apanhado dos 

resultados de nossa pesquisa e ressaltamos alguns pontos que consideramos mais 

importantes para exemplificar e discutir esse processo de apropriação da linguagem 

jornalística por uma organização como o Projeto Manuelzão.  
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1. Projeto Manuelzão – afinal, o que é ele? 
 

1.1 - Na bacia do Velhas nasce o Projeto 

 Os primeiros movimentos que levaram à criação do Projeto Manuelzão se deram 

dentro da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

mais especificamente na atividade acadêmica denominada Internato em Saúde Coletiva, 

que ficou mais conhecida como Internato Rural. Nessa atividade, os alunos do 11º 

período do curso de medicina, às vésperas de se formarem, são encaminhados para 

comunidades do interior de Minas Gerais e na região metropolitana de Belo Horizonte, 

cujas prefeituras possuem uma parceria com a UFMG, para atenderem à população, sob 

a supervisão dos professores. 

Após vários anos de realização do Internato Rural10, constatou-se a reincidência 

de algumas doenças, sendo que a grande maioria delas ligadas às más condições de 

saneamento básico e à qualidade das águas das regiões onde os alunos atendiam. 

Segundo afirma Antônio Leite Alves Radicchi, Marcus Vinícius Polignano e Tarcísio 

Márcio Magalhães Pinheiro (2008), professores da Faculdade de Medicina e 

coordenadores do Projeto Manuelzão, o trabalho do Internato Rural não atacava as 

verdadeiras causas dos problemas de saúde. Para eles 

 
Avaliando a práticas dos nossos alunos nas cidades do interior e da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, constatou-se que a mesma era basicamente 
assistencialista, centrada na atuação sobre a doença e no processo de medicalização dos 
problemas sociais. Atuava-se pouco ou quase nada na gênese desses problemas, o que 
significava não interferir nos determinantes socioambientais. (RADICCHI, 
POLIGNANO E PINHEIRO in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 27). 

 

 Eles perceberam que as más condições de saúde das populações assistidas pelo 

Internato conviviam com um cenário ambiental marcado por esgotos a céu aberto, 

poluição de nascentes e cursos d’água e disposição inadequada dos resíduos sólidos. 

Diante dessa situação, constatou-se que de nada adiantaria tratar as pessoas sem 

trabalhar as condições ambientais que causavam as doenças. 

Impulsionado pelas experiências do Internato Rural e pelo questionamento das 

maneiras como a medicina encarava a promoção da saúde, é fundado em 199711 o 

                                                
10 O Internato Rural foi criado em 1978 e as primeiras discussões que levaram à criação do Projeto 
Manuelzão começaram no inicio da década de 1990.  
11 Em 1990, sob a mesma inspiração, foi criado o Projeto Rio das Velhas, que pode ser considerado um 
precursor do Projeto Manuelzão. Porém, o Projeto Rio das Velhas, não teve realizações importantes nos 
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Projeto Manuelzão, que ganhou esse nome em homenagem a Manuel Nardi12, 

personagem que ficou internacionalmente conhecido como Manuelzão através da obra 

do escritor mineiro Guimarães Rosa. Por ser um homem simples, profundo conhecedor 

da região da Bacia do Rio das Velhas, e por ter uma relação bastante íntima com a 

natureza da região, foi escolhido como patrono do Projeto. Manuelzão participou da 

fundação do Projeto, porém veio a falecer pouco tempo depois, no mesmo ano de 1997. 

O Projeto surgiu com foco na defesa da saúde da população. Importante ressaltar 

que um dos princípios balizadores do Projeto é que a promoção da saúde não deve ser 

confundida com o combate às doenças. Em seu argumento, a saúde deve ser vista como 

“uma afirmação positiva e não simplesmente como a negação da doença, dever ser vista 

como a expressão máxima da qualidade de vida e do ambiente” (LISBOA, GOULART 

E DINIZ, 2008: 29).  A promoção da saúde, para o Projeto, está muito mais relacionada 

às condições ambientais de uma determinada área do que com remediar doenças, ou 

seja, a porta de entrada para se discutir a saúde da população não é o hospital, mas sim o 

ambiente onde ela vive, tornando-se uma questão de qualidade de vida e não apenas 

médica. Nas palavras do próprio projeto 

 
Da percepção de que a saúde não deve ser apenas uma questão médica, foi esboçado o 
horizonte de trabalho do Projeto Manuelzão: lutar por melhorias nas condições 
ambientais, como forma de garantir a promoção da qualidade de vida, rompendo com a 
prática predominantemente assistencialista.13 

 

Ao redor desse ponto de vista, o Projeto construiu o seu eixo temático: Saúde, 

Meio Ambiente e Cidadania, revelando uma tendência que Ilse Scherer-Warren (2006) 

identificou ao estudar as lutas sociais na atualidade. A autora destaca que tais lutas têm 

tomado cada vez mais um caráter transversal no que diz respeito às suas temáticas. Ela 

aponta que, nas sociedades globalizadas, multiculturais e complexas, as identidades e 

valores tornam-se cada vez mais plurais e acabam se entrecruzando. Sendo assim, os 

                                                                                                                                          
seus sete primeiros anos de existência. Segundo o coordenador geral do Projeto, Apolo Heringer Lisboa 
“ficamos por sete anos, sem eira nem beira, sem condições políticas, pessoais e financeiras de concretizar 
a proposta” (LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 221). 
12 “Memória ímpar e prosa fina, espírito de independência e coragem, desapego à estabilidade material 
pela liberdade de viver, disponibilidade para receber bem e contar causos a quem o procurasse, 
independentemente de idade e condição social são alguns ingredientes de sua personalidade que Manuel 
Nardi trabalhou com inteligência. Estas características do homem, porém, ainda não são suficientes para 
explicar o mito Manuelzão. Representaria a saudade do mundo rural que se foi, com seus valores e 
recordações? Representaria a imagem do patriarca para um povo carente? Representaria o sucesso do 
brasileiro comum, que pega no pesado e surpreende com suas façanhas? Seria o Quixote do sertão 
brasileiro? Via seu sucesso com ironia e uma ponta de orgulho: ‘Estão gastando muito papel com um 
simples vaqueiro’” (LISBOA in LISBOA,GOULART E DINIZ, 2008: 13). 
13Retirado do site do Projeto Manuelzão em 15 de agosto de 2009 – www.manuelzao.ufmg.br 
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movimentos sociais não trabalham mais temas de maneira isolada, pois perceberam que 

na sociedade atual as lutas se relacionam umas com as outras. Da mesma maneira que o 

Manuelzão adotou uma concepção que faz a ligação direta entre a questão da saúde e do 

meio ambiente, outros atores sociais também fundem as suas temáticas e procuram 

ainda atuar em rede e promover debates transversais para alargar a concepção de 

direitos humanos e ampliar a base das mobilizações. 

Podemos afirmar que esse cruzamento entre a temática ambiental e outras 

temáticas sociais, do qual o Projeto Manuelzão é um exemplo, é o estágio mais recente 

da ação do movimento ambientalista. Movimento este que começa a ganhar destaque 

partir da década de sessenta, em função de grandes desastres ecológicos14 que 

chamaram a atenção de todo o mundo e trouxeram à tona os problemas ambientais, 

fazendo com que muitas pessoas ao redor do planeta se organizassem em torno da causa 

ambientalista, como aponta Rennan Mafra15 (2005). Iniciativas surgem em todo o 

mundo, sendo que algumas, como o Greenpeace, criado em 1971, ou o WWF, de 1961, 

atravessaram as décadas e hoje são organizações com escritórios e militantes em vários 

países e que movimentam milhões de dólares em diversas iniciativas. 

 A questão ambiental também chegou aos governos, que passaram a dispensar 

esforços para discutir o tema. Dentro deste contexto, um importante marco foi a 

“Conferência Mundial sobre Meio Humano”, promovida pela Organização das Nações 

Unidas em Estocolmo em 1972. A partir desse grande evento internacional, a maioria 

dos países criou órgãos dentro de suas estruturas governamentais para trabalhar o meio 

ambiente, propondo leis de proteção ambiental. No Brasil, em 1973 cria-se a Secretaria 

Especial de Meio Ambiente, que foi o primeiro canal de interface entre o movimento 

ambientalista e o Estado. Posteriormente foram sendo criados outros órgãos como esse, 

e que ampliaram ainda mais o espaço de debate sobre o tema. 

 Ângela Alonso, Valeriano Costa e Débora Maciel (2007) refazem a história do 

movimento ambientalista no Brasil e apontam três momentos marcantes: o processo de 

redemocratização, a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) e a conferência Rio-92. 

As lutas pela redemocratização do Brasil foram fundamentais para o movimento 

                                                
14 Mafra (2005) cita episódios como o derramamento do petroleiro Torrey Canyon no Canal da Mancha, 
em 1967, explosões industriais em Cubatão e na cidade do México, em 1984, e o acidente nuclear de 
Chernobyl, em 1986. 
15 Mafra (2005) se dedica mais especificamente a estudar a Expedição Manuelzão Desce o Rio das 
Velhas, realizada em 2003. O autor busca caracterizar tal evento como uma ação estratégica de 
comunicação para mobilização social e identificar suas dimensões, limites e possibilidades como um 
processo para endereçar temas à esfera pública e promover o debate entre as pessoas. 
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ambientalista na medida em que impulsionaram a criação da primeira coalizão de 

grupos ambientalistas no final da década de 1970. Nessa época, foram desenvolvidas 

por vários grupos em conjunto algumas campanhas importantes, tais como a de defesa 

da Amazônia, contra a energia nuclear e aquela que ficou conhecida como “Adeus Sete 

Quedas”, contra a construção da Usina Hidroelétrica de Itaipu. Essas campanhas 

favoreceram a construção de uma rede estável de grupos ambientalistas, além de 

colaborar para formação de novos movimentos e promover o debate sobre as melhores 

formas de organização dos grupos. 

 O próximo marco para o movimento ambientalista apontado pelos autores foi a 

ANC. Esse momento exigiu do movimento ambientalista a formação de alianças mais 

estáveis para que se tornasse possível a inclusão de propostas na nova constituição. O 

movimento ambientalista conseguiu que fosse criada uma subcomissão para discutir 

temas ambientais na ANC e ainda incluiu alguns temas no debate por meio das 

iniciativas populares (que permitiam envio de emendas à Constituição sem intermédio 

de partidos, desde que tivessem pelo menos 30.000 assinaturas). Assim, conseguiu-se a 

aprovação de um capítulo dedicado ao meio ambiente na Constituição de 1988.  

 O último grande marco que Alonso, Costa e Maciel (2007) destacam é a 

realização da conferência Rio-92. O evento organizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) trouxe o desafio de aglutinar todos os movimentos ambientalistas. A 

Rio-92 possuía uma sistemática de funcionamento participativa, o que abriu importantes 

espaços. Assim, o movimento ambientalista investiu em novas alianças na sociedade 

civil a fim de aproveitar tais espaços. Os grupos ambientalistas buscaram aliados em 

outros movimentos (não ambientalistas) e procuraram unir ideais de preservação da 

biodiversidade e desenvolvimento sustentável. Sendo assim, a conferência Rio-92 pode 

ser vista como um marco da aproximação da temática ambiental com as demais lutas e 

movimentos sociais, o que se torna um traço importante do cenário que alguns anos 

mais tarde vai ver surgir o Projeto Manuelzão. 

 Apesar de ter nascido dentro da Faculdade de Medicina, o Projeto expandiu sua 

atuação para outras faculdades e departamentos, tais como a Geografia, Geologia, 

Biologia e Comunicação Social. Ele também extrapolou os muros da universidade e 

conseguiu firmar importantes convênios e parcerias com órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, empresas, organizações não governamentais (ONGs), outros 

centros universitários e até organizações internacionais. Dentre as parcerias firmadas 

pelo Projeto podemos destacar os patrocínios do Governo do Estado de Minas Gerais, 
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da Prefeitura de Belo Horizonte e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(Copasa). Além destes, dezenas de outras instituições16 já figuraram entre os parceiros 

do Projeto ao longo dos seus anos de existência.  

 Desde o ano de 2000, o Projeto se organizou como Instituto Guaicuy – SOS Rio 

das Velhas/Projeto Manuelzão, e foi reconhecido como uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP)17 pelo Ministério da Justiça, em 2002. O instituto é 

uma Organização Não Governamental (ONG) criada pelo Projeto a partir da 

necessidade de se ter uma figura jurídica que representasse o Manuelzão em alguns 

fóruns, tais como os comitês de bacias hidrográficas18. Nesse sentido, é através do 

Instituto que o Projeto ocupa cadeiras de representante da sociedade civil no Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH-Velhas) e no Comitê de Bacia 

Hidrográfica do São Francisco (CBHSF). O Instituto também é uma figura jurídica que 

permite ao Projeto transitar no universo do terceiro setor, abrindo possibilidade de 

formação de parcerias, inclusive financiamentos e patrocínios, específicos deste 

universo da sociedade. Essa ONG acaba funcionando como um braço do Projeto, 

juridicamente desvinculado da universidade, que abre possibilidades de acesso ao 

mundo da sociedade civil organizada, além de permitir a criação de alternativas para 

gerir seus recursos, dando mais flexibilidade para a atuação do Projeto.  

Maria da Glória Gohn (2004) mostra que esse fenômeno da criação ou 

associação com ONGs por parte de grupos ativistas é um reflexo da conjuntura dos anos 

1990, que exigiu uma profissionalização da sua atuação, assim como a rearticulação 

interna e externa de seu lugar na sociedade. A década de 1990 mostrou que seria 

necessário renovar-se para se adaptar à nova conjuntura marcada pelas políticas 

neoliberais, pela flexibilização do mercado de trabalho (que levou ao crescimento do 
                                                
16 Entre esses vários parceiros e finaciadores, podemos citar o Ministério Público de Minas Gerais, a rede 
de drogarias Araújo (maior rede de Belo Horizonte), a Fundação O Boticário de Proteção da Natureza, a 
Polícia Militar de Minas Gerais, a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa da UFMG (Fundep), a 
Fundação Avina (fundação suíça que defende o desenvolvimento sustentável na América Latina), a 
organização Pan-Americana da Saúde, a empresa do ramo siderúrgico ArcelorMittal, o Centro 
Universitário Newton Paiva, entre outros.  
17 OSCIP é um título fornecido pelo Ministério da Justiça para ONGs que visam facilitar o 
estabelecimento de parcerias com instituições públicas, de todos os níveis (municipal, estadual e federal), 
e privadas. O título permite que doações feitas por empresas privadas possam ser descontadas no imposto 
de renda e ainda possibilita que sejam firmados termos de parceria com o poder público, que são uma 
alternativa mais ágil e mais razoável na prestação de contas que os convênios. Para consegui-lo, a ONG 
deve comprovar uma série de requisitos, principalmente no que diz respeito à transparência 
administrativa.  A lei que regula as OSCIPs é a nº 9.790, de 23 março de 1999. 
18 Os comitês de bacia hidrográfica são colegiados instituídos por lei com papel deliberativo sobre a 
gestão dos recursos hídricos das suas respectivas bacias. Os comitês de bacia funcionam como um espaço 
normativo e deliberativo permanente onde representantes da sociedade civil, usuários das águas e poder 
público discutem os problemas relativos ao uso dos recursos hídricos, sugerem soluções e definem ações. 
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mercado informal) e sua defasagem na qualificação frente à era da tecnologia, das 

comunicações e da informação, o que aumentou a necessidade de educação em um 

mundo globalizado. Para Gohn (2004), 

 
As palavras de ordem destes projetos e programas passaram a ser: ser propositivo e não 
apenas reivindicativo, ser ativo e não apenas um passivo reivindicante. Muitos 
movimentos se transformaram em ONGs ou se incorporaram às ONGs que já os 
apoiavam. A atuação por projetos exige resultados e tem prazos. Criou-se uma 
gramática nova na qual mobilizar deixou de ser para o desenvolvimento de uma 
consciência crítica ou para protestar nas ruas. Mobilizar passou a ser sinônimo de 
arregimentar e organizar a população para participar de programas e projetos sociais, a 
maioria dos quais já vinha totalmente e atendia a pequenas parcelas da população. O 
militante foi se transformando no ativista organizador das clientelas usuárias dos 
serviços sociais. (GOHN, 2004: 26) 

 

Além disso, Gohn (2004) mostra que o perfil daqueles agentes mobilizadores 

dos movimentos também mudou sensivelmente. Apenas o ativismo ou militância não 

mais credenciavam esses agentes, dos quais são cobrados conhecimentos relacionados 

às culturas, linguagens, valores e expectativas daquelas pessoas às quais ele se 

direciona. Tais conhecimentos exigiram cursos de formação geral e específica que se 

materializam até mesmo em programas de pós-graduação. Muitas ONGs que na década 

de 1980 tinham um caráter militante, reivindicativo e participante, adotam o desenho de 

prestadoras de serviços, falando a linguagem da gestão de projetos e planejamento 

estratégico e buscando parcerias com o Estado e empresas. 

  

1.2 - Olhando o mundo através do rio 

 A proposta principal do Projeto Manuelzão consiste numa mudança cultural com 

um objetivo pontual comum: a volta do peixe à bacia hidrográfica do Rio das Velhas. 

Um dos principais conceitos do Projeto é a mudança na lógica territorial que, para ele, 

deveria ser baseada naquela divisão imposta pelo regime das águas, ou seja, nas bacias 

hidrográficas. Segundo o Projeto, essa perspectiva de organização permite uma visão 

integrada dos problemas e necessidades de atuação, retirando assim o caráter 

municipalista da questão ambiental. Para Lisboa (2008), 

 

As águas nos levaram a compreender melhor a globalização. O ciclo hidrológico, as 
correntes marítimas, as migrações de aves e peixes pelos oceanos são exemplos de que a 
vida na Terra não obedece a fronteiras criadas pelos Estados e pelas empresas. A 
natureza da gestão ambiental não se subordina á lógica territorial da divisão político-
administrativa internacional e dos países. (LISBOA in LISBOA, GOULART E DINIZ, 
2008:17-18) 
 

Ele ainda completa. 
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O território das águas, determinado pela topografia das bacias, nos ensinaram a pensar 
as propostas e o planejamento por bacias hidrográficas, liberando-nos do 
condicionamento aos limites municipais, estaduais e nacionais. A definição da base 
geográfica é fundamental para o nosso processo de trabalho, daí a importância que lhe 
atribuímos (LISBOA in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 22) 
 

 No argumento do Projeto, a bacia hidrográfica representa uma unidade que 

permite diagnosticar, planejar, agir e avaliar resultados do trabalho, bem como a 

integração de fatores como natureza e história, ambiente e relações sociais. Em torno 

deste princípio, o Projeto adotou como área de atuação a Bacia Hidrográfica do Rio das 

Velhas, onde está localizada Belo Horizonte.  

 O Rio das Velhas é o maior afluente em extensão do Rio São Francisco. Ele 

nasce em Ouro Preto (MG) e deságua em Várzea da Palma (MG), o que lhe dá uma 

extensão de 804 km, com largura média de 38,4 metros, drenando uma área de 29.173 

km2. Estão localizados na região da bacia do Velhas 51 municípios e a população total 

da  área é de aproximadamente 4,5 milhões de habitantes. Em termos econômicos, a 

região da Bacia do Rio das Velhas é uma das mais importantes do Estado. Nela, 

concentra-se aproximadamente 42% do PIB de Minas Gerais e inclui a região 

metropolitana de Belo Horizonte e a área que é conhecida como o Quadrilátero 

Ferrífero, localidade com inúmeros empreendimentos de mineração.  

 A Bacia do Velhas possui três principais ecossistemas aquáticos. O primeiro é 

formado pelas sub-bacias com ótima qualidade das águas, composta por afluentes 

localizados em áreas de proteção ambiental ou regiões com pouca atividade humana e 

com a biodiversidade preservada. O segundo tipo de sub-bacia se constitui de afluentes 

que sofreram problemas como a retirada das matas ciliares, erosão, assoreamento e 

transporte de sedimento o que, consequentemente, reduziu sua biodiversidade. Essas 

sub-bacias estão localizadas basicamente em áreas rurais com intensa atividade 

agropecuária. O terceiro conjunto de ecossistemas é formado pelos cursos d’água 

urbanos da região metropolitana de Belo Horizonte, muitos deles canalizados, 

retificados e impermeabilizados e que carregam grande quantidade de esgotos 

domésticos e industriais para o Rio das Velhas. Esses apresentam péssima qualidade de 

águas e apenas sobrevivem espécies com alta resistência à poluição.  

De acordo com a concepção do Projeto, todas as formas de agressão à natureza 

na região de uma bacia hidrográfica têm reflexos diretos na qualidade das águas dos rios 

que compõem tal bacia. Para os coordenadores do Manuelzão, “a água pelo seu ciclo 
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natural transita por diferentes ecossistemas e carreia para o leito principal de um rio a 

gestão socioambiental daquela área” (LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 27). Sendo 

assim, a qualidade das águas de uma bacia hidrográfica pode dizer da saúde da 

população da mesma maneira que um exame de sangue pode falar das condições de 

saúde de uma pessoa. Completando esse raciocínio, o Projeto adotou a existência de 

peixes como um indicador da saúde para a população e por isso definiu como sua meta-

síntese a volta do peixe à bacia do Rio das Velhas. 

Sob essa perspectiva, é necessário incorporar o ambiente na atenção à saúde 

como um lugar de complexas relações entre homem e natureza e que delimita as 

condições da qualidade de vida, não apenas para o próprio homem, mas também para 

demais espécies animais e vegetais. Caminhando nessa direção, o Projeto propõe uma 

visão mais ampliada da vida na terra, tirando o foco das necessidades imediatas dos 

homens. Lisboa fala de um exercício de “desumanização em benefício da visão 

biocêntrica”, a fim de promover uma “democracia das espécies e dos ecossistemas” 

(LISBOA in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 21). 

Sendo assim, a gestão de saúde e ambiental deve ser feita de maneira integrada e 

intersetorial, ou seja, não deve estar setorizada em uma secretaria, seja ela de “saúde” 

ou de “meio ambiente”, e sim envolver todo o Estado e diferentes segmentos da 

sociedade. Seria necessário adotar ações intermunicipais, respeitando a geografia das 

bacias e sub-bacias para construir um plano de gestão único. 

Quatro conceitos norteiam a ação do Projeto: sustentabilidade, diversidade, 

cuidado e democracia. No que se refere à sustentabilidade, o Projeto entende que a 

atuação das gerações atuais, em qualquer localidade ou escala, não pode comprometer a 

qualidade de vida e saúde das gerações futuras, o que envolve, por exemplo, a utilização 

racional e sustentável dos recursos naturais. Quando o Projeto menciona diversidade, 

refere-se ao reconhecimento e respeito ao outro e às diferenças. Porém, esse conceito 

deve ser expandido, de maneira que o outro não seja apenas o homem, mas todas as 

espécies. Quanto ao conceito de cuidado, o Projeto incorpora a ideia de que, da mesma 

maneira que cuidamos de nós mesmos e das pessoas próximas, devemos cuidar do 

nosso entorno, ou seja, do nosso ambiente. 

Sobre o conceito de democracia, o Projeto propõe uma reflexão bastante 

interessante. Para os integrantes do Manuelzão, Antônio Thomaz Matta Machado, 

Carlos Bernardo Mascarenhas Alves e Marcos Callisto (2008) 
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A democracia viabiliza ações em direção à solução dos conflitos causados pela crise 
ambiental e pelas contradições da própria sociedade. A mudança de nosso olhar sobre o 
planeta exige a participação e o encontro de todos os cidadãos de forma igualitária. Não 
basta um sentimento favorável à preservação e à recuperação do meio ambiente; é 
preciso, também, agir, mudar hábitos, atitudes, educar-se e educar o outro e participar 
de decisões políticas. A crise ambiental convida-nos à construção da democracia 
participativa. Eleger representantes periodicamente é terreno da democracia 
representativa, que, mesmo mantida, tem que ceder à participação direta e ao 
surgimento dos espaços públicos que permitam explicitar conflitos e interesses de 
realização política. A ação política local permite influenciar as políticas públicas que 
garantam a ampliação de direitos. (MACHADO, ALVES E CALLISTO in LISBOA, 
GOULART E DINIZ, 2008: 41). 

 

Nesse pequeno trecho, o Projeto reconhece que sua atuação é política e que, 

nesse sentido, o lócus de seu trabalho está nos espaços públicos e no debate público de 

ideias. 

 Vemos que o Projeto Manuelzão busca observar o homem dentro de um 

contexto mais amplo onde estejam inseridas as relações políticas e sociais, tendo o 

ambiente ao redor. Nesse sentido, sua posição questiona a relação que o homem 

estabeleceu com a natureza. Suas propostas e princípios buscam reconstruir essa 

relação, erodindo os pilares de uma concepção de homem moderno que se coloca acima 

e independente da natureza. E este é o caminho para onde convergiu o movimento 

ambiental na atualidade, como destaca Mafra (2005). Segundo o autor, a luta ambiental 

aponta para uma crítica do modo de vida do homem moderno e da forma como ele se 

coloca em relação ao ambiente. Trata-se da crítica a um determinado paradigma 

moderno que 

 
remonta a um específico período histórico, em que toda uma forma de pensar e entender 
o mundo foi constituída, e ganhou força simbólica e pragmática. Trata-se de uma 
determinada convergência, que é notada aproximadamente a partir do século XIV, de 
algumas modificações no seio da organização coletiva, como: o nascimento e a 
expansão da burguesia, o crescimento do interesse pelas invenções e descobertas, o 
desmoronamento progressivo da representação medieval do mundo e da sociedade. 
(MAFRA, 2005: 27) 
 

Segundo Mafra (2005), tal paradigma é marcado pelo ideal de modernidade, de 

universo infinito, de progresso das ciências e do conhecimento, do homem como o 

detentor da razão e por isso senhor da natureza, que se torna uma fonte sem fim de 

riquezas. O autor, baseando-se em Touraine, afirma ainda que 

 
o entendimento ocidental de modernidade ganhou materialidade principalmente pela 
ideia de modernização, por meio da qual foram criados determinados modos de vida e 
necessidades modernas, concebidas principalmente por meio de um desenvolvimento 
científico e tecnológico, norteados pelo uso da razão. Em meio a isso, os recursos 
naturais tendiam a ser vistos como matéria-prima e infraestrutura indispensáveis à 
modernização. A urbanização e as grandes cidades representam o cenário ideal para o 
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projeto moderno, e a isso, junta-se a forte tendência à especialização do trabalho e à 
separação cada vez mais notável entre os campos de conhecimento, no fazer científico. 
(MAFRA, 2005: 28) 
 

O caminhar da história e acontecimentos como as grandes guerras mundiais e 

diversos outros conflitos, acabaram mostrando que esse modelo moderno não se 

sustentaria da forma como foi implementado, pois trazia consigo, um “preço muito alto 

para ser repartido entre os homens, podendo comprometer a qualidade de vida de 

futuras gerações” (MAFRA, 2005: 29). Sendo assim, o desenvolvimento do movimento 

ambiental é o reflexo da crise deste modelo de modernidade que colocou a lógica da 

produção sobre a organização da natureza. O modo de vida da sociedade moderna é 

colocado em xeque, e com ele a sua relação com o meio ambiente. Desta forma, Mafra 

(2005) afirma que a luta ambiental é, antes de tudo, “simbólica e valorativa, apontada 

para os sentidos e os entendimentos coletivos sobre o meio ambiente, que pedem um 

novo pensar e uma redefinição” (MAFRA, 2005: 30). A questão ambiental, e o próprio 

ambiente têm, desta forma, um forte caráter cultural e de valores. 

O Projeto Manuelzão se coloca neste contexto de desconstrução do paradigma 

segundo o qual a natureza é vista como algo externo ao homem e seu cotidiano. O seu 

eixo temático (saúde, meio ambiente e cidadania) representa esta tentativa de reorientar 

os modelos culturais da sociedade moderna, colocando em relação direta o indivíduo, a 

sociedade e o ambiente. Busca observar o homem dentro de um contexto mais amplo 

onde estejam inseridas as relações políticas, sociais e com o ambiente ao redor. O 

Projeto Manuelzão se insere no paradigma que percebe existência de uma crise da 

cultura e do modo de vida moderna onde se evidenciaria que 

 
para que saídas aos problemas ambientais sejam encontradas, não se trataria apenas de 
buscar iniciativas para concepção de dispositivos técnicos. Seria preciso recolocar 
questões do ponto de vista cultural e histórico, da forma como o homem se relaciona 
consigo mesmo, com sua cidade, com o ambiente natural. O terreno de luta é, antes de 
tudo, simbólico e valorativo. E é, sobretudo a partir dessas formulações, que 
movimentos ambientalistas e ecológicos invadem a cena pública, propondo causas, 
instituindo demandas e colocando em circulação novos entendimentos acerca do 
ambiente. (MAFRA, 2005: 31-32) 
 

 

1.3 - Formas de atuação 

Como já foi dito, o Manuelzão adotou como sua meta síntese e eixo estruturador 

a volta do peixe ao Rio das Velhas. Existem diversas variáveis que determinam a 

reabilitação dos ecossistemas aquáticos da bacia do Rio das Velhas e muitas delas 
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fogem do controle e do poder de influência do Projeto. Mas, como ressaltam Machado, 

Alves e Callisto (2008) 

 

algumas delas [variáveis] possuem um caráter não aleatório e não experimental, 
permitindo que as ações do Projeto possam potencializar a influência e a força de 
determinadas variáveis, tais como condições ecológicas dos ecossistemas aquáticos, 
educação ambiental, recuperação de matas ciliares e controle de voçorocas. 
(MACHADO, MARCARENHAS E CALLISTO IN LISBOA, GOULART E DINIZ, 
2008: 41).  

 

Ainda de acordo com Machado, Alves e Callisto (2008), as formas de atuação do 

Projeto se articulam em quatro eixos: ações educativas, mobilização social, mobilização 

política e pesquisa científica na bacia do Rio das Velhas. 

 

1.3.1 – Educação ambiental 

No que se refere às ações educativas, o Projeto formulou um programa para 

educação ambiental focado na mudança de cultura e de atitudes voltada para a 

valorização da vida e da biodiversidade. Esse programa não se deveria concretizar em 

uma disciplina, mas como um tema transversal, compreendendo etapas sucessivas e 

interdependentes. Para viabilizá-lo, o Projeto estabeleceu parcerias com os setores 

institucionais da rede de ensino estadual e municipais, na qual foram realizados 

trabalhos para sensibilizar e capacitar professores, eventos e seminários com a 

comunidade escolar. Também foram produzidos materiais paradidáticos sobre os 

problemas ambientais da bacia. Segundo Polignano (2008), 

 
em razão da complexidade das ações a serem empreendidas no processo de educação 
socioambiental para solução de problemas, será fundamental o envolvimento de 
profissionais de diversas áreas do saber (interdisciplinaridade – transdisciplinaridade), 
de diversos níveis e setores do governo (intersetorialidade – transetorialidade) e a 
participação de diversas organizações sociais (interinstitucionalidade – 
transinstitucionalidade). Portanto, será fundamental pensar e agir por meio de parcerias, 
consolidando uma rede de sustentabilidade socioambiental. (POLIGNANO in LISBOA, 
GOULART E DINIZ, 2008, 2008: 79). 

 

Em 2004, o Projeto lançou o Programa de Gestão Ambiental Escolar (PGAE), 

explicitando todos esses conceitos e propondo formas de implantação nas escolas. A 

Secretaria de Educação de Minas Gerais, então sob a gestão de Vanessa Guimarães 

Pinto19, firmou convênio com o Manuelzão a fim desenvolver o programa.  

                                                
19 Vanessa Guimarães Pinto (Carlos Chegas, 1944) é formada em pedagogia e já atuou como professora. 
Foi reitora da UFMG entre 1990 e 1994 e ocupou a função de secretária de educação de Minas Gerais de 
2003 a 2010. 
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Machado, Alves e Callisto (2008) ainda destacam que o Projeto tem importante 

papel na educação ambiental dos alunos universitários que atuam como estagiários na 

organização. São estudantes de cursos como Medicina, Geografia, Geologia, Biologia e 

Comunicação da UFMG e de outras universidades parceiras do Projeto que, segundo os 

autores, têm a oportunidade de ampliar sua formação de maneira interdisciplinar ao 

atuar no Manuelzão. 

 

1.3.2 – Mobilização social 

A principal forma de mobilização social do Projeto, segundo Machado, Alves e 

Callisto (2008) se dá através dos chamados “Comitês Manuelzão”. Trata-se de um 

grupo de moradores de sub-bacias do Rio das Velhas que se organizam e passam a atuar 

como agentes locais do Projeto. Esses comitês começam a ser criados a partir de 2001, 

tanto por incentivo da coordenação central do Manuelzão, como por iniciativa das 

próprias pessoas. Num primeiro momento, os comitês Manuelzão não têm nenhuma 

relação direta com os comitês de bacia hidrográfica, sendo portanto organizações 

“informais” ligadas ao Projeto, sem formatos ou hierarquias rígidas. O Manuelzão criou 

em 2001 o Documento Base para Constituição e funcionamento dos Comitês 

Manuelzão, onde os define:  

 
O Comitê Manuelzão representa um espaço para o exercício da solidariedade, da 
democracia e da parceria para a superação dos problemas ambientais e sociais no espaço 
da bacia hidrográfica. (...) Não há formato único e típico para os comitês. Podem 
possuir hierarquias diferentes, lideranças diversas, finalidades e estatutos específicos. 
Mas todos eles mantêm a referência básica, a identidade simbólica, política e social com 
o Projeto Manuelzão. (Documento Base para Constituição e Funcionamento dos 
Comitês Manuelzão, apud MAFRA, 2005: 21-22). 

 

Foram criados mais de 50 comitês ao longo do tempo, espalhados por toda a 

bacia do Rio das Velhas. Esses comitês desenvolvem atividades em suas sub-bacias, sob 

a orientação e com o auxílio da sede do Projeto, tentando diagnosticar problemas locais 

e propor soluções. Alguns elaboram planos de ação e atuam ativamente em atividades 

como coleta seletiva, conservação de nascentes, implantação de parques, manifestações 

em defesa do meio ambiente, elaboração de planos diretores, monitoramento da 

qualidade das águas nos afluentes do rio das Velhas, além da educação ambiental junto 

às populações locais.  

O Projeto realizou encontros nos quais os diversos comitês puderam se conhecer 

e trocar experiências, além de debater sobre as atividades e pesquisas empenhadas pelo 
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Manuelzão. Promoveu também um curso de capacitação para representantes dos 

comitês com foco na gestão de bacias, com o objetivo de torná-los capazes de dialogar 

em condições equitativas com os poderes públicos e empresas sobre as temáticas 

políticas, sociais, institucionais e ambientais. Segundo os integrantes do Manuelzão, 

Rogério de Oliveira Sepúlveda e José de Castro Procópio (2008), os comitês “passam a 

ser um importante elo do Manuelzão com as comunidades visando à consolidação de 

práticas cidadãs e à melhoria da qualidade de vida dessas populações” (SEPÚLVEDA E 

PROCÓPIO in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 59). 

A partir de 2000, o Projeto Manuelzão consolida-se como um ator importante 

dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH-Velhas)20. Nesse ano, 

o Projeto passa a integrar o CBH-Velhas como representante da sociedade civil (através 

do Instituto Guaicuy), além de ter mobilizado outras instituições civis e prefeituras para 

participarem do Comitê. Em 2003, o coordenador geral do Projeto, Apolo Heringer 

Lisboa, assume a presidência desse Comitê, sendo reeleito em 2005. Apolo foi 

sucedido, em 2007, por Rogério Sepúlveda, outro integrante do Projeto e que também 

foi reeleito, em 2009. Portanto, o Projeto Manuelzão está à frente do CBH-Velhas há 

quatro gestões. No ano de 2004, o Manuelzão propõe e consegue a aprovação no 

Comitê de uma proposta de descentralização da gestão dos recursos hídricos da bacia. 

Isso se deu através da instituição de subcomitês com função propositiva e de apoio à 

elaboração e encaminhamentos relativos ao Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 

das Velhas. Esses órgãos seriam formados a partir dos Comitês Manuelzão, que 

deveriam incluir em sua formação representantes do poder público e de usuários de 

águas21, e não seriam apenas organizações voluntárias, mas subcomitês oficiais do 

CBH-Velhas. Ao todo, 13 Comitês Manuelzão deram origem a subcomitês do CBH-

Velhas22. Assim, a partir de 2004, determinou-se que os Comitês Manuelzão passariam 

a se chamar Núcleos Manuelzão, para que não fossem confundidos com os comitês e 

subcomitês oficiais de bacias de hidrográficas. 

                                                
20 O Comitê da bacia hidrográfica do rio das Velhas (CBH Velhas) foi criado pelo Decreto Estadual 
39.692, de 29 de junho de 1998. 
21 São considerados usuários aquelas instituições que retiram grandes quantidades de água do rio, na 
grande maioria, indústrias, empresas de saneamento e fazendas com sistemas de irrigação. 
22 Sepúlveda e Procópio (2008) relatam um fato interessante e que demonstra a capacidade de 
mobilização e envolvimento do Projeto ocorrido nesse início de transição de Comitês Manuelzão para 
comitês de sub-bacias. Os autores relatam que, quando a idéia foi apresentada, os integrantes dos comitês 
só apresentaram uma objeção: não queriam perder o nome Manuelzão ao se transformarem em comitês de 
sub-bacias. Esse acontecimento demonstra como o Projeto construiu vínculos com as comunidades e 
soube criar legitimidade junto aos seus integrantes. 
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Ainda em relação às atividades de mobilização, o Projeto desenvolve grandes 

eventos, como expedições pelos rios e festivais de cultura. Merece destaque uma grande 

atividade do ano de 2003, quando o Projeto realizou a Expedição Manuelzão Desce o 

Rio das Velhas. Nessa expedição, três colaboradores do Projeto percorreram todos os 

804 km do Rio das Velhas com caiaques durante um mês. Anteriormente à descida do 

rio, foi realizado intenso trabalho de mobilização junto às cidades e comunidades da 

bacia, e também de divulgação para a imprensa. Durante a expedição, em cada 

localidade onde os “navegantes” passavam eram realizados grandes eventos que 

mobilizaram milhares de pessoas. O evento também teve ampla cobertura da mídia 

tanto local quanto nacional. Depois dessa primeira expedição, foram realizadas outras 

três, chamadas de miniexpedições. Elas aconteceram no Rio Taquaraçu, em 2005, 

Ribeirão da Mata e Rio Curimataí, em 2006, todos afluentes importantes do Rio das 

Velhas23. Não tiveram tanta visibilidade, mas também conseguiram mobilizar um 

número considerável de pessoas. Em 2009, o Projeto promoveu outra grande jornada 

pelo Velhas, chamada agora de Expedição pelo Velhas 2009: encontros de um povo com 

sua bacia. Além da navegação, promoveram-se eventos artístico-culturais ao longo do 

trajeto. Dessa vez procurou-se mostrar os avanços na recuperação do rio e reavaliar os 

problemas da bacia, além de promover a riqueza histórico-cultural da região. Assim 

como em 2003, milhares de pessoas se envolveram nesse evento que também teve 

ampla cobertura da grande mídia.  

Para Sepúlveda e Procópio (2008) as expedições foram muito importantes 

devido 

 
à mobilização gerada nas respectivas bacias com a valorização das ações locais, 
presença da população às margens dos rios e sensibilização para os principais 
problemas dos cursos d'água. Em algumas bacias, trata-se de chamar a atenção das 
comunidades para a própria existência do rio, muitos deles esquecidos e relegados à 
função de coletores de esgotos. (SEPÚLVEDA E PROCÓPIO in LISBOA, GOULART 
E DINIZ, 2008: 59) 
 
 

O Projeto ainda promoveu festivais de cultura chamados de Festivelhas. O 

primeiro aconteceu em 2005, na cidade de Morro da Garça, e foi intitulado FestiVelhas 

Manuelzão: arte e transformação. O segundo, realizado em 2007 em Jequitibá, 

chamou-se FestiVelhas Jequitibá – arte e transformação na capital mineira do 

Folclore. A terceira edição constitui-se de vários eventos que foram realizados 

                                                
23 No decorrer dessas expedições foram realizadas também coletas de águas e estudos sobre a percepção 
das comunidades a respeito das condições ambientais das regiões. 
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juntamente com a Expedição de 2009. Eles aconteciam à medida que os expedicionários 

passavam em Ouro Preto, Santa Luzia, Curvelo, Barra do Guaicuí (distrito de Várzea da 

Palma) e Belo Horizonte. Nesses festivais, reuniram-se manifestações culturais das 

diversas regiões da bacia. Promoveram-se oficinas, exibição de vídeos, palestras, 

apresentação de danças, números musicais, confraternizações, mostras de artesanato e 

várias outras atividades com o objetivo de divulgar as manifestações entre os integrantes 

do evento, além de promover maior integração dos vários núcleos Manuelzão. A 

proposta dos Festivelhas constituiu em conciliar as agendas cultural e ambiental para 

criar um movimento de intercâmbio entre os agentes culturais da bacia do Rio das 

Velhas. Mais de 1500 artistas e outros 2000 participantes estiveram presentes nos 

Festivelhas realizados. 

 

1.3.3 – Mobilização política 

Quanto à mobilização política, Machado, Alves e Callisto (2008) destacam a 

participação do Projeto em órgãos formais, tais como os comitês de bacia hidrográfica. 

O Projeto preside o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e possui assento 

no Comitê de Bacia Hidrográfica do São Francisco. Os autores ainda destacam suas 

atividades junto a Prefeituras, Câmaras de Vereadores, além de secretarias e outros 

órgãos do poder estadual. Através de sua atuação, conseguiu, inclusive, influenciar na 

elaboração de políticas públicas tanto em alguns municípios quanto em âmbito estadual.  

A título de exemplificação, o Projeto sempre adotou uma posição crítica em 

relação à canalização de rios e córregos e, na sua atuação no município de Belo 

Horizonte, conseguiu que a prefeitura da cidade adotasse um programa de drenagem 

urbana que evitasse ao máximo a prática das canalizações. Em âmbito estadual, o 

Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais também aderiu a diretivas 

que dificultam a prática da canalização. Outro exemplo é o Plano de Saneamento de 

Belo Horizonte, aprovado pela Câmara Municipal em 2001, que adotou as 99 bacias 

elementares, afluentes e as sub-bacias dos dois principais rios de Belo Horizonte como 

unidades de planejamento, o que mostra a adesão a um tema caro ao Projeto, que é a 

gestão por bacia hidrográfica. Ainda há outros exemplos de políticas públicas que 

sofreram influência da atuação do Manuelzão, mas, talvez o principal deles seja a que 

ficou conhecida como Meta 2010. 

Ao final da Expedição Manuelzão Desce o Rio das Velhas, em 2003, o Projeto 

desenhou um plano chamado Meta 2010: navegar, pescar e nadar no trecho 
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metropolitano do rio das Velhas no ano de 2010, cuja proposta consistia na recuperação 

do rio das Velhas com foco em sua área mais problemática, a região metropolitana de 

Belo Horizonte, com um prazo claro para sua concretização, o ano de 2010. Sendo 

assim, o Projeto começou a propor uma série de medidas que permitisse a recuperação 

do rio a ponto de poder-se nadar em suas águas em sua passagem próxima a Belo 

Horizonte. O mais interessante da Meta 2010 é que o Projeto conseguiu que o Comitê 

de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas a adotasse como eixo de ação para estruturar o 

Plano Diretor da Bacia. Posteriormente, no ano de 2007, o Governo do Estado de Minas 

Gerais, sob a gestão de Aécio Neves, também adotou a Meta 2010 como diretriz para 

realização de políticas públicas a fim de concretizar seus objetivos. A Meta passou a ser 

um dos dez projetos estruturadores da então gestão estadual, tornando-se, pelo menos 

em tese, uma prioridade ambiental do governo de Minas, com planos e orçamentos 

definidos.  

Constituiu-se uma Comissão Integrada da Meta 2010, composta por 

representantes de secretarias e institutos ligados ao governo estadual e prefeituras de 

Belo Horizonte e municípios da região metropolitana. Foram desenvolvidas várias ações 

inspiradas nos objetivos da Meta, com destaque para a construção e ampliação de 

estações de tratamento de esgotos na capital mineira e outras cidades da bacia, 

implantação de sistemas de coleta de esgoto, programas de coleta de lixo, entre outras 

ações. Pesquisas de monitoramento da qualidade das águas do Velhas mostraram 

melhoras, não a ponto de permitir que se nade e pesque na região metropolitana, mas 

constatou-se até o retorno de peixes ao rio em regiões próximas a Belo Horizonte. 

Quando da adoção da Meta pelo governo do Estado, o então governador 

comprometeu-se a entrar nas águas do Rio das Velhas, junto dos integrantes do Projeto 

Manuelzão, em sua passagem pela região metropolitana de Belo Horizonte, como marco 

do fim da Meta. Chegado o ano de 2010, apesar das melhoras detectadas, ainda não 

seria possível nadar nesse trecho do Rio. Mesmo assim, o Projeto Manuelzão realizou, 

no dia 14 de agosto daquele ano, um evento para nadar no Velhas na altura do 

município de Santo Hipólito, distante cerca de 250 quilômetros da região metropolitana 

(à jusante do Rio da Velhas), onde já havia condições. Compareceram ao evento e 

entraram no rio o agora ex-governador24 Aécio Neves; o então governador de Minas 

Gerais, Antônio Anastasia; o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

                                                
24 O governador Aécio Neves renunciou em 2010 para concorrer ao cargo de Senador nas eleições desse 
ano. O seu vice-governador, Antônio Anastásia, assumiu então o cargo.  
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Sustentável de Minas Gerais, José Carlos Carvalho; o prefeito de Santo Hipólito, 

Márcio Ângelo Araújo Junior e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. As 

autoridades ali presentes se comprometeram com uma nova meta, desta vez a Meta 

2014, que consiste numa atualização da Meta 2010, englobando as conquistas já obtidas 

e propondo novas ações para objetivos não atingidos. 

Percebemos que o Projeto Manuelzão, em sua atuação política, mantém uma 

relação bem próxima ao Estado e atua até mesmo na elaboração de políticas públicas, 

perfazendo o processo que Gohn (2004) chamou de união da sociedade civil com a 

sociedade política. Ou ainda, como destaca Jorge Alberto S. Machado (2007), 

representa um movimento de aproximação entre o Estado e os agentes condutores de 

lutas sociais, permitindo que instituições como o Projeto Manuelzão se tornem 

“catalisadores de demandas sociais não contempladas pelo Estado” (MACHADO, 2007: 

256). E é essa aproximação que, segundo o autor, permitiu que valores como a liberdade 

de expressão, a conservação ambiental, a diversidade cultural, a liberdade religiosa, a 

igualdade racial e de gênero ou qualidade de vida fossem incorporados às leis e práticas 

políticas dos governos.  

Ana Cláudia Chaves Teixeira (2002) aponta também que essa aproximação entre 

Estado e sociedade causou profundas modificações em ambos os lados. No que se refere 

às organizações da sociedade civil, elas se viram obrigadas a aumentar a sua 

qualificação, principalmente aquelas que pretendiam influenciar na elaboração de 

políticas públicas, como fez o Projeto Manuelzão quando alterou a formação de seus 

núcleos para se enquadrar nas regras dos comitês e subcomitês de bacia. Ou ainda 

quando investe pesadamente em pesquisas científicas para embasar suas propostas e 

conseguir que seus projetos sejam encampados pelo Estado. 

 

1.3.4 – Pesquisa científica 

Por fim, temos o quarto e último eixo de atuação do Projeto, que são as 

atividades de pesquisa científica. O Manuelzão constituiu um grupo interdisciplinar de 

pesquisa chamado Núcleo Transdisciplinar e Transinstitucional pela Revitalização da 

bacia do Rio das Velhas, mais conhecido como NuVelhas. Esse núcleo congrega 

pesquisadores, professores e alunos de várias áreas, tais como Saúde Coletiva, Botânica, 

Ecologia, Geografia, Geologia e Comunicação, que fazem trabalhos com o apoio e 

financiamento de várias instituições, tanto federais quanto estaduais, além de fundações 

ligadas a empresas. Esses estudiosos realizam pesquisas científicas em temáticas como 
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recuperação de matas ciliares e voçorocas, monitoramento da qualidade das águas e da 

biodiversidade, condições dos serviços de coleta de lixo e tratamento de esgotos ao 

longo da bacia, além de levantamentos sobre as condições de saúde da população. O 

Manuelzão possui inclusive um amplo projeto de biomonitoramento que conta com 20 

estações de coletas de peixes e 37 estações para mensuração de aspectos físicos, 

químicos e microbiológicos de qualidade das águas, além de coleta e análise periódica 

de macroinvertebrados bentônicos, fito e zôoplancton.  

Essas pesquisas buscam avaliar a biodiversidade da bacia, classificar as sub-

bacias quanto aos seus graus de impacto, desenvolver metodologias para utilização de 

bioindicadores, além de monitorar as intervenções de revitalização das águas. Na área 

da saúde coletiva, já foram realizadas pesquisas para levantamento das principais 

doenças da população, cruzando os dados com os resultados do biomonitoramento e das 

condições sanitárias das regiões. O NuVelhas desenvolve também amplas linhas de 

pesquisa envolvendo redes de instituições de ensino superior, como as universidades 

federais de Lavras (UFLA), da Bahia (UFBA),  de Sergipe (UFSE) e de Pernambuco 

(UFPE), da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-Minas), além da 

própria UFMG. Essas linhas de pesquisas têm o financiamento de órgãos, como o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e visam a 

recuperação, além da bacia do Velhas, do bacia do São Francisco.  

Um trabalho de geoprocessamento também figura entre as atividades 

desenvolvidas pelo Manuelzão. O Projeto investe na implementação de um banco de 

dados georeferenciado sobre a bacia do rio das Velhas que compila e adapta vários tipos 

de arquivos (imagens, tabelas e vetores) obtidos por órgãos de planejamento 

governamentais e prestadores de serviços públicos. Somado a esses dados, faz o 

cruzamento com as informações obtidas nos programas desenvolvidos por ele. Sendo 

assim, o Projeto possui hoje uma ampla base cartográfica que reúne informações sobre 

concentrações populacionais, condições físicas, químicas e biológicas das águas na 

bacia, ocorrência de doenças, dados socioeconômicos, além de dados como relevo, 

clima e hidrografia da região.  

O Projeto também publica os Cadernos Manuelzão, uma revista científica 

semestral com artigos técnicos, científicos e relatos de experiências na bacia do Rio das 

Velhas. Os artigos provêm de várias especialidades e abordam temáticas envolvendo a 

bacia e outras questões socioambientais. Ambientalistas, professores, biólogos, 

geógrafos, geólogos, historiadores, comunicadores, engenheiros, arquitetos, médicos e 



 40 

advogados já colaboraram com os Cadernos. O Projeto ainda teve outras publicações 

não periódicas, como o livro “Navegando o Rio das Velhas das Minas aos Gerais”, 

resultado da grande expedição realizada em 2003 e que, além de relatar toda a viagem, 

também contou com artigos científicos sobre o Projeto e a bacia. A realização dos 

Festivelhas também contou com publicações de livros com os trabalhos literários 

(poesias, contos e crônicas) desenvolvidos para o evento. Todas essas publicações e 

milhares de outras estão catalogadas e organizadas em uma biblioteca mantida pelo 

Projeto, que possui livros sobre os temas importantes para seus trabalhos. 

 

1.4 – O lugar - fora de lugar - do Projeto Manuelzão 

Movimento social, projeto de extensão, sociedade civil organizada, grupo de 

advocacy, ONG, projeto de mobilização... Definir o que é o Projeto Manuelzão não é 

uma tarefa fácil, devido a sua natureza híbrida e ao vasto leque de atividades em que se 

envolve, que vão desde o apoio à disciplina curricular do curso de medicina da UFMG 

até a articulação dos Núcleos Manuelzão espalhados por toda bacia, passando pela 

realização de pesquisas científicas e parcerias com órgãos públicos para execução de 

políticas. Em cada uma das definições que tentamos enquadrar o Projeto Manuelzão, 

encontramos um conjunto de características, ou aspectos, que tornam incompletas 

qualquer tipo afirmação categórica ou classificação fechada. 

É mais do que evidente a relação que o Projeto Manuelzão mantém com a 

UFMG. Foi na universidade que ele surgiu e até hoje mantém com a instituição uma 

ligação umbilical. Sua sede ainda está localizada na Faculdade de Medicina, os seus 

coordenadores são todos professores e parte do corpo de funcionários administrativos 

também está vinculada à universidade. A UFMG mantém bolsas para estagiários que 

trabalham no Projeto, estando eles vinculados à sua Pró-reitoria de Extensão, além de 

ceder recursos, tais como veículos. Parte dos pesquisadores do Projeto também são 

professores da universidade, que também se utilizam de recursos e estruturas da 

instituição de ensino para realizar as pesquisas científicas. Sendo assim, poderíamos 

afirmar que o Manuelzão é um projeto de extensão da UFMG? 

Mesmo reconhecendo a íntima relação entre Projeto e Universidade, classificá-lo 

somente como atividade de extensão universitária seria reduzi-lo, mesmo sendo esta a 

sua origem e um traço marcante. A atuação para além dos limites da universidade e das 

atividades acadêmicas já representa a maior parte do escopo de atividades do Projeto. 

Seus recursos financeiros provêm de parcerias e convênios firmados com entidades 
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externas à UFMG, nos quais o Projeto não figura como representante da universidade. 

Além disso, não podemos deixar de ressaltar que o Projeto ocupa diversos cargos 

oficiais como representante da sociedade civil, e não como instituição ligada à UFMG, 

exemplo do que acontece nos comitês de bacia hidrográfica. Como já relatamos, foi 

constituída inclusive uma ONG, o Instituto Guaicuy, que exerce a função de figura 

jurídica do Projeto desvinculada da universidade. Por último, os braços locais do 

Projeto, os Núcleos Manuelzão espalhados pela bacia, não mantêm qualquer relação 

com a UFMG, sendo apenas organizações voluntárias. Diante disso, podemos afirmar 

que a classificação de atividade ou projeto de extensão não representa satisfatoriamente 

o Manuelzão. 

Outra definição a que podemos recorrer é ONG. O Projeto constituiu o Instituto 

Guaicuy – SOS Rio das Velhas/Projeto Manuelzão, é uma ONG formalizada e 

reconhecida pelo Ministério da Justiça como OSCIP. Porém, defini-lo apenas como uma 

organização desta natureza é reduzir o Projeto Manuelzão, que é bem maior que o 

Instituto Guaicuy. Este, como já explanado, nasceu da necessidade de representação do 

Projeto em fóruns oficiais, de acessar o universo do terceiro setor e gerir recursos. 

Podemos até mesmo afirmar que o Instituto é como se fosse uma ferramenta do 

Manuelzão ou um de seus braços de atuação. Mas categorizar o Projeto como uma ONG 

é apagar grande parte de suas atividades, e também reduzi-lo. 

Se focalizarmos a atuação política do Manuelzão e todos os seus esforços no 

sentido de influenciar a formulação e gestão de políticas públicas, incluindo aí sua 

participação nos fóruns deliberativos oficiais, poderíamos dizer que ele é um grupo de 

advocacy. Proveniente do inglês, esse termo é diversas vezes descrito como ações de 

lobby visando as autoridades políticas. Porém, como defende Marlene Libardoni (2009), 

os grupos de advocacy vão além das ações de lobby e abarcam toda uma gama de 

atividades que buscam influenciar o poder instituído sobre temas e problemas que 

envolvem os cidadãos. Para Libardoni, 

 

advocacy tem um significado mais amplo denotando iniciativas de incidência ou 
pressão política, de promoção e defesa de uma causa e/ou interesse, e de articulações 
mobilizadas por organizações da sociedade civil com o objetivo de dar maior 
visibilidade a determinadas temáticas ou questões no debate público e influenciar 
políticas visando à transformação da sociedade. (LIBARDONI, 2009: 2) 
 

Sendo assim, tais grupos também podem se fazer valer do lobby, porém seu raio 

de atuação junto aos tomadores de decisão também inclui a participação institucional 
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em espaços de deliberação reconhecidos (comitês, conselhos, fóruns de consulta, etc), 

as ferramentas de educação e persuasão, ou ainda a contestação e confrontação do poder 

em protestos e manifestações. Libardoni (2009) argumenta que os grupos de advocacy 

são peças fundamentais para o fortalecimento da sociedade civil e a construção de uma 

cultura política mais transparente, democrática e participativa. Ela destaca que o campo 

político não abre oportunidades iguais para todos os grupos nos espaços de decisão. 

Pelo contrário, opera criando barreiras à participação e, para quebrá-las, é necessária a 

organização dos cidadãos a fim de que influenciem os tomadores de decisão e possam 

assim entrar na arena política. Nesse sentido, para a autora, os grupos de advocacy ainda 

desempenham um papel educativo na medida em que a opressão e a passividade muita 

vezes são internalizadas pelos cidadãos, que aceitam a situação de exclusão. Sendo 

assim, as ações de advocacy contribuem para que as pessoas despertem para os 

problemas do sistema político excludente, em vez de culpar a si mesmas por uma 

suposta inaptidão em lidar com o poder. 

Porém, por mais que o Projeto atue fortemente no sentido de influenciar a 

formulação de leis e políticas públicas, também consideramos incompleta a sua 

classificação como grupo de advocacy. O Estado e as autoridades políticas não são os 

únicos objetivos finais do Projeto. Ele também possui trabalhos cujas finalidades não 

são as leis ou políticas, como é o caso da sua atuação na área de educação ambiental e 

mobilização social. Os objetivos desses trabalhos são muito mais focados na mudança 

de hábitos da população do que em chegar ao Estado. Em ações como essas, o morador 

da bacia do Rio das Velhas é o público que o Projeto procura atingir, para fazê-lo 

refletir sobre sua relação com o meio ambiente, buscando desconstruir concepções 

antropocêntricas em relação à natureza e integrá-lo harmonicamente com o lugar que o 

cerca. 

Outra lente interessante que podemos usar para analisar o Projeto Manuelzão é 

pelas suas atividades de mobilização social. Como foi destacado, ele direciona grande 

parte de seus esforços e estudos para os trabalhos de mobilização, seja através das 

atividades junto aos núcleos espalhados pela bacia, da realização de grandes eventos 

para chamar a atenção para os problemas do Rio das Velhas, ou de tantas outras 

atividades. Essa atuação na área de mobilização social busca “convocar as vontades” 

para uma determinada causa, como definiu Bernardo Toro, citado por Gohn (2008). 

Olhando com essa lente, Mafra (2005) define Manuelzão como um “projeto de 

mobilização”, e chama atenção para sua estrutura interna, destacando aquelas 
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responsáveis pela mobilização da população da bacia. Neste sentido, Mafra (2005) 

procurar olhar para as atividades de comunicação do Manuelzão como ferramentas e 

estratégias de mobilização social, na medida em que estabelecem relações com seus 

públicos, criando vínculos de pertencimento e co-responsabilidade. 

O recurso analítico à categoria “mobilização social” tem sido bastante usado na 

literatura sobre as lutas dos movimentos sociais, principalmente na América Latina 

nesse início de milênio, como destaca Gohn (2008), baseando-se nas discussões de 

Toro. A mobilização é vista como “ativações que visam mudança de comportamentos 

ou adesão a dados programas ou projetos sociais” (GOHN, 2008: 65). O estudioso 

colombiano diz que essa categoria se torna o foco das ações de diversas organizações da 

sociedade civil. Mobilização é vista como instrumento para “convocar vontades” para 

uma causa. Para Toro, há uma inversão na concepção de movimento social, que se torna 

resultado do processo de mobilização. Nesse sentido, na abordagem de Toro, a categoria 

movimento social é praticamente substituída por mobilização social. Mas, para Gohn 

(2007), não se trata mais da mobilização de massa, mas sim da mobilização pontual, em 

que núcleos de ativistas seguem diretrizes de uma organização (como acontece com o 

Manuelzão em relação aos seus Núcleos e Comitês). Essa nova forma de mobilização 

gera um tipo de associativismo que não cria laços de obrigação e deveres permanentes e 

são independentes de laços anteriores de pertencimento, sendo mais propositivo e 

operativo, e menos reinvidicativo. 

Chamar o Manuelzão de projeto de mobilização não nos parece um erro, mas 

corremos o risco de, alocando-o nesta categoria, também esconder alguns aspectos de 

sua atuação. A mobilização é um dos seus traços mais importantes, porém não podemos 

nos esquecer de que o Projeto também atua em outras frentes igualmente importantes. 

Da mesma forma que o chamando de grupo de advocacy poderíamos esconder a sua 

atuação como “mobilizador” ou “educador”, definindo-o como projeto de mobilização 

correríamos o risco de reduzir seu papel de atuação direta junto aos órgãos 

governamentais, inclusive na formulação e implementação de políticas públicas. Não 

podemos negligenciar também a sua atuação como produtor de conhecimento através 

das pesquisas científicas, traço que poderia ficar parcialmente ocultado atrás dessa 

classificação. 

Diante das dificuldades de encontrar o lugar do Projeto Manuelzão, poderíamos 

então denominá-lo genericamente como organização da sociedade civil, uma vez que 

sua atuação está inserida dentro do universo das lutas sociais. Sociedade civil entendida 
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aqui como a esfera de interação voluntária que se contrapõe ao Estado e ao mercado, 

discussão que tem como referência autores como Andrew Arato e Jean Cohen. Essa 

formulação do conceito está marcada por uma leitura de Habermas, que divide a 

sociedade em mundo da vida e âmbitos sistêmicos. Dentro desses âmbitos sistêmicos, 

dois subsistemas merecem destaque devido à sua importância no mundo 

contemporâneo: o econômico e o político. Assim, enquanto o mundo da vida é o lugar 

da sociedade civil, marcado pelo agir comunicativo e pela ação voltada para o 

entendimento25, os âmbitos sistêmicos, mais especificamente o econômico e o político, 

são o lugar da racionalidade instrumental, do agir voltado ao êxito e onde os meios 

próprios de controle e coordenação não são mais os linguísticos, mas sim o dinheiro e o 

poder, respectivamente26. 

Para Cohen (2003), a sociedade civil surgiu junto com o Estado soberano, 

territorialmente definido e vinculado com o direito. Ela seria marcada por três 

parâmetros, sendo eles a pluralidade, a publicidade e a privacidade. Cohen (2003) ainda 

lembra que, já no século XX, autores como Touraine e Melucci enfatizaram o caráter 

dinâmico, criativo e contestador da sociedade civil, que se torna fonte de inovação e 

dinamismo para tematizar novos problemas, projetos, identidades e valores. Por não 

estar amarrada às restrições típicas dos subsistemas político (restrições formais e 

temporais) e econômico (lógica da produtividade e do lucro), a sociedade civil e suas 

instituições associativas são o lugar da inovação e que buscam exercer influência por 

meio da participação e atuação na esfera pública utilizando, inclusive, as mídias 

                                                
25 Para Habermas (1987), quando a linguagem é utilizada para coordenação de ações entres os homens e, 
consequentemente, como instrumento de integração social, temos aí o que ele chamou de ação 
comunicativa. A ação voltada para o entendimento linguístico é caminho pelo qual os indivíduos 
constroem os seus contextos de ação e realizam a cooperação para dar conta de planos individuais, 
integrando-os e harmonizando-os. Mas esse entendimento não tem influência apenas sobre os integrantes 
da interação, mas também sobre o contexto da interação.  
26 Segundo Habermas (1987), o processo de modernização da sociedade propiciou a ocorrência da 
diferenciação e especialização de papéis, interesses e funções de maneira que se estruturarem em vários 
sistemas autônomos regidos por uma racionalidade instrumental, não mais dirigida pela ação voltada ao 
entendimento, mas sim pela ação estratégica, pela ação voltada ao êxito. Nesses sistemas, os mecanismos 
de integração não são mais aqueles regidos pela solidariedade baseada na harmonização discursiva entre 
os indivíduos, mas sim pela autorregulação independente. Enquanto no mundo da vida se encontram os 
processos de reprodução simbólica, nos sistemas estão localizadas as estruturas responsáveis pela 
reprodução material. O subsistema econômico se organiza em função da lógica do intercâmbio orientada 
por uma comunicação não lingüística, utilizando-se para isso do código típico do dinheiro, ou seja, a 
recompensa. O subsistema administrativo se organiza em torno do poder, o que lhe permite coordenar as 
ações por meio das sanções negativas, o que também lhe dá o caráter de uma relação estratégica e não 
linguística. Sendo assim, o dinheiro e o poder são os meios por excelência da ação voltada ao êxito, 
vinculada ao cálculo de possibilidades sobre a base dos interesses individuais, livres de amarras morais e 
sob a regulação das normas formuladas de maneira independente no interior dos subsistemas econômico e 
administrativo. 
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públicas. As lutas da sociedade civil são os embates contra o que Habermas chamou de 

colonização do mundo da vida, ou seja, contra a imposição da lógica dos subsistemas ao 

mundo da vida27. 

A forma como os estudiosos enxergam a relação entre sociedade civil, Estado e 

mercado muda ao longo dos anos. Até a década de 80, os três são colocados em lados 

opostos. Como atesta Adrián Lavalle (2003), nesta forma de ver a sociedade civil, 

aproximar-se do Estado ou do mercado seria como corromper o seu potencial 

democratizante, correndo o risco de deixarem de ser atores da sociedade civil para se 

tornarem apêndices dos sistemas políticos e econômicos. Assim, os atores deveriam 

“limitar-se ao exercício de pressões cognitivo-morais, de índole essencialmente 

comunicativa, recusando sua consolidação em estruturas burocratizadas e a tentação de 

agir pela via do poder político, administrativo ou econômico.” (LAVALLE, 2003: 106). 

Porém, a partir da década de 1990, novos contextos produzem outras reflexões e o olhar 

dos estudiosos para essa relação muda. Como aponta Cohen (2003), desvincula-se o 

conceito de sociedade civil da noção de Estado territorial a partir do surgimento e 

fortalecimento das grandes ONGs e redes sociais supranacionais, capazes de articular 

atores ao redor do mundo sem respeitar fronteiras, potencializados pelas novas 

tecnologias da comunicação e da informação, formando, inclusive, uma opinião pública 

mundial. Outra mudança consiste em que sociedade civil, Estado e mercado não são 

vistos mais em posições dicotômicas e distantes, e os estudiosos passam a enxergar 

posturas mais colaborativas. O que não quer dizer que fecharam os olhos para os 

embates; apenas consideram a possibilidade de aproximação.  

O que nos leva a problematizar a definição do Projeto Manuelzão como 

organização sociedade civil é exatamente a relação que mantém com a UFMG, uma 

universidade estatal, o que nos obriga a vinculá-lo diretamente ao Estado. Não se trata 

de uma organização que surgiu no âmbito da sociedade civil, portanto fora do Estado, e 

depois se aproximou deste, movimento muito comum na atualidade, como já mostraram 

alguns autores (GOHN, 2004; MACHADO, 2007; DURIGUETTO et al, 2009). O 

nascimento do Projeto se dá no seio de um órgão estatal e mantém, até hoje, íntimas 

                                                
27 Essa colonização diz respeito à penetração das lógicas instrumentais dos subsistemas no mundo da 
vida. Quando a racionalidade instrumental da ação voltada ao êxito, característica dos subsistemas 
econômico e administrativo, começa a penetrar no mundo da vida e substituir a ação comunicativa, os 
âmbitos de reprodução e representação simbólica se veem seriamente abalados. Essa colonização tem 
como consequência o esvaziamento da ação voltada ao entendimento e a desestabilização das identidades 
coletivas. As estruturas da reprodução cultural, da integração social e da socialização se veem fragilizadas 
quando passam a ser operados por esta lógica regida pelos meios de controle do poder e do dinheiro. 
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relações com ele. Além de ter surgido dentro da UFMG, o Projeto deve à ligação com 

essa instituição de ensino superior, que é a mais importante de Minas Gerais e uma das 

mais reconhecidas do Brasil, parte de seu reconhecimento e respeito público. Com 

certeza, a ligação com a UFMG abriu muitas portas para o Projeto e forneceu a ele 

conhecimentos e recursos que permitiram o seu crescimento. 

Por esse mesmo motivo, também não podemos afirmar que o Projeto é um 

movimento social. Ele está inserido dentro do contexto das lutas ambientais, causa esta 

que convive lado a lado com outras lutas, como a homossexual, a pacifista, a racial, a 

feminista, pelo reconhecimento de minorias, e tantas outras. Esse cenário é povoado por 

diversos movimentos sociais de todos os tipos, modos de organização e tamanhos. É aí 

que o Projeto transita, constitui parcerias, compartilha posicionamentos, mas não é um 

movimento social, visto que sua origem está em um órgão do Estado e com ele ainda 

mantém fortes relações. Embora o Manuelzão comungue do mesmo ideário que muitos 

movimentos sociais e ainda adote práticas que os coloca em caminhos por vezes 

semelhantes, igualá-los não seria a melhor forma de definir o Projeto. 

O último ponto que devemos ressaltar é que, apesar das suas origens e ligação 

com uma universidade federal, também é errôneo definir o Projeto como órgão do 

Estado ou política pública. Sua lógica de trabalho é bem diferente daqueles órgãos 

estatais propriamente ditos. A maior parte das pessoas que trabalham no Projeto não são 

funcionários da universidade e os integrantes dos Núcleos Manuelzão espalhados por 

toda a Bacia do Velhas não têm qualquer ligação com a UFMG. Dos recursos que o 

Projeto utiliza para manter todas as suas atividades, apenas uma parte provém da 

universidade e a maioria tem origem nas parcerias e patrocínios firmados com outras 

instituições, tais como empresas (públicas e privadas), fundações, órgãos ligados ao 

governo estadual e prefeituras, e até mesmo ONGs internacionais. Devemos destacar 

ainda que, nos fóruns e comitês oficiais nos qual o Manuelzão tem assento, tais como o 

Comitê de Bacia Hidrográfica da Bacia do Rio São Francisco, ele é considerado 

representante da sociedade civil. 

Depois de todas essas tentativas de definir o Projeto Manuelzão, permanece a 

dúvida: como podemos defini-lo? Diante da dificuldade de encontrar uma definição que 

descreva corretamente o que é o Projeto, e que possa refletir todo o leque de sua atuação 

e seus ideais, optamos por não classificá-lo. Preferimos não definir categoricamente o 

que seja o Projeto Manuelzão, mas sim posicioná-lo nesta zona cinzenta, sem limites 

claros e definidos, em que se entrecruzam esses vários tipos de organizações das quais 
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tentamos fazer um panorama. Qualquer uma das definições que escolhêssemos não 

espelharia bem o Projeto e acabaria por reduzi-lo, esconder parte de sua atuação ou 

caracterizar erroneamente o seu campo de atuação. O Projeto é como uma estrutura 

fluida, sem forma definida, que em certas situações assume posição, mas em outras 

pode ocupar um lugar bem diferente. É como um prisma de várias faces que, 

dependendo do ponto de vista de que é olhado, revela algo diferente. 

Essa zona cinzenta que o Projeto ocupa também se faz perceber em sua própria 

fala. Em seu informativo institucional, o Jornal Manuelzão, o Projeto é chamado de 

integrante do movimento ambiental; em outros momentos, de representante da 

sociedade civil, mas também de instituição ligada à UFMG. Para exemplificar essa 

diversidade de lugares imputada ao Manuelzão, podemos utilizar trechos do jornal que, 

em contextos e épocas diferentes, o definem de maneira distinta. Em um editorial no 

qual discutia a importância das parcerias com empresas e órgãos governamentais para a 

construção de políticas públicas, vemos claramente que o jornal classifica o Projeto 

como um movimento social: 

 

Os movimentos sociais, expressando as necessidades localizadas ou temáticas 
mais sentidas da população, são uma das faces mais importantes da luta mais ampla pela 
consolidação da democracia no Brasil. Mas, ao mesmo tempo que aparecem como 
condição e possibilidade da construção da democracia, tais movimentos mostram 
também as debilidades da cultura política que marca nossa história.  

(...) 
Entretanto, as maiores barreiras a estes movimentos estão exatamente no 

campo político. É certo que, até o momento, tais movimentos não se prepararam para a 
interlocução política independente. Acomodaram-se, muitas vezes, à condição de linha 
auxiliar aos partidos e ficaram desfigurados ou cooptados, perdendo sua identidade e 
capacidade de intervenção. Mas não se pode mais admitir o tratamento que o poder 
público vem dispensando ao setor. 

A sobrevivência de movimentos que se organizam na sociedade, como o 
Projeto Manuelzão, se ressente muito da ausência de parcerias com órgãos de governo e 
com empresas. Entendemos parceria como a possibilidade do trabalho conjunto entre a 
sociedade e órgãos do governo com base em identidade de concepção e de objetivos, 
acordo sobre metas, distribuição de atividades e de recursos.28 

 
 

 Em outro momento, o jornal já coloca o Projeto em outro lugar. Agora ele se 

torna representante da sociedade civil, como pode ser observado neste outro editorial, 

onde se discute a questão da mineração em Minas Gerais, com destaque para a região da 

nascente do Rio das Velhas: 

(...) As mineradoras não estão sós na devastação. Elas mineram pelos lucros, 
são fominhas, arrogantes ás vezes, mas cumprem também objetivos sociais. Como parte 

                                                
28 Edição nº 13, Outubro de 2000, pág. 2. 



 48 

do problema, todos deveriam buscar soluções negociadas, e se tornarem também parte 
da solução. 

Com esta postura o Projeto Manuelzão participou de 2 a 6 de setembro do IV 
Diálogo Interamericano de Gerenciamento de Águas, em Foz do Iguaçu, patrocinado 
pela OEA e MMA, que reuniu cidadãos e governos de 46 países. Estamos nos 
consolidando enquanto voz da sociedade civil organizada e movimento que integra 
Estado, municípios, empresas e múltiplos setores sociais, promovendo ações por saúde, 
meio ambiente e cidadania, com um reconhecido diferencial metodológico e de 
paradigma. Insistimos, em Foz, que os recursos financeiros para gestão integrada dos 
recursos hídricos devem incluir o empoderamento dos comitês de bacia, e dos 
movimentos sociais, em torno de um estratégia unificada de gestão da revitalização e 
conservação, para que recursos públicos não sejam dispersados em ações incongruentes 
no tempo e no espaço, segundo interesses políticos conjunturais e à revelia da 
sociedade.29 

 
 Porém, em alguns outros números, vemos o jornal dar uma guinada quando faz o 

Projeto retornar as suas origens, reafirmando seu vínculo com a UFMG. O trecho é o 

texto de um box dentro de uma matéria intitulada “Reitora da UFMG promete mais 

apoio ao Projeto”, que reafirma a origem do Manuelzão na Faculdade de Medicina e 

apresenta todas as demais faculdades ou departamentos que atuam junto ao Projeto. 

Neste box, o jornal fala da criação pelo Manuelzão da ONG “Instituto Guaicuy- SOS 

Rio das Velhas”: 

 
O Projeto Manuelzão não é uma ONG, Organização Não-Governamental. Ele 

está ligado à Universidade Federal de Minas Gerais. A sua base jurídica e funcional se 
encontra dentro da UFMG. "Porém a questão jurídica não esclarece tudo", comenta 
Apolo Heringer, coordenador geral do Projeto. 

Tendo em vista prováveis necessidades futuras, o Projeto Manuelzão criou o 
"Instituto Guaicuy- SOS Rio das Velhas". O Instituto é uma ONG devidamente 
registrada, porém virtual. Nenhuma ação financeira ou política independente foi 
realizada por ele. Tanto que o nome fantasia do Instituto Guaicuy é também 
"Manuelzão". 

A ONG apenas dá maior flexibilidade ao Projeto Manuelzão. Ela pode ser 
necessária, por exemplo, para permitir a representação do Projeto em órgãos de bacias 
hidrográficas e organismos internacionais de ONGs. Apolo explica que isso também 
facilita a relação da coordenação do Projeto com ONGs do interior que participam dos 
próprios comitês Manuelzão. 

No entanto, ele lembra que o projeto não pode se desvincular da UFMG e se 
transformar em uma organização não-governamental. "A força do Manuelzão deve-se 
muito ao prestígio e apoio que recebe da Universidade", afirma. Apolo brinca que 
"apesar de ter muitas caras, o Projeto tem personalidade forte”. 30 

 
Vemos neste trecho que o jornal, ao mesmo tempo em que noticia a criação da 

ONG que representa o Projeto, também justifica tal criação e se preocupa em dizer que 

isso não irá quebrar os vínculos com a UFMG. 

E é exatamente para esse jornal que pretendemos olhar. Analisar em suas 

páginas qual é o lugar que ele desenha para o Projeto na esfera pública e como direciona 

                                                
29 Edição nº 16, Setembro de 2001, pág. 2. 
30 Edição nº 21, Dezembro de 2002, pág. 10. 
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para esta os seus argumentos e ideias. Iremos descrever um pouco da história do Jornal 

e da Revista Manuelzão e o seu papel dentro do Projeto para, posteriormente, analisá-lo 

como esse porta-voz para a esfera pública e, é claro, discutir este conceito 

habermasiano. 
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2. O porta-voz para esfera pública 
 

2.1 – O Jornal e a Revista Manuelzão 

Logo após a fundação do Projeto Manuelzão, em 1997, seus coordenadores 

sentiram a necessidade de ter um porta-voz, e essa necessidade rapidamente caminhou 

para a criação do Jornal Manuelzão. As primeiras edições, mesmo elaboradas sem a 

presença de profissionais de jornalismo, procuraram ser semelhantes àqueles jornais 

encontrados em bancas no que diz respeito ao formato. O Projeto buscava construir um 

veículo de comunicação, um porta-voz que carregasse o reconhecimento e a 

legitimidade que o jornalismo conseguiu construir. Estudando o jornalismo na 

sociedade, Vera França (1998) diz que ele 

 
se destaca da prática informal do ‘dizer’ cotidiano, da palavra banal do senso comum e 
se institucionaliza como prática autônoma e especializada. Essa prática ocupa um lugar 
determinado; desenvolve sua própria forma e, na sua especificidade, alcança sua 
legitimidade, enquanto discurso autorizado. Já não são mais os contadores de história ou 
os viajantes que narram os mundos estranhos, assim como não se trata mais das 
conversas ao redor do fogo, do caso contado pelo vizinho ou ouvido no bar da esquina. 
O discurso jornalístico emerge enquanto discurso novo, ganha um suporte, uma 
fisionomia, um lugar próprio. (FRANÇA, 1998:28). 

 

A primeira edição foi publicada nove meses após a fundação do Projeto. Como 

já foi dito, no início, era feito pelos próprios coordenadores, mas em 1999 o Projeto 

firmou parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFMG para constituir 

um núcleo de atividades em Comunicação, que ficou responsável pelo jornal. Esse 

informativo passou a ser feito por estudantes de jornalismo da universidade sob a 

orientação do professor do departamento, Elton Antunes, que permanece à frente das 

atividades de comunicação até hoje31. A partir de 2001, o Projeto contratou jornalistas 

profissionais para se dedicar em tempo integral e apoiar as atividades de comunicação 

junto com os alunos. 

Desde a primeira edição, o jornal/revista passou por modificações, sejam elas 

gráficas ou editoriais, resultado das reflexões da equipe de comunicação sobre a prática 

cotidiana no Projeto. Fazendo-se uma análise superficial dos projetos gráfico e editorial 

do informativo, podemos afirmar que ele passou por, pelo menos, oito reformas que, ao 

longo dos anos, o modificaram completamente desde a sua primeira edição até a mais 

recente. Essa verdadeira metamorfose pela qual o jornal/revista passou pode ser 

                                                
31Março de 2011. 



 51 

claramente percebida apenas pela análise das capas do informativo em algumas das 

edições ao longo do tempo, com pode ser visto nas imagens abaixo: 

 

           

                              Edição 02                                             Edição 19 

        

                                   Edição 33                                            Edição 58  

 Não é o interesse deste trabalho fazer uma descrição minuciosa de cada uma das 

reformas pelas quais o jornal/revista passou. Porém, podemos congregá-las em dois 

grupos. O primeiro grupo é formado pelas reformas ocorridas até o ano de 2004. Essas 

primeiras mudanças no jornal compõem um movimento que chamamos de 

profissionalização, em que o informativo aproxima-se de uma estética e narrativa de 

jornal. Se, no início, os conteúdos veiculados pelo jornal vinham de maneira aleatória, 

sem a preocupação em seguir padrões ou regras e com uma linguagem bastante 

militante, com as primeiras reformas percebemos que o informativo busca se 

transformar em um jornal tal qual os profissionais. São criadas colunas e sessões, e os 
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conteúdos antes espalhados pelo jornal ganham lugares fixos que se repetem ao longo 

das edições. Os espaços de opinião vão sendo separados dos espaços de jornalismo32. A 

linguagem militante vai se recolhendo para os artigos, editoriais, colunas ou resenhas 

reunidos nos espaços de opinião, enquanto as notícias ou reportagens dos espaços 

jornalísticos adotam uma linguagem mais técnica, do ponto de vista jornalístico. São 

criadas editorias que reúnem as notícias e reportagens de acordo com os temas, e tais 

editorias vão se fixando e repetindo nas edições.  

A disposição dos vários elementos nas páginas também ganha regras fixas. 

Criam-se padrões de colunas para disposição de textos e padrões de fontes de acordo 

com o conteúdo da editoria. Percebe-se além disso que há mais preocupação com a 

produção de material fotográfico de melhor qualidade. Podemos afirmar que o conjunto 

das reformas que marcam esse primeiro grupo são acertos e rearranjos no informativo, 

como que num esforço para transformá-lo em jornal profissional.  

Em 2004 tem início o segundo conjunto de reformas, que sinalizam o 

movimento de transformação do jornal em revista. O informativo transmuta-se de 

veículo noticioso para espaço analítico e de debate. Houve profundas reformas editoriais 

e gráficas com o objetivo de torná-lo menos factual e mais temático. As reformas deram 

ao jornal feições de revista; passou a usar mais cores e a diagramação pesada e densa de 

jornal foi se tornando mais leve e rarefeita. No que diz respeito aos conteúdos, as 

notícias factuais foram cedendo espaço para reportagens mais amplas e analíticas que 

não se prendiam tanto a fatos pontuais. Essa mudança foi motivada pelo diagnóstico de 

que o jornal não daria conta de noticiar todos os fatos relevantes ao Projeto. Além disso, 

percebeu-se que o veículo não deveria ser o único instrumento de diálogo, como 

ressaltam os profissionais de comunicação e colaboradores do Manuelzão, Ana Carolina 

Silveira Fonseca, Elton Antunes e Rennam Lanna Martins Mafra (2008). 

Para Fonseca, Antunes e Mafra (2008), o jornal “se afirmava cada vez mais 

como um instrumento que deveria embasar a mobilização das lideranças ligadas ao 

Projeto e não, necessariamente, noticiar essas mobilizações” (FONSECA, ANTUNES E 

MAFRA in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008:188). Ao longo dos anos, essa nova 

postura do jornal foi se aprofundando até que, no ano de 2007, o informativo sofreu 

uma nova mudança que consolidou o caminho iniciado com as reformulações de 2004: 

                                                
32 Não queremos dizer que os materiais jornalísticos sejam imparciais e não carreguem opiniões e 
julgamentos. Pretendemos afirmar que o jornal cria espaços fixos para materiais comumente nomeados 
como de opinião, como artigos ou editoriais.  
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“passou de jornal a revista, afirmando seu papel de veiculador de debates muito mais do 

que de factualidades” (FONSECA, ANTUNES E MAFRA in LISBOA, GOULART E 

DINIZ, 2008:188). A partir da edição 38 o jornal torna-se oficialmente uma revista, 

mudando inclusive o nome de Jornal Manuelzão, para Revista Manuelzão. A partir 

dessa edição, o informativo adota definitivamente a estética de revista. O formato 

diminui e passa a utilizar mais ilustrações e imagens mais abstratas e menos factuais. Os 

textos apresentados são cada vez mais temáticos e analíticos, enquanto as notícias 

factuais restringem-se a pequenas notas em uma seção da revista.  

A tiragem do informativo também ampliou-se consideravelmente ao longo do 

tempo. Da primeira até a décima segunda edição são impressos entre 7.500 10.000 

exemplares, com um pico de 15.000 na sétima edição. Na edição 13 passa a 20.0000 

exemplares, e 50.000 na 15. Na 20º atinge o auge com 100.000 exemplares, número que 

permaneceu praticamente em todas as edições até a última (na edição 25 caiu para 

80.000 e nas edições 32 e 33 para 75.000). 

O informativo tem periodicidade irregular, em média trimestral, e sua 

distribuição sempre foi gratuita e feita ao longo de toda a bacia através de escolas, 

comitês/núcleos Manuelzão, órgão públicos e instituições parceiras. Em Belo 

Horizonte, a distribuição também é feita pela maior rede de drogarias da cidade, que 

disponibiliza o informativo para todos aqueles que transitam nas lojas. Atualmente, o 

Projeto também dispõe uma série de outros produtos de comunicação, como site na 

internet, programas regulares de rádio, vídeos, grandes eventos, boletins eletrônicos, 

releases e outras ferramentas para assessoria de imprensa. Porém, de todos esses 

materiais, o jornal/revista Manuelzão, hoje na edição nº. 6033, é o mais antigo e 

tradicional veículo de comunicação do Projeto. 

Interessante chamar a atenção para a maneira como o Projeto procura encarar o 

jornal/revista dentro das suas atividades. Segundo Fonseca, Antunes e Mafra (2008), 

 
Um jornal, recheado de notícias e relatos, se deixado em uma dinâmica rotineira e 
irrefletida de produção, é um instrumento poderoso para forjar essa compreensão 
inadequada de comunicação como simples troca de informação. Ora, o jornal, para nós, 
desde o início, foi visto não como um mero meio de comunicação, e sim como meio de 
relações nas quais não apenas a informação, mas aspectos tais como expectativas, 
regras, valores são absolutamente essenciais. Fazer o jornal foi visto então não como 
elaborar um produto, mas organizar um processo no qual reflexões, debates, estudos e 
elaboração de estratégias eram inseparáveis da produção de notícias. (FONSECA, 
ANTUNES E MAFRA in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 186). 

 

                                                
33  Dado de março de 2011. 
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O jornal/revista é um instrumento privilegiado de promoção de debates, criação 

de vínculos de pertencimento e corresponsabilidades, além de elaboração de estratégias 

de mobilização. Fonseca, Antunes e Mafra (2008) completam que: 

 
O ‘retorno do Peixe ao rio das Velhas’ não seria garantido por ativismo ou militância, 
mas pela construção de processos de mobilização social, capazes de, mais do que 
chamar atenção para essas causas, mobilizar esforços reais dos diversos atores da bacia. 
Não se tratava mais de considerar a comunicação unicamente como uma prática 
jornalística assentada na denúncia ou na cobertura factual. Era preciso construir um 
trabalho que potencializasse o produto jornal e também inaugurasse novos horizontes. 
(FONSECA, ANTUNES E MAFRA in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 186). 

 

Os autores ainda destacam que a atuação da comunicação no Projeto Manuelzão 

se funda em uma compreensão da relação entre comunicação e mobilização social. 

Sendo assim, o jornal/revista pode ser visto como um instrumento para auxiliar no 

endereçamento de temáticas à esfera pública e ordenar a ação entre os atores. Nessa 

perspectiva, a comunicação é um mecanismo para dialogar com a sociedade e tentar 

mobilizá-la, chamando a atenção para os temas relativos à revitalização da bacia e à 

relação com o meio ambiente.  

 

2.2 – Megafone para a esfera pública 

Podemos perceber que as atividades de comunicação, em especial o 

Jornal/Revista Manuelzão, são uma das grandes preocupações e investimentos do 

Projeto. O jornal/revista é um dos esforços de atuação em que o Manuelzão mais investe 

recursos financeiros e uma peça-chave dentro do escopo de ferramentas de ação. Em 

suas reflexões sobre as atividades de educação ambiental, Machado, Alves e Callisto 

(2008) destacam que o jornal/revista também desempenha um papel pedagógico e, 

portanto, é instrumento importante de educação ambiental. Da mesma forma, Sepúlveda 

e Procópio (2008), ao descrever as atividades de mobilização social, apresentam o 

informativo como instrumento importante de articulação com os Núcleos Manuelzão e 

criação de vínculos com a população da bacia do Rio das Velhas. Sendo assim, percebe-

se que jornal/revista é mais que um instrumento carreador de mensagens; trata-se de 

uma ferramenta estratégica para a organização e que interage com as outras áreas de 

atuação, ocupando lugar de destaque dentro do Projeto. Como salientam Antunes, 

Fonseca e Mafra (2008), a área de comunicação expandiu a sua atuação e a sua 

percepção de si mesma dentro do Projeto, mudando seu perfil de prestadora de serviços 

para uma área estratégica e articulada com as demais. 
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Vários autores já mostraram que, assim como o Manuelzão, diversas outras 

organizações de lutas sociais passaram a lidar e investir em veículos e processos de 

Comunicação, tornando-se, inclusive, um dos pilares de atuação de muitas delas 

(FERNANDES, 1994; MACHADO, 2007; KAUCHAKJE, 2008; ALEXANDER, 1998; 

GOHN, 2008; SCHERER-WARREN, 2006; ASSIS, 2005).  Alexander (1998) destaca 

que tais organizações trabalham para construir um processo de conversação com a 

sociedade, a fim de atrair a atenção das pessoas e produzir uma compreensão mais 

global da sua causa e, para isso, devem voltar-se para as instituições comunicativas, 

com destaque a mídia, a fim de iniciar o processo de debate e persuasão. Nessa linha, 

Machado (2007) chama a atenção para as novas tecnologias da informação, ressaltando 

a internet, que tornaram a produção e distribuição de informações atividades cada vez 

menos custosas e as colocaram no centro da atenção dos movimentos. O autor ressalta 

ainda que os movimentos têm como um dos seus principais recursos a informação, que 

deve ser estrategicamente distribuída para iniciar processos de mudanças sociais. 

 Essa preocupação, tanto dos autores quanto das organizações sociais em abarcar 

as questões relativas à comunicação e à visibilidade, pode ser explicada pelo fato de que 

a atuação na esfera pública se tornou hoje uma das principais armas de ação desses 

atores. Colocar as ideias em público e convidar a sociedade ao debate, nos mais 

variados espaços públicos, tornou-se o eixo da atuação de muitos movimentos, que 

perceberam o potencial de transformação social e política da exposição e troca de 

argumentos em público. Com a consolidação dos regimes e instituições democráticas 

em vários dos países na atualidade, inclusive o Brasil, e a institucionalização das 

relações entre sociedade e Estado, a esfera pública se tornou a arena de atuação dos 

movimentos que procuraram pautar as discussões políticas e influenciar na tomada de 

decisão no que se refere à formulação de leis e políticas públicas34. 

Diante da importância que a atuação na esfera publica ganhou para os 

movimentos sociais e organizações civis, os trabalhos de comunicação surgiram como 

uma necessidade. Tornar os seus argumentos públicos, convocar outros atores ao debate 

                                                
34 Interessante destacar a discussão de Habermas (1997) quando afirma que uma das primeiras 
preocupações de governos autoritários é cercear essa esfera pública a fim de ver-se livre desse “perigo” e 
não precisar justificar ou argumentar publicamente as suas atitudes. Mas, mesmo os regimes autoritários 
que se mantêm na atualidade veem-se obrigados a despender cada vez mais esforços para limitar essa 
esfera pública diante da evolução das tecnologias da informação e da comunicação e da formação de uma 
espécie de esfera pública global. Esses governos têm que redobrar a atenção para conseguir vigiar todas 
as possibilidades de comunicação capitaneadas pela internet e ainda têm que lidar com presença 
incômoda de ONGs e movimentos internacionais, que burlam essa vigília e tentam trazer as informações 
do mundo para esses países e vice-versa. 
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ou buscar mais simpatizantes para sua causa fez com os movimentos e organizações 

investissem esforços e recursos em veículos de comunicação, ações promocionais, 

grandes eventos e manifestações na praça pública ou trabalhos de relacionamento com a 

grande imprensa a fim de pautá-la e dar mais visibilidade às ações e argumentos. São 

diversas as investidas dos movimentos na busca de tematizar a esfera pública e 

promover o debate público para dar volume e força às suas propostas, tentando alcançar 

as esferas institucionalizadas de tomada de decisão. Sob essa ótica, Gohn (2007) diz 

que,  

 
Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, 
regionais, nacionais e internacionais, e utilizando-se muito dos novos meios de 
comunicação e informação, como a internet. Por isso, exercitam o que Habermas 
denominou como agir comunicativo (GOHN, 2007: 13) 
 
 

Antunes, Fonseca e Mafra (2008) atestam que as organizações sociais 

transformam as lutas políticas em lutas por visibilidade, e recorrem aos instrumentos 

midiáticos como ferramentas fundamentais. “Por meio da mídia, projetos de 

mobilização podem não só ganhar visibilidade pública, como, também, expandir a 

constituição de um novo público em formação” (FONSECA, ANTUNES E MAFRA in 

LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 190).  Mas os autores ressaltam que o sistema 

midiático de massa não permite uma competição justa entre os atores no que diz 

respeito ao acesso à cena pública para se fazer representar. A mídia não proporciona 

espaços iguais para que os movimentos possam divulgar suas causas. “Nesse sentido, 

por suas limitações e contradições [da mídia], projetos de mobilização e movimentos 

sociais, em geral, recorrem a outras possibilidades de gerar visibilidade para suas causas 

e construir processos comunicativos com sujeitos” (FONSECA, ANTUNES E MAFRA 

in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 191). Francisco Sant’ana (2006), ao analisar 

esse fenômeno, diz que  

 
No cenário da difusão de informação no Brasil desponta um novo ator que se diferencia 
das tradicionais mídias. Entre os meios tradicionais de comunicação, públicos ou 
privados, novos veículos informativos são ofertados ao público por organizações 
profissionais, sociais e inclusive por segmentos do Poder Público. São mídias mantidas 
e administradas por atores sociais que, até então, se limitavam a desempenhar o papel 
de fontes de informação. (SANT´ANA, 2006: 2-3). 
 

 
 Sant’ana (2006) destaca que corporações, ONGs, movimentos sociais e outras 

organizações civis ofertam à sociedade produtos de comunicação no intuito de 

influenciar o conteúdo da agenda apresentada à opinião pública. Essas organizações 
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buscam produzir a sua própria comunicação a fim de falar com a opinião pública sem o 

intermédio dos veículos de comunicação tradicionais, como os jornais e emissoras de 

rádio e TV comerciais. Sant’ana afirma que esse fenômeno fez surgir um novo modelo 

de jornalismo chamado por ele de “jornalismo de influência”, marcado pela batalha por 

um espaço na esfera pública. Batalha esta que comporá uma característica ideológica e 

cujos objetos de disputa são os conteúdos das mensagens divulgadas. Para Sant’ana 

(2006), 

 
Se no idioma habitual todas as palavras já são consideradas instrumentos de combate 
(...), os meios de difusão massiva de informação terão, portanto, um aspecto muito mais 
importante e estratégico. Beneficia-se do poder simbólico, que detém a força 
legitimadora, aquele que tem acesso aos recursos que criam e garantem esse poder 
simbólico, que são os meios de comunicação. (SANT´ANA, 2006: 9). 
 
 

O próprio Habermas sinaliza (1997) para relevância da atuação na esfera 

midiática em suas reflexões sobre a formação da opinião pública. Ele afirma que a 

esfera pública pode se expandir além das fronteiras das relações interpessoais, 

envolvendo mais participantes e tornando a interação mais abstrata, através da mídia. 

Nesses casos, ficam mais claros os papéis de orador (ou ator) e público (ou galeria). 

Assim, o papel de ator se torna mais diverso e complexo, passando inclusive por um 

processo de profissionalização, derivado da complexificação das instituições e aumento 

de alcance proporcionado pela mídia. Porém, a influência no espaço público se dá com 

base no assentimento de leigos. Sendo assim, nada mais natural que as organizações que 

desejem influenciar a esfera pública recorram aos mecanismos de comunicação, 

especialmente o jornalismo, que busca sempre traduzir os assuntos que aborda para uma 

linguagem acessível aos não especialistas.  

O esforço em dominar as técnicas de comunicação se torna importante na 

medida em que as pessoas têm que ser sensibilizadas com mensagens compreensivas e 

com temas que considerem relevantes. Sendo assim, os grupos de interesse não podem 

usar na esfera pública os potenciais de sanção que estão disponíveis fora desta, e se 

veem obrigados a buscar o poder político através de uma linguagem capaz de mobilizar 

opiniões, feito conseguido com o uso de argumentos publicamente defensáveis, afinal, 

“opiniões públicas podem ser manipuladas, mas não compradas publicamente” 

(Habermas, 1997: 97). 

Nessa direção, Antunes, Fonseca, e Mafra (2008) ressaltam a importância de que 

os movimentos sejam capazes de construir certa competência comunicativa a fim de se 
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incluírem no jogo de debate público. Um movimento social deve, além de embasar suas 

opiniões, conhecer a dinâmica da mídia para se inserir na cena pública. Para eles, 

 
é fundamental que uma determinada competência comunicativa esteja presente nas 
rotinas dos movimentos sociais, tanto para entender e operar com a “gramática” própria 
da mídia de massa como para utilizar de outros meios, técnicas e instrumentos de 
comunicação que traduzam sua causa, incluam novos temas na cena pública e 
estabeleçam conversações, a partir de procedimentos estratégicos. Vale notar que o 
planejamento da comunicação para mobilização social não pode transformar as ações 
dos movimentos sociais em meras ações estratégicas para se alcançar visibilidade. A 
nossa suposição é a de que as ações devem vir acompanhadas de razões e argumentos 
para que possam gerar e sustentar o debate público e a deliberação (FONSECA, 
ANTUNES E MAFRA in LISBOA, GOULART E DINIZ, 2008: 191). 
 
 

A fala de Antunes, Fonseca e Mafra (2008) sobre a comunicação no Projeto nos 

indica que essas atividades se completam com os trabalhos de mobilização. Da mesma 

maneira, essa atuação em comunicação é mais um instrumento de atividade política no 

sentido de contribuir para um processo de debate público dos temas relacionados à 

bacia. Dessa forma, a comunicação é um instrumento de convocação de vontades, 

debates e ações. Os produtos de comunicação devem favorecer e qualificar o debate e a 

intervenção dos diferentes agentes, além de viabilizar iniciativas autônomas e o 

compartilhamento de valores para criação de vínculos. 

Tomando por base tais reflexões, podemos afirmar que o Jornal/Revista 

Manuelzão é como um megafone do Projeto para se comunicar na esfera pública, um 

instrumento capaz de potencializar sua fala, endereçando temas e alimentado debates. 

Com essa lente procuramos olhar esse veículo de comunicação, mas, antes, nos 

deteremos nas discussões de Habermas sobre a esfera pública, a fim de explicitarmos 

melhor a perspectiva pela qual analisaremos o veículo. 

 

2.3 - A esfera pública 

 A ideias de Habermas (1984) têm uma matriz histórica. O autor remonta à 

formação da esfera pública burguesa na Inglaterra, França e Alemanha dos séculos 

XVIII e XIX e toma como referência positiva da prática política o debate público entre 

homens livres sobre as questões que dizem respeito ao bem comum. A esfera pública 

torna-se o palco por excelência da prática política, onde os cidadãos poderiam expor 

suas ideias e argumentos, contrapô-las às demais pessoas e, através do debate, chegar a 
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um consenso35. Consenso esse muito mais qualificado do que a simples soma de 

vontades através de votação. 

 Para o autor, o surgimento de uma esfera pública autônoma está identificado à 

separação do Estado. Nela, cidadãos livres e iguais discutem a respeito de questões de 

interesse público, seja em cafés, salões ou na imprensa, com argumentos que devem ser 

racionalmente sustentados. Nesse sentido, o autor acredita no debate público como 

mecanismo legítimo de tomada de decisões, elaborando os procedimentos para a 

autenticidade de um processo deliberativo. A deliberação pública, defende Habermas 

(1984), dever ser inclusiva, não coercitiva, universal pública, e fundada no princípio da 

publicidade36. Ou seja, deve permitir igual manifestação e consideração de argumentos, 

não possibilitar a coerção, seja por quaisquer posições - econômicas, sociais ou políticas 

- e, além disso, deve tratar de temas de interesse social.  

 De acordo com Habermas (1984), uma conversa de bar, ou um fórum de 

discussão formalmente reconhecido são esferas públicas. Qualquer situação em que haja 

uma liberdade comunicativa e que seja realmente constituída através da linguagem é 

encarada desta forma. E os temas discutidos em qualquer uma delas podem ser 

encaminhados às instâncias políticas. Dentro deste contexto, Habermas (1997) 

diferencia as esferas públicas segundo a sua densidade (em uma mesa de bar a 

densidade da esfera é menor), a complexidade organizacional e o alcance. Assim, define 

três tipos de esferas públicas bem marcadas: episódica (encontros casuais), presença 

organizada (formalmente organizados) e abstrata (produzido pela mídia). 

 Luís Felipe Miguel (2005) aponta três características fundamentais do 

pensamento de Habermas sobre a esfera pública: 

 
Em primeiro lugar, a corrente rompe com a percepção da democracia como simples 
método para agregação de preferências individuais já dadas. Longe de constituírem 
elementos prévios, as preferências são construídas e reconstruídas por meio das 
interações na esfera pública, em especial no debate entre os envolvidos. Em segundo 
lugar, há a ênfase na igualdade de participação, um aspecto constitutivo do sentido 
clássico da democracia, mas que foi relegado a plano secundário pelas vertentes 
hegemônicas da teoria democrática contemporânea. Por fim, a autonomia [grifo do 
autor], isto é, a produção das normas sociais pelos próprios integrantes da sociedade, é 
resgatada como o valor fundamental que guia o projeto democrático (MIGUEL, 
2005:13) 

                                                
35 Habermas (1984) discute, inclusive, o papel da imprensa daquela época. Os jornais assumem um papel 
militante de divulgação de ideias para a opinião pública. Sem muitas preocupações comerciais, os jornais 
serviam como armas de divulgação de argumentos e teorias, convidando a sociedade para conhecer e 
discutir as ideias ali apresentadas. 
36 O princípio da publicidade é central nas discussões sobre a esfera pública em Habermas, tanto no 
sentido de dar a ver ou de tornar de conhecimento público, quanto no sentido de que os argumentos 
apresentados na esfera pública sejam publicamente aceitáveis e possivelmente convincentes. 
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 Um dos pontos centrais no pensamento de Habermas (1997) sobre esfera pública 

consiste no seu papel como ligação entre os indivíduos e o mundo público. A esfera 

pública política, argumenta, é “uma estrutura intermediária entre o sistema político, de 

um lado, e os setores privados do mundo da vida e os sistemas de ação especializados 

em termos de funções, de outro lado” (HABERMAS, apud, MAIA e FERMANDES, 

2002: p.157). Dentro dessa discussão, é importante ressaltar que, para Habermas (1997), 

existem na sociedade diversos subsistemas funcionais que estão em constante contato 

tanto com os setores privados do mundo da vida, quanto com os outros subsistemas. Os 

sistemas não estão acima dos sujeitos. Essas relações são marcadas por fluxos 

comunicacionais entre o mundo da vida e os sistemas, e entre estes e a esfera pública, 

onde se processa aquilo que é do interesse e do bem comum, e as dimensões éticas e 

morais são inseparáveis das demais dimensões. Na esfera pública, ocorrem fluxos de 

interação comunicacional cujos temas são levados ao sistema político.  

 A noção de sociedade civil também é fundamental dentro do pensamento de 

Habermas. A sociedade civil é formada por instituições livres37 do controle estatal e 

econômico. Essas instituições podem ser movimentos, organizações livres ou 

associações, e são exatamente estas instituições as mais sensíveis para captar os 

problemas e questões do âmbito privado do mundo da vida e levá-los para as esferas 

públicas38.  

 Para o autor, esse movimento de tematizar as esferas públicas com os problemas 

e questões do mundo da vida, levando os debates para o sistema político, acontece 

dentro de um modelo de circulação de poder apropriado de Bernhard Peters. Nesse 

modelo os processos de comunicação e decisão são estruturados em um eixo centro-

periferia onde há comportas de passagens entre as camadas de uma estrutura 

configurada como um conjunto de círculos concêntricos.  O primeiro destes círculos, no 

                                                
37 É importante ressaltar que tais organizações não podem ser encaradas como a soma de pessoas, mas 
sim como a institucionalização de um conjunto de argumentos. Caso contrário, teríamos em uma situação 
em que a instituição existe por si só, por ela mesma, e não pelos ideais que pretende defender. 
38 Habermas (1997) também afirma que é necessário que as instituições ancorem-se em um pluralismo de 
culturas e crenças para manter sua autonomia e espontaneidade, ou seja, é necessário garantir os direitos 
privados fundamentais. A liberdade de expressão através das mídias e o voto são alguns dos pontos 
citados pelo autor. São necessários também nesse processo atores sociais vibrantes como uma forma de 
essa esfera poder se autogerir e autorreferenciar. Habermas (1997) também defende que há “política 
dual”, em que as instituições procuram agir de forma ofensiva e defensiva. Quando agem ofensivamente, 
tentam levar para a sociedade novas questões e argumentos, trazer outras soluções e repensar valores, 
buscando produzir consensos na esfera pública e pressionar as instituições políticas formalmente 
reconhecidas. E quando agem de forma mais defensiva, estão procurando pensar sobre a própria 
instituição e a esfera pública, mantendo e desenvolvendo os seus fluxos comunicacionais característicos e 
de relacionamento com o mundo da vida. 
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centro desse modelo, é o núcleo do sistema político, representado pela administração 

estatal, o judiciário e as câmaras de formação da vontade democrática. Nas margens 

desse centro, há um segundo círculo, a periferia interna, onde estão representadas as 

instituições dotadas de algum poder de autoadministração ou de funções delegadas pelo 

Estado, tais como as universidades, fundações e representações de corporações. Saindo 

de perto desse núcleo, encontramos o outro círculo, que é a periferia externa, que 

representa a sociedade civil organizada na forma de associações que enfrentam os 

parlamentos, inclusive pela justiça, tematizando problemas e influenciando leis. São 

associações formadoras de opinião em busca de influência pública e que “fazem parte 

da infraestrutura civil de uma esfera pública dominada pelos meios de comunicação de 

massa, a qual, através de sues fluxos comunicacionais diferenciados e interligados, 

forma um verdadeiro contexto periférico” (HABERMAS, 1997: 88). Por fim, na parte 

mais externa do modelo, temos a periferia real, onde se encontra a sociedade não 

organizada, mergulhada nos contextos do mundo da vida. 

 Peters ainda introduz em seu modelo um sistema de comportas entre esses 

círculos, que marcam a passagem de um para outro. Assim, para atingir o centro do 

poder político de maneira legítima, os fluxos comunicativos devem partir da periferia e 

atravessar as comportas próprias dos procedimentos democráticos do Estado de direito, 

atravessando os círculos até chegarem ao núcleo do modelo. Para Habermas (1997), a 

ação comunicativa é capaz de fazer com que tais fluxos ganhem uma densidade tal que 

permitam atravessar essas comportas e chegar ao centro do poder político.39 

 De acordo com Habermas (1997), Peters afirma que o fluxo periferia-centro gera 

uma consciência de crise40, que acarreta maior atenção pública e busca de soluções. 

                                                
39 É preciso salientar que, no modelo de Peters, nem tudo segue esse fluxo periferia-centro. A maior parte 
das operações no núcleo segue rotinas e caminha de acordo com padrões estabelecidos. O que interessa 
nesses casos é que elementos estão envolvidos nessas rotinas e como alterá-los, o que é fundamental para 
que elas continuem abertas aos fluxos vindos da periferia. 
40 Para explicar o que são esses momentos de crise, Habermas (1997) recorre às ideias de Roger Cobb, 
Jennie-Keith Ross e Marc Howard Ross, referentes aos três modelos de caminhos traçados pelos temas 
para chegarem ao centro do poder político e o tratamento que recebem dos parlamentos. O primeiro 
modelo é chamado de inside acess model (modelo de acesso interno), em que o tema segue seu percurso 
somente dentro do sistema político, sem influência aparente da esfera pública. No segundo modelo, 
denominado mobilization model (modelo de mobilização), os temas também surgem no sistema político, 
porém os agentes são obrigados a mobilizar a esfera pública em busca de apoio e legitimação. Por último, 
no terceiro modelo, chamado outside initiative model (modelo de iniciativa externa), os temas nascem 
fora do sistema político e se impõem sobre ele através da mobilização, da pressão de uma opinião pública 
que seja capaz de engrossar os fluxos comunicativos periferia-centro por meio da ação comunicativa nas 
diversas esferas públicas. Os grupos na periferia da sociedade articulam as demandas e trabalham para 
compartilhá-las com outros grupos e assim ganhar espaço na agenda pública para fazer pressão sobre os 
órgãos de decisão, obrigando-os a colocar os temas em pauta (o que não é uma garantia de que serão 
aceitos). É nesses momentos de mobilização da esfera pública que os atores da sociedade civil são 
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Esse tipo de fluxo espelha situações problemáticas e conflitos que geram controvérsias 

na esfera pública, e é exatamente no conflito que se torna mais nítido esse 

aproveitamento de oportunidades jurídico-normativas. 

 Como as estruturas comunicacionais da esfera pública estão ligadas ao mundo da 

vida, a sociedade civil (periferia) é a mais capaz de captar novos problemas e demandas. 

Oriundos dessa periferia, os temas ganham as arenas de discussão, tais como 

associações, clubes, academias ou universidades, e podem se transformar em 

movimentos sociais ou novas subculturas, que têm a capacidade de encenar e dramatizar 

essas demandas e fazer com que os meios de comunicação de massa se interessem pelo 

tema. Ações espetaculares, como paradas, protestos ou campanhas, são alguns dos 

recursos dispensados pelos autores nessa briga por atenção pública e para atingir o 

núcleo do sistema político, superando os partidos políticos. Outra forma de protesto é a 

desobediência civil, modo de luta contra leis consideradas ilegítimas, mesmo tendo sido 

criadas legalmente, que funciona como um recado ao sistema político para que se 

mantenha ligado à periferia.  

Nesse modelo de circulação de poder, as diversas esferas públicas ocupam um 

papel central, pois são o lócus da discussão racional dos problemas comuns. Para 

Habermas (1997), a esfera pública é  

 

uma caixa de ressonância onde os problemas a serem elaborados pelo sistema político 
encontram eco. Nesta medida, a esfera pública é um sistema de alarme dotado de 
sensores não especializados, porém, sensíveis no âmbito de toda a sociedade. Na 
perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pública tem que reforçar a pressão 
exercida pelos problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-los e a identificá-
los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los de modo 
convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e elaborados pelo complexo 
parlamentar. (HABERMAS, 1997: 91). 
 
 

A esfera pública, para o autor, é o local de construção de argumentos e discursos 

onde os fluxos comunicativos tomam forma e ganham consistência. A esfera pública é a 

rede adequada para comunicação, tomada de posição e opiniões, lugar onde fluxos 

comunicacionais são filtrados, sintetizados e se condensam em “opiniões públicas41 

                                                                                                                                          
capazes de, através da ação comunicativa, inverter o sentido dos fluxos comunicativos, fazendo com que 
as opiniões públicas congregadas no debate os tornem mais fortes a ponto de ultrapassar as comportas das 
periferias externas, internas e alcançar o centro do poder político. Esses atores encontram a possibilidade 
de intervir na política, mesmo diante de sua desvantagem estrutural e da reduzida capacidade de ação se 
comparadas aos complexos sistemas que compõem as sociedades contemporâneas. 
41 É importante ressaltar que essa opinião pública não tem caráter estatístico, não é soma de opiniões 
privadas e isoladas, pois a sua formação, na perspectiva de Habermas, exige um debate anterior para 
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enfeixadas em temas específicos” (HABERMAS, 1997: 92). Ela tem origem na situação 

de fala, nas relações interpessoais, quando atores se posicionam frente aos atos de fala 

do outro, assumindo desta forma a obrigação de explicar suas posições.  

 O assentimento a temas só se forma como resultado de um debate munido de 

informações, propostas e argumentos mais ou menos racionais, de forma que o sucesso 

da comunicação pública não se dá pela generalização, mas sim pelo surgimento de uma 

opinião pública qualificada, que vai depender do nível discursivo do debate. A 

qualidade de uma opinião pública fundamenta a legitimidade da sua influência sobre o 

sistema político. Tal influência só pode se transformar em poder político quando se 

deposita em membros autorizados do sistema político, ou seja, quando passa pelos 

processos institucionalizados. De maneira que, diante dessa realidade, a esfera pública é 

a arena de luta pela influência.  

  

2.4 - Mídia, visibilidade e esfera pública 

Habermas (1997) afirma que a mídia é uma esfera pública abstrata, capaz de 

conectar diversos indivíduos que estejam dispersos geograficamente. Sendo assim, elá é 

um importante meio de apresentação de argumentos, que dá visibilidade para 

determinados temas e desempenha um papel fundamental no processo de informação 

dos atores sociais. A mídia é uma ferramenta poderosa para instigar os debates nas mais 

diversas esferas públicas e fazer circular os fluxos comunicativos e torná-los mais 

densos e robustos. 

Gomes (2008) enriquece bastante essa discussão sobre o papel dos meios de 

comunicação dentro da perspectiva de Habermas, ao discutir a relação entre visibilidade 

e argumentação. O autor debate o que chamou de esfera midiática pública. Destaca que, 

no mundo atual, a mídia de massa é um dos elementos mais marcantes quando nos 

referimos à visibilidade. A esfera da visibilidade pública está intrinsecamente ligada à 

atuação dos veículos de comunicação de massa. Sendo assim, o autor faz uma discussão 

em torno dos elementos comunicacão/esfera de visibilidade pública/esfera pública.  

O autor lembra que a esfera pública pode ser encarada de duas formas: como 

esfera de visibilidade pública e esfera de discussão pública. A esfera de visibilidade 

pública está ligada à noção de publicidade, de lugar público. Já a esfera de discussão 

pública diz respeito ao debate livre, à discussão. Os dois conceitos mantêm uma ligação 

                                                                                                                                          
constituição destas posições enfeixadas. Uma pesquisa de opinião pode até ser reflexo da opinião pública, 
se for tomada após a sua formação em relação a temas específicos em uma esfera pública mobilizada. 
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próxima, de modo que podemos afirmar que a legitimidade de uma esfera de discussão 

pública é o resultado de seu entrelaçamento com a esfera de visibilidade pública.  

A relação entre esfera pública e esfera de visibilidade pública fica dependente da 

abrangência da primeira. Ou seja, quanto maior for a esfera pública, quando mais 

pessoas se interessem pelo tema ali debatido, mais ela se torna dependente da esfera da 

visibilidade para se legitimar. As duas esferas mantêm uma relação dialógica na qual 

uma alimenta a outra. Diante dessa realidade, podemos afirmar que o sistema midiático 

traz importantes insumos para esfera pública e ainda serve como espécie de caixa de 

ressonância para os temas ali debatidos. Gomes (2008) complementa afirmando que, 

apesar do formato das mídias de massa, existe uma esfera de debate pública dentro 

desse sistema, existem opiniões divergentes que se embatem. 

Para Gomes (2008), o autor alemão sempre se preocupou mais com a questão da 

qualidade do debate, com a discutibilidade, e com as condições que permitem construir 

um debate livre e qualificado capaz de alcançar consensos mais legítimos. Porém, na 

visão de Gomes (2008), Habermas acabou não dando a devida atenção para a questão da 

visibilidade. Tanto a discutibilidade quanto a visibilidade, acrescenta Gomes (2008), são 

elementos igualmente fundamentais para a construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática.  

A preocupação com a esfera de visibilidade também se justifica, segundo Gomes 

(2008), devido ao fato de que ela obriga os atores a exibir razões e fundamentos para 

suas opiniões manifestadas em público. A esfera de visibilidade pública inibe o uso de 

justificativas escusas, podendo gerar constrangimento nos atores que não possuem 

razões publicamente defensáveis, e ainda é capaz de desmascarar argumentos fajutos. 

Enfim, a visibilidade pública e a qualidade do debate público devem andar de mãos 

dadas. 

Concedamos a Habermas que a conversação civil alargada não pode ser uma mera 
conversa fiada generalizada, se a ela quisermos atribuir alguma pregnância política. 
Contra Habermas, contudo, é inegável que a discussão de especialistas, restrita aos seus 
pares, pode tornar-se mero concílio de sábios se não insemina uma discussão aberta e 
cognitivamente acessível a uma dimensão demograficamente relevante de cidadãos. 
Com isso, perde-se todo o sentido de esfera pública como domínio social da formação 
da opinião e da vontade coletiva. É a visibilidade que ancora a discutibilidade na 
democracia.” (Gomes, 2008: 162)  

 

Diante dessa argumentação, Gomes (1999) vê a mídia como um instrumento 

fundamental para construção de uma esfera pública legítima. Gomes (1999) considera a 

grande importância da mídia na esfera pública política, ressaltando a cena midiática 
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como o espaço discursivo predominante na sociedade contemporânea. A mídia ganha 

importância na medida em que insere a esfera de debate público na esfera de 

visibilidade pública e permite que mais pessoas discutam e participem. A mídia 

potencializa o debate na esfera pública. Gomes (1999) completa ainda que, além da 

visibilidade que a mídia dá aos fatos e argumentos, os vários veículos e vários pontos de 

vista expostos por este “sistema social” são utilizados tanto nos fóruns de discussão 

instituídos quanto pelas pessoas ordinárias em suas vivências cotidianas.  

 

2.5 - Construindo seu lugar na esfera pública 

Em suas discussões sobre a esfera pública, Habermas (1997) destaca três grupos 

de ação. O primeiro desses grupos são aqueles representantes da política clássica, tais 

como representantes partidários e grupos profissionais, atores que já têm legitimação e 

identificação. Outro grupo está representado nos repórteres, materializando essa 

instância que tem grande poder de controle de acesso dos temas à esfera pública abstrata 

da mídia. Esse grupo de atores é o resultado do processo de complexificação e aumento 

do capital que levou a uma centralização e profissionalização dos meios de 

comunicação, que ficam sob uma forte pressão seletiva tanto na demanda quanto na 

oferta. 

Mas, dentre os grupos destacados pelo autor, ressaltamos o terceiro, aquele 

formado pelos atores sensíveis às ameaças ao direito de comunicação e que vão além da 

defesa dos próprios direitos ao lutarem contra as barreiras de exclusão dos grupos. Os 

movimentos sociais e outras organizações de lutas são, com certeza, o principal 

representante desse grupo. Interessante destacar que Habermas (1997) escreve que esse 

grupo de autores tem que construir a sua própria identificação e legitimação na esfera 

pública, ao contrário daqueles integrantes de política “tradicional”. Sob essa ótica, 

podemos enxergar nos produtos e práticas de comunicação uma das ferramentas de 

construção desse lugar de legitimidade. Esse é um esforço que buscaremos identificar 

na análise do Jornal/Revista Manuelzão, desde a sua primeira edição. Percebemos neste 

veículo um esforço de criar uma face pública para o Projeto e um lugar42 onde possa 

posicionar-se na esfera pública. O jornal/revista busca construir uma trajetória e uma 

                                                
42 O termo “lugar” aqui utilizado não diz respeito ao posicionamento físico ocupado pelo Projeto 
Manuelzão, mas sim ao seu “lugar de fala”, à representação do seu posicionamento dentro da esfera 
pública quando se dirige aos seus públicos. 
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história para o Manuelzão, reforçando seus vínculos e reafirmando sua posição como 

um ator relevante na esfera pública.  

Nesta seção, queremos reconstruir essa trajetória descrita pelo Jornal/Revista 

Manuelzão e identificar o lugar, ou lugares, que esse veículo construiu para o Projeto na 

esfera pública. Para realizar essa reconstrução, primeiramente fizemos uma leitura de 

todas as edições do Jornal/Revista Manuelzão, desde a primeira edição, publicada em 

dezembro de 1997, até a edição 58, de junho de 2010. A partir daí, montamos um banco 

de dados em que discriminamos cada elemento do jornal, ou seja, catalogamos todas as 

notícias, reportagens, notas, editoriais, artigos, charges, fotos-legenda, anúncios ou 

qualquer outro gênero de conteúdo que fosse encontrado no jornal/revista. Ao todo, 

foram catalogados 1466 itens. Para cada item, foram discriminados o ano, a edição, a 

página, o título, o tipo de conteúdo (matéria, nota, artigo, editorial, charge, etc), um 

breve resumo, a existência ou não de chamada de capa e de ilustração ou foto. Com base 

no conteúdo de cada um dos itens, eles também foram encaixados em categorias. Ao 

final de toda a catalogação, identificamos 33 categorias que englobaram todos os 

elementos do jornal, as quais estão listadas abaixo, em ordem alfabética, e com uma 

breve descrição do tipo de conteúdo a que se referiam: 

 

Categoria Descrição 

 Apresentação da 

Bacia 

Conteúdos que se dedicavam a descrever a Bacia do Rio das Velhas ou regiões 
específicas desta. Dados sobre o próprio Rio ou seus afluentes, sobre cidades 
da bacia, descrição de lugares específicos, elementos naturais que compõem a 
região são alguns dos temas que povoaram os itens classificados nessa 
categoria. Esses itens mostravam a preocupação principal de contextualizar o 
leitor dentro da Bacia do Rio das Velhas. 

Atuação Conjunta 

 

Os elementos categorizados aqui dizem respeito a conteúdos dedicados a 
descrever as ações que o Projeto Manuelzão desenvolveu junto com seus 
parceiros. Podem aparecer aqui textos sobre eventos, realizações ou trabalhos 
que o Projeto tenha feito juntamente com algum parceiro.  

Atuação do Projeto 

 

Trata-se de uma categoria bem parecida com a anterior, com a diferença de 
que esta diz respeito a ações ou trabalhos que o Projeto tenha feito sem o 
auxílio ou participação de nenhuma outra instituição ou colaborador. 

Bacia do São 

Francisco 

Esse é o momento que o jornal/revista sai da Bacia do Rio das Velhas para 
tratar de acontecimentos ou fatos que envolvam toda a Bacia do Rio São 
Francisco. Também compõem categoria os conteúdos que buscam descrever 
essa bacia. Percebe-se um esforço de inserir a Bacia do Velhas dentro do 
contexto maior da bacia a que ela pertence. 

Boa Prática Esta categoria envolve aqueles itens que trazem bons exemplos de práticas que 
podem ser replicadas pelas pessoas. Nesse caso, o jornal/revista busca 
descrever a prática e incentivar que mais pessoas a façam. Uma matéria sobre 
uma forma de fazer a compostagem de lixo orgânico em casa, acompanhada de 
um infográfico que ensina passo a passo como funciona, é um bom exemplo 
de matéria que foi catalogada nesta categoria.  

Canalização Alguns temas são bastante caros ao Projeto, como é caso da canalização de 
rios e córregos. Sendo assim, foi criada uma categoria para este tema onde se 
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encaixam todas as notícias sobre acontecimento de canalizações, artigos que 
discutem essa prática, editoriais que debatem políticas públicas sobre 
canalizações e as alternativas, etc.  

Comitê/Núcleo 

Manuelzão 

 

Aqui se encontram todos os textos sobre acontecimentos, fatos ou discussões 
que envolvam diretamente os comitês/núcleos Manuelzão. Criação de um 
comitê/núcleo, eventos ou ações promovidas por eles ou para eles são os 
principais exemplos desta categoria.  

Conquistas do Projeto Nesta categoria estão os conteúdos que ressaltam importantes ganhos ou 
conquistas alcançados pelo Projeto. A notícia sobre um prêmio recebido, 
reconhecimento de outra organização importante ou o relato sobre aquisição 
de novos equipamentos pelo Projeto são exemplos desta categoria. 

Cultura Categoria que engloba todos aqueles itens que buscam tratar dos elementos e 
manifestações culturais da Bacia do Rio das Velhas. Não deixa de ser uma 
forma de apresentação da bacia, porém olhando através de outra lente. Entram 
aqui também alguns artigos que buscam fazer uma ligação entre os debates 
culturais e ambientais. 

Debates temáticos Em certos momentos, o jornal/revista busca discutir alguns temas específicos 
e, para isso, traz vozes e argumentos pró e contra em relação a tais temas. Não 
quer isto dizer que o jornal/revista não deixe transparecer o posicionamento do 
Projeto, porém percebe-se a preocupação em trazer vozes dissonamentes para 
as páginas do veículo, como que em um esforço de promover o debate público. 
Como exemplo, temos a matéria de capa da edição 28 de setembro de 2004 em 
que discute a monocultura do eucalipto. Ao mesmo tempo em que busca trazer 
depoimentos sobre os impactos ambientais negativos dessa plantação, também 
apresenta argumentos que apontam como essa monocultura evita o 
desmatamento de matas nativas para produção de carvão. 

Degradação Ambiental 

 

Aqui estão os conteúdos que buscam apontar as práticas, fenômenos ou 
acontecimentos que trazem prejuízos ao meio ambiente. Nesse caso, ou não há 
uma ligação direta com algum lugar específico, ou esse acontecimento está 
ligado a um local fora da Bacia do Rio das Velhas. Um artigo sobre 
aquecimento global em função da emissão de gases entraria nesta categoria, 
por exemplo. 

Degradação da Bacia 

do Velhas 

Neste caso, também se trata de práticas, fenômenos ou acontecimentos nocivos 
ao ambiente, porém aqui estão diretamente ligados à bacia. Grande parte dos 
textos desta categoria tem um caráter de denúncia, com a preocupação de 
encontrar responsáveis e buscar apontar os caminhos da solução dos 
problemas. 

Educação Ambiental Os itens desta categoria dizem respeito a práticas e discussões sobre educação 
ambiental. Iniciativas de escolas, professores ou alunos sobre meio ambiente 
figuram nesta categoria, bem como atividades e histórias infantis com o 
objetivo de transmitir conceitos básicos. Também estão aqui artigos, matérias 
ou entrevistas com especialistas em educação, para discutir o papel das escolas 
e das práticas educacionais para a formação dos alunos e da consciência 
ambiental. 

Espaço Urbano O jornal se dedica em alguns momentos a apresentar alguns temas relativos à 
relação do homem com o ambiente da cidade. Nesse sentido, mostra alguns 
problemas e questões típicas do ambiente urbano e do processo de formação 
das cidades. Temas como ocupação e impermeabilização do solo, animais 
urbanos e crescimento das cidades são alguns trabalhados nos conteúdos desta 
categoria. 

Gente Da mesma forma que o veículo traz bons exemplos de práticas que podem ser 
reproduzidas, mostra também pessoas que o Projeto considera como exemplos. 
Na grande maioria, são pessoas que colaboram com o Projeto ou com as 
causas defendidas por ele. Geralmente ocupam-se da história de vida das 
pessoas e das práticas que os levaram a estar nas páginas do informativo. 

Gestão das Águas Aqui estão basicamente os textos que dizem respeito aos comitês de bacia 
hidrográfica e aos processos de gestão encabeçados por eles, com destaque 
para os comitês do Rio das Velhas (CBH-Velhas) e São Francisco (CBH-São 
Francisco). A eleição nos comitês, sua estrutura, as decisões, o processo de 
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gestão, a cobrança pelo uso da água são temas discutidos nos itens desta 
categoria. 

História Também é outra forma de apresentar a Bacia, só que pelo olhar histórico. 
Nesta categoria, os conteúdos buscam recontar aspectos do processo histórico 
de ocupação da bacia do Velhas. 

Iniciativa de Parceiros O Projeto possui inúmeros parceiros e parte do seu informativo se dedica a 
falar das ações e trabalhos deles. Nesta categoria, o Projeto não aparece como 
agente, apenas observador e relator dos atos de tais parceiros. Falamos aqui de 
instituições patrocinadoras, outras organizações ambientais e demais grupos 
que mantenham relação de colaboração com o Projeto.  

 Internato Rural 

 

Como o Projeto nasceu do Internato Rural, também fala sobre ele no 
jornal/revista. Nesta categoria, encontramos relatos de iniciativas dos alunos 
da medicina nas localidades da bacia onde atendem, discussões sobre prática 
da medicina preventiva e social nessa atividade acadêmica, inserção do 
Internato na Faculdade de Medicina e na UFMG, relato das experiências de 
alguns alunos, entre outros conteúdos. Trata-se de um momento de reafirmar a 
ligação com a Medicina. 

Legislação Ambiental Nesta categoria estão os textos que apresentam e discutem aspectos relativos 
às leis ambientais, tais como sua aplicação, formulação e fiscalização por parte 
dos órgãos competentes. 

 Lixo Outro tema caro ao Projeto. Sendo assim, foram reunidos em uma categoria os 
textos sobre problemas relativos ao lixo, sua destinação (correta ou não), 
políticas para gestão de resíduos, etc.  

Manuel Nardi Reunimos em uma categoria todos os itens que se referiam ao homem que 
nomeou o Projeto, o vaqueiro Manuel Nardi, ou Manuelzão, como ficou 
conhecido pela obra de Guimarães Rosa. Basicamente são textos sobre sua 
história, hábitos e jeito de ser. 

Meio Ambiente Compõem esta categoria, basicamente artigos e editoriais com temas e 
discussões bastante abstratas, algumas até de mesmo de cunho filosófico. Não 
tem a preocupação de materializar as discussões com exemplos, ou trazê-las 
para realidade cotidiana, mas muito mais em repensar concepções e 
convicções no que se refere à relação do homem com a natureza. Também 
estão nesta categoria textos que passem por vários temas, sem fixar-se em um 
ou dois. 

Meta 2010 Depois do seu surgimento, em 2003, a Meta 2010 torna-se um assunto 
recorrente no jornal/revista. Existem vários itens cujos conteúdos fazem 
menção direta a ela, descrevendo-a, detalhando seus objetivos e trazendo o que 
deve ser feito para alcançá-la. Em diversos momentos, a Meta 2010 é o gancho 
ou o pano de fundo para discussão de outros temas. 

O Projeto Manuelzão Este é o momento em que o Projeto fala dele mesmo. Aqui, o jornal/revista 
não aborda as ações do Projeto, o que ele faz, mas reafirma suas concepções, 
princípios e história. 

Parceria Nesta categoria aparecem os itens cujos conteúdos estão focados no 
estabelecimento ou manutenção das parcerias do Projeto. O foco não são as 
ações do Projeto ou dos parceiros, mas a parceria propriamente dita. Notícias 
sobre acertos ou renovações de patrocínios são exemplos. Também colocamos 
nesta categoria os anúncios publicitários que alguns parceiros veicularam no 
jornal/revista. 

Participação Os itens desta categoria são convites ou convocações que o jornal/revista faz 
para eventos, manifestações ou atividades específicas. É um chamado para a 
mobilização, um apelo à população da bacia. 

Pesquisas do Projeto Aqui, trata-se de uma forma especial de atuação do Projeto, através da ciência. 
Refere-se às pesquisas científicas que desenvolve, abordando como são feitas, 
quem as desenvolve, os resultados obtidos, como colaboram para recuperação 
da bacia do Velhas, etc. 

Política Pública Esta é a categoria voltada para um ator especial, o Estado. Nela estão os 
conteúdos que buscam descrever atos e ações das esferas governamentais 
(municipais, estadual e federal) no que se refere aos temas de interesse do 
Projeto. Aqui também estão aqueles textos que buscam apontar os caminhos 
que as políticas públicas deveriam seguir, bem como os erros de trajeto. É o 
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momento de dialogar explicitamente com os governantes. Importante ressaltar 
que essa categoria pode gerar alguma confusão com aquelas que dizem 
respeito às parcerias do Projeto (“Parceria”, “Atuação Conjunta” ou “Iniciativa 
de Parceiros”), uma vez que parte de seus parceiros estão  vinculados ao 
Estado. Porém é preciso analisar em cada caso como o órgão estatal a que se 
refere o texto é descrito. Em alguns momentos pode ser apresentado como 
parceiro, em outros como uma estrutura administrativa distante do Projeto. 

Revitalização Nos últimos anos, o Rio das Velhas começa a dar sinais de melhora nas suas 
condições ambientais. Os textos que tratam dos aspectos e indicadores dessa 
melhora estão reunidos nesta categoria. 

Saúde Os itens desta categoria trazem conteúdos relativos à saúde humana, tais como 
doenças ligadas aos problemas ambientais, formas de prevenção, políticas para 
gestão da saúde pública, a relação entre saneamento básico e saúde, entre 
outros temas. 

Trabalho de Terceiros Esta categoria traz aquelas iniciativas que vão ao encontro dos princípios do 
Projeto, mas que não são realizadas nem por ele próprio, nem por uma 
instituição parceira, mas por outra organização que não possui ligações diretas 
com o Projeto. Trata-se de um exemplo que o Projeto reconhece e abre 
espaços nas páginas do seu informativo.  

 Transposição A transposição das águas do Rio São Francisco é outro tema caro ao Projeto, 
que se posicionou contrariamente à iniciativa do Governo Federal e promoveu 
diversas ações e discussões na tentativa de impedir sua realização. Sendo 
assim, nesta categoria foram reunidas todos os itens que têm relação com a 
Transposição, sejam textos explicativos sobre a obra, artigos e editoriais 
críticos, matérias com alternativas à transposição e vários outros. 

 

Parte dos itens identificados no jornal/revista foi reunidas em duas categorias, 

sendo uma chamada de principal e a outra secundária. Trata-se de textos que abordam 

mais de um assunto, ou que a partir de um gancho vinculado a uma categoria acabam 

desenvolvendo outras ideias que poderiam ser encaixadas em outras categorias. É o 

caso, por exemplo, de uma notícia que relata um seminário promovido pelo Projeto, 

mas que dedica uma parte do texto para a discussão de um tema específico que foi 

debatido no evento. Sendo esse tema específico a Meta 2010, essa notícia foi 

classificada primeiramente como “Atuação do Projeto”, e teve sua segunda categoria, a 

“Meta 2010”. Outro exemplo seria um texto que denuncia um foco de poluição do Rio 

das Velhas, mas que também dedica parte do espaço para descrever um projeto do 

governo estadual para resolver o problema. Neste caso, o item é classificado 

primeiramente como “Degradação da Bacia do Velhas” e, em segundo lugar, como 

“Política Pública”. 

Depois de montado o banco de dados, partimos para uma espécie de medição do 

espaço que o jornal/revista dedicou para cada uma das categorias. Para isso, demos um 

peso diferente para cada tipo de publicação e os agrupamos por ano em que as edições 

do periódico foram feitas43. Notas, pequenos depoimentos, trechos de cartas ou qualquer 

                                                
43 A primeira edição foi publicada em dezembro de 2007, porém, para facilitar a compilação e análise do 
material, os itens dessa edição foram agrupados junto às edições de 2008.  
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outro item que ocupasse menos espaço e tivesse menos destaque tiveram peso um. Já as 

matérias, reportagens, editoriais, artigos, crônicas, charges, entrevistas e outros gêneros 

que ganharam mais espaço e destaque tiveram peso cinco. As reportagens especiais, por 

ocuparem mais espaço, geralmente nas páginas centrais do jornal/revista e sempre com 

chamadas de capa, tiveram peso seis. Feito isso, reunimos as edições por ano, 

separamos os itens de acordo com as categorias a que estavam vinculados e atribuímos 

uma pontuação de acordo com o gênero do item (1, 5 ou 6). Depois, somamos a 

pontuação de cada categoria e montamos gráficos que mostram a distribuição percentual 

das categorias no jornal/revista por ano. Isso se deu também com as categorias 

secundárias, que geraram gráficos separados.  

A partir da análise dos gráficos, foi possível identificar a variação das temáticas 

e o espaço que o jornal/revista dedicou para elas ao longo dos anos. Foi com base nesse 

estudo que procuramos descrever os lugares do Projeto que foram se construindo ao 

longo dos anos no seu veículo principal de comunicação. Sendo assim, identificamos 

três momentos diferentes ao longo do jornal/revista, os quais constituem três lugares 

que o Manuelzão ocupa.  A primeira fase é o momento do “Eu Sou”, a segunda do “Eu 

Faço” e a terceira do “Eu Também Digo”. Os gráficos correspondentes a cada uma das 

fases estão disponíveis ao final das seções. 

 

2.6 – As três fases do Projeto nas páginas do jornal/revista 

Antes de descrever cada uma das fases, devemos ressaltar que procuramos 

destacar as características específicas de cada uma, o que não quer dizer que, na 

passagem de uma fase para outra, ocorra uma mudança radical ou o abandono total dos 

traços da fase anterior. O que há, na verdade, é uma soma ou sobreposição de 

características que vão enriquecendo o lugar que o jornal/revista constrói para o 

Manuelzão, principalmente quando vamos da fase dois para a três. Também não 

podemos afirmar que existem fronteiras muito claras entre as fases. Utilizamos datas 

para marcar a passagem de uma para outra, mas sabemos que essas fronteiras são 

bastante fluídas e os marcos que usamos funcionam mais como pontos de referência 

metodológicos para a pesquisa. 

 

2.6.1 – A fase do Eu Sou: os esforços de autoafirmação 
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A primeira fase do jornal comporta basicamente as edições publicadas no ano de 

199844. A análise da distribuição das categorias neste ano mostra um esforço do jornal 

em demarcar o lugar do Projeto, firmar e reafirmar sua presença, sua origem e seu ser. 

Nessa fase, percebemos a preocupação do jornal em apresentar a origem do Projeto, a 

UFMG. Como o Projeto ainda engatinha como um ator autônomo, o jornal busca a todo 

o momento fazer referências ao seu berço de origem, a Faculdade de Medicina da 

Universidade. Não por acaso, a categoria “Internato Rural” é a que ocupa mais espaço 

do gráfico em 1998, com 13%. Por ainda não possuir legitimidade própria, o jornal 

busca reafirmar sua ligação com a UFMG, que funciona como um porto seguro, um 

avalista de credibilidade ou uma âncora que segura o Projeto nesse primeiro momento. 

Nessa fase, a atuação dos alunos e professores do Internato Rural se confunde com o 

próprio Projeto Manuelzão, que ainda não é capaz de andar sozinho com as próprias 

pernas.  

Outra estratégia do jornal para construir esse lugar do Projeto se deu através da 

constante exibição e reafirmação das suas parcerias, já que a maior parte de seus 

parceiros são órgãos importantes, tais como secretarias de estado e prefeituras de 

cidades como Belo Horizonte. A categoria “Parceria” preenche 11% do gráfico, 

portanto é a segunda mais relevante, e representa um esforço do jornal em mostrar que o 

Manuelzão é um ator capaz de congregar outros indivíduos e instituições em torno de 

suas causas, que conta com o reconhecimento destes outros atores, não estando, 

portanto, sozinho em sua empreitada. Nesse momento, os principais parceiros 

destacados pelo jornal são a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), 

algumas prefeituras de municípios da bacia do Rio das Velhas, com maior destaque para 

a prefeitura de Belo Horizonte, além da Secretaria de Recursos Hídricos do Ministério 

de Meio Ambiente e o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. Essas 

parcerias são outra forma de o Projeto se apoiar enquanto se consolida como um ator 

conhecido amplamente na esfera pública.  

Da mesma maneira, o jornal também busca mostrar as ações e práticas desses 

parceiros, visto que o gráfico aponta como uma das principais categorias a “Iniciativas 

de Parceiros”, com 8%. Ao enaltecer tais iniciativas, o jornal reconhece o papel desses 

atores, o que contribui para construção do seu próprio lugar. Descrever a atuação desses 

parceiros é uma estratégia narrativa que também funciona como se fosse uma bengala 

                                                
44 Conforme já assinalamos, a primeira edição, apesar de publicada em dezembro de 1997, foi 
contabilizada junto às edições de 1998.  
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para o Projeto, que ainda trabalha para construir o seu próprio espaço. O Manuelzão 

precisa enaltecer as realizações de seus parceiros como uma forma de valorizar as suas 

parcerias e, consequentemente, valorizar a si próprio e ao espaço que o Projeto vem 

construindo. Mirando em seus parceiros, o jornal consegue acertar o Manuelzão. 

Assim como o jornal procura dar visibilidade para suas parcerias, também o faz 

com suas conquistas. Ele busca mostrar que o Projeto é vitorioso, que atinge objetivos e 

ultrapassa desafios, que é, portanto, um ator valoroso. Dessa forma, a categoria 

“Conquistas do Projeto” é um dos destaques com 8% do gráfico. Essa categoria está 

intimamente relacionada com a “Parceria”, pois mostra que, além de conseguir atrair 

parceiros importantes, o Projeto também é capaz de conquistar prêmios de 

reconhecimento, novos equipamentos, recursos, etc. 

A construção de seu lugar na esfera pública também passa pela afirmação dos 

próprios princípios, valores e crenças. Como o gráfico nos mostra, a categoria “O 

Projeto Manuelzão” também é umas das principais dessa fase, atingindo a porcentagem 

de 9%. Nesse momento, ganha destaque nos jornais a presença de artigos e editoriais 

que descrevem os princípios básicos que nortearam a criação do Projeto e guiam a sua 

ação. A ligação entre saúde e meio ambiente, os objetivos da criação do Projeto e a 

necessidade de mudar a maneira como o homem se relaciona com a natureza são alguns 

dos assuntos que estão presentes aqui. Esse é o momento de explicitar o lugar de onde o 

Projeto está falando e quais são as balizas que conduzem suas atitudes e ideias.  

Mas a apresentação destes princípios norteadores também se dá de outra 

maneira. Como já foi falado anteriormente, um dos princípios do Manuelzão é o 

planejamento ambiental integrado por bacias hidrográficas, e não por municípios ou 

estados. Sendo assim, é claro que a bacia hidrográfica do Rio das Velhas vai estar 

presente nas páginas do jornal. A construção do lugar simbólico do Projeto na esfera 

pública também passa pela descrição do lugar físico de sua atuação, descrição esta que 

também cumpre o papel de trazer um dos princípios básicos do Manuelzão. Sendo 

assim, a categoria “Apresentação da Bacia” aparece com uma das principais dessa fase, 

com 9% do gráfico. É natural que o jornal descreva a bacia a que pertence, como uma 

forma de demarcar o seu lugar físico de atuação e reafirmar a sua lógica espacial. 

Descrever a Bacia do Rio das Velhas é também uma forma de construir o próprio 

Projeto e demarcar o seu lugar. É também nesse mesmo modo de interpretar que 

olhamos a categoria “História”, que ocupa 2% no gráfico de 1998. Como os temas 

históricos tratados nos itens dessa categoria dizem respeito à história da bacia, tais itens 
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ajudam a construir esse lugar de atuação do Projeto, e constituem também uma forma de 

descrever a bacia e reafirmar a sua lógica territorial.  

A categoria “Saúde”, que tem 5%, também colabora para essa afirmação dos 

princípios básicos do Projeto. Uma das balizas conceituais do Manuelzão é a concepção 

de saúde ligada diretamente ao meio ambiente, e este tema figura no jornal com certo 

destaque nesse período. Ao discutir a saúde em suas páginas, o jornal ajuda a construir 

para o leitor esse princípio do Projeto, de maneira a consolidar a seu posicionamento e 

marcar a sua base de reflexões. 

Nesta primeira análise, podemos perceber que 63% do gráfico das edições de 

1998 refere-se a itens que se dedicam à construção e afirmação do lugar do Projeto e 

dele próprio. Ou seja, na maior parte do jornal nesse ano existe a preocupação de dizer 

quem é o Manuelzão, em quem se apóia e no que acredita.  

Interessante destacar que, nessa fase, o Projeto (por si próprio, e não como  

Internato Rural) atua pouco. Seja pelas suas próprias mãos ou juntamente com seus 

parceiros, o Projeto age muito pouco, como pode ser visto pela reduzida presença das 

categorias “Atuação do Projeto” e “Atuação Conjunta”, ambas apenas com 1% do 

gráfico. Vemos que o jornal se preocupa mais em falar sobre quem é o Projeto 

Manuelzão do que sobre o que ele faz. 

Não podemos deixar de chamar a atenção para o caráter de denúncia que o jornal 

mostra nesse primeiro. Caráter esse que vai se aprofundar nas próximas fases do jornal. 

Mas já agora vemos que o informativo dedica uma quantidade considerável de espaço 

para apontar as fontes de degradação e polução ambiental. As categorias “Degradação 

Ambiental” e “Degradação da Bacia do Velhas” ocupam cada uma 7% do gráfico. 

Percebe-se a preocupação em apontar os problemas ambientais, sejam eles gerais ou 

específicos da bacia, bem como os descasos, práticas poluidoras e atividades nocivas ao 

meio ambiente. 

O jornal ainda veicula uma série de materiais para convocar a população para 

participar de ações e atividades diversas. Começa a manifestra-se aqui o caráter 

mobilizador do Projeto, que também irá se aprofundar nas outras fases do jornal e que 

está manifestado na categoria “Mobilização”, com 6%. Tais convites não 

necessariamente estão vinculados a um evento ou acontecimento específico, mas 

também são convocações à população para que se mobilizem em torno da causa do 

Projeto. É um chamado para que as pessoas se inquietem com os problemas e questões 

ambientais. 
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A análise do gráfico das categorias secundárias confirma nossas impressões 

sobre a primeira fase do Projeto no jornal. Apesar de ter uma composição diferente do 

primeiro gráfico, ele nos mostra que as categorias que mais aparecem também são 

aquelas que se dedicam a descrever quem é o Projeto, seus apoios e suas ideias. Temos 

“Parceria” com 41 %, “O Projeto Manuelzão”, com 15%, “Conquistas do Projeto”, com 

11% e “Internato Rural”, com 8%. A categoria “Parceria” ocupa tanto nesse gráfico, 

pois nesse momento o jornal tem muitos materiais que trazem os parceiros para se 

posicionarem sobre os mais diversos assuntos. E, em grande parte dos casos, a fala dos 

parceiros que aparece nas páginas do jornal são aquelas que destacam a parceria com o 

Projeto, tema que acaba sendo aprofundado no decorrer dos textos. Sendo assim, a 

categoria parceria ganhou muito destaque neste segundo gráfico.  

Esse gráfico das categorias secundárias ainda nos revela que dois temas que 

futuramente serão caros ao Projeto começam a aparecer no informativo. As categorias 

“Canalização” e “Transposição”, ambas com 4%, surgem, mas ainda com pouca 

importância para o Manuelzão, uma vez que pouco ou nada aparecem no primeiro 

gráfico (“Canalização” possui menos de 1% no gráfico das categorias primárias). É 

como se jornal e Projeto estivessem nesse momento preocupados com construir e 

consolidar o seu lugar e ainda não pudessem, não quisessem discutir temas polêmicos, 

ou ainda não tivessem opinião formada para direcionar-se à esfera pública. No jornal, o 

Projeto optou por construir seu lugar, num primeiro momento, não através do confronto, 

mas por meio da reafirmação de origens, valores e parcerias. Suas preocupações ali são 

outras: se firmar como ator e dizer quem é.  

Seguem abaixo os gráficos correspondentes a esta fase, organizados por ano.



 75 

1998 

Assunto 1 - Principal 

 

 

1998  

Assunto 2 – Secundário 
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2.6.2 – A fase do Eu Faço: arregaçando as mangas 

A segunda fase do jornal é mais longa que a primeira, e engloba as edições 

publicadas entre 1999 e 2004. Podemos afirmar que essa é a fase da ação, em que o 

jornal começa a mostrar o Projeto como um agente, como uma instituição que realiza 

muitas ações e de várias formas. É a fase em que, nas páginas do informativo, o Projeto 

sai da UFMG e começa a atuar definitivamente também fora dos muros da instituição. 

Esse é o momento em que o Manuelzão sai de si mesmo e começa a se voltar para fora e 

inicia também o diálogo e ação com mais atores. O jornal para de focar as suas atenções 

somente na afirmação do próprio lugar do Projeto, para colocá-lo agora em outra 

posição na esfera pública, a posição de elemento vibrante. E no jornal, o Projeto deixa 

de focar só a si mesmo e suas ideias e princípios.  

Nesse sentido, ganham relevante espaço as matérias que se dedicam a cobrir os 

eventos e ações desenvolvidos pelo Projeto. São muitas as notícias factuais, focadas nas 

realizações e atividades do Manuelzão e preocupadas em responder às perguntas básicas 

da notícia jornalística (Quem fez o quê, quando, onde e por quê?). Essa nova tendência 

já se vê no gráfico referente ao ano de 1999, quando a categoria “Atuação do Projeto” 

chega a 15%. Ao longo dos anos, a porcentagem com que essa categoria aparece varia, 

sendo 1999 e 2003 (quando atinge 18%) os que mais são relevantes.  

Porém, essa não é a única maneira de o jornal apresentar as ações do Projeto, 

pois ele também atua de outras formas. A ação do Manuelzão também aparece na forma 

das atividades que desenvolve juntamente com seus parceiros, manifestadas aqui nos 

itens da categoria “Atuação Conjunta”. Já no ano de 2000 percebemos que a atuação do 

Projeto sozinho cai bem, visto que a categoria “Atuação do Projeto” atinge apenas 3% 

do gráfico. Porém, as ações desenvolvidas junto aos parceiros ganham destaque em 

meio às demais categorias, uma vez que a “Atuação Conjunta” atinge o percentual de 

9%. Podemos dizer que essa é uma das características que ajudam a entender essa nova 

fase do Projeto. Se antes as ações dos parceiros e as parcerias propriamente ditas tinham 

destaque no jornal, agora o que desponta no informativo são ações desenvolvidas em 

conjunto com os parceiros. É uma nova forma de mostrar seus parceiros e parcerias, 

mas agora de uma maneira mais ativa por parte do Projeto.  

É também no ano de 2000 que surge uma forma especial de ação do Projeto, 

ancorada na ciência e representada na categoria “Pesquisa do Projeto”, que atinge nesse 

ano 3 % do gráfico. Apesar da pequena porcentagem dessa categoria, ela representa um 

passo importante na trajetória do Projeto descrita pelo jornal. É o momento em que o 
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informativo nos aponta que o Projeto baseia suas ações e opiniões em pesquisas 

científicas, ou seja, que Manuelzão se dirige à esfera pública de maneira fundamentada. 

Essa nova forma de ação contribui para legitimar o Projeto enquanto ator ao mostrar que 

ele é capaz de fazer ciência e produzir conhecimento, ou seja, o seu lugar não é 

construído apenas pelo discurso, mas também através de ação fundamentada e testada 

pela ciência.  

A ação do Projeto também aparece nas páginas do jornal sob a forma das 

atividades dos seus comitês/núcleos e congregada aqui na categoria “Comitê/Núcleo 

Manuelzão”. Esse é um dos momentos que evidencia que o Projeto transita fora da 

UFMG e começou a atuar em todos os cantos da Bacia do Rio das Velhas. O Manuelzão 

se divide em várias ramificações, espalhadas por diversos locais e que conseguem 

multiplicar o poder de ação do Projeto. Ele deixa de ser somente a sede, na Faculdade 

de Medicina, para se mesclar com as comunidades de vários locais da bacia, o que lhe 

permite realizar um trabalho local. Os comitês/núcleos surgem em 1999, quando atinge 

3% do gráfico, crescem apenas um ponto percentual em 2002, mas podemos afirmar 

que eles têm sua grande fase no jornal entre 2001 e 2003, quando ganham mais 

relevância (7% em 2001, 14% em 2002 e 16% em 2003). Depois desse período, sua 

presença reduz-se bastante. Interessante chamarmos a atenção para que, durante o 

período de grande presença dos comitês/núcleos, a atuação do Projeto, sozinho, fica 

reduzida nos anos de 2001 e 2002, uma vez que a categoria “Atuação do Projeto” atinge 

apenas 3%. Dessa forma, podemos afirmar que, nesses anos, o Projeto parece atuar 

basicamente na forma de seus comitês/núcleos.  

A presença dos comitês/núcleos no jornal também nos sinaliza outro perfil 

importante que o informativo desenha para o Projeto: o de mobilizador. O jornal nos 

mostra que ao realizar esse movimento ativo para fora da UFMG, o Manuelzão se volta 

para comunidades da bacia numa tentativa de mobilizá-las em torno da causa ambiental. 

E, segundo o jornal, essa mobilização realmente ocorre, como podemos constatar pela 

intensa presença dos comitês/núcleos em determinado período. Exibir as realizações e 

conquistas dos comitês/núcleos mostra, além de outra forma de atuação do Projeto, que 

ele é capaz de envolver pessoas no entorno de sua causa. No jornal, a atuação através 

dos comitês/núcleos revela o crescimento do Projeto através da mobilização social.  

Esse papel mobilizador já havia aparecido na fase anterior, quando mostramos 

que a categoria “Participação” já figurava entre as principais. Porém, agora o jornal 

mostra que essa mobilização parece ter se tornado mais efetiva, visto que em 1999 a 
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categoria volta a aparecer com destaque, somando 8%, e já em 2001 vemos os comitês 

aparecerem com força. A categoria “Participação” se faz presente principalmente na 

forma de editoriais e artigos que buscam ressaltar a importância da participação das 

pessoas nas lutas, são convocações para que se juntem ao Projeto. Vemos então no 

jornal que o Manuelzão não apenas age, mas também estimula e chama as pessoas a 

fazê-lo, o que parece ser bem sucedido, visto a multiplicação dos comitês/núcleos que 

vemos pouco tempo depois nas páginas do informativo. 

Mas a mobilização não se dá apenas pelo chamado, pela convocação explicitada 

na categoria “Participação”, ela também acontece através do exemplo. Nesse sentido, 

ganha espaço nas páginas do jornal um conjunto de personagens que carregam 

características ou praticam ações que vão ao encontro dos ideais do Projeto, material 

que foi reunido na categoria “Gente”. Nesses conteúdos, o veículo busca exaltar essas 

pessoas, apresentando suas histórias de vida, práticas e hábitos. Vemos que o jornal, em 

vez de dizer para seus leitores o que fazer, mostram exemplos de pessoas que já fazem o 

que o Projeto quer dizer, trazem personagens que exemplificam mensagens do 

Manuelzão. Colaboradores, parceiros, integrantes do Projeto, entre outros, que 

“materializam” os recados do Projeto. São pessoas que têm uma história ligada à 

natureza, ou cuja atuação profissional dedicada colabora com a causa ambientalista, ou 

que já tenham se envolvido em lutas pela defesa do Rio das Velhas e seus afluentes, 

entre outros vários exemplos que podem motivar outras pessoas. Essa categoria está 

presente em todos os anos do jornal, porém, é nessa segunda fase, principalmente a 

partir de 2000, que se firma como assunto relevante nesse veículo de comunicação. 

A mobilização pelo exemplo não se restringe apenas a pessoas, mas também a 

outras instituições, que não as parceiras do Projeto. O jornal abre espaço para descrever 

as realizações de instituições que, aparentemente, não têm relação direta alguma com o 

Manuelzão, mas que de uma forma ou de outra contribuem com as suas causas. Esses 

outros tipos de exemplos estão reunidos na categoria “Trabalho de Terceiros”, que surge 

em 2000 com apenas 3%, mas já em 2001 atinge a marca de 6%. Nos anos seguintes 

não chega mais ao mesmo patamar, mas ainda se encontra presente. 

Além desse caráter mobilizador, também aparece no jornal nessa segunda fase o 

viés pedagógico. As escolas e alunos tornam-se públicos importantes para o jornal, que 

começa a veicular para eles diversos materiais. Principalmente a partir do ano 2000, em 

todos os anos dessa segunda etapa do jornal os temas relativos à educação ocupam 

espaço relevante e estão reunidos na categoria “Educação Ambiental”. Destaque-se o 
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ano de 2004, quando chega ao patamar de 14%. Verificamos muitos materiais que 

descrevem ações voltadas para escolas ou realizadas nelas, assim como iniciativas 

ambientais desenvolvidas por escolas e professores. Também se encontram alguns 

artigos que discutem o papel e a importância da educação ambiental e da escola, bem 

como abrem espaço para divulgar trabalhos de alunos, como desenhos, redações, 

poesias, etc. O tema ganha inclusive uma editoria exclusiva e fixa. Surgem também 

jogos infantis e atividades lúdicas, histórias em quadrinhos e personagens voltados para 

crianças. Também há a preocupação de se criar um espaço para discussões sobre os 

currículos escolares e a inserção da educação ambiental na formação dos alunos. 

Também vemos surgir outro interlocutor que começa a ser interpelado nas 

páginas do jornal: o Estado. Pudemos verificar que o veículo começa a direcionar-se 

para as instâncias do Estado através do relato e discussão das ações dos governos. Em 

muitos artigos e editoriais debate-se a cerca de quais são as políticas corretas e as 

equivocadas e busca-se apontar caminhos para as administrações públicas. Esse tipo de 

discussão, reunida na categoria “Política Pública”, também está presente em 

praticamente toda a história do jornal, mas 2000 é o ano em ficou mais em pauta. 

Mas a discussão sobre a gestão da coisa pública também aparece sob outras 

formas. Uma delas está ligada ao debate sobre os comitês de bacias hidrográficas e 

foram resumidas na categoria “Gestão das Águas”, que nessa fase ainda aparece de 

maneira tímida, mas se torna mais presente posteriormente, na fase três. O jornal 

apresenta as ações dos comitês, suas resoluções, processos de eleição, além dos debates 

que trava, tais como a questão das outorgas de uso de água e sua cobrança. Os grandes 

personagens nesse momento são o CBH-Velhas e o CBH-São Francisco, conselhos 

onde o Projeto tem assento. O Manuelzão é apresentado pelo jornal como a voz da 

sociedade civil, ocupando o mesmo patamar do Estado e grandes usuários de água, para 

debater as políticas de gestão da bacia. Depois de legitimado, o Projeto passou a 

participar das decisões públicas.  

Em 2004 vemos surgir uma maneira completamente diferente de interpelar a 

gestão das políticas públicas quando o jornal começa a falar da Meta 2010, assunto que 

foi reunido na categoria de mesmo nome. Nessa ocasião, o Projeto discute políticas 

públicas de um lugar bem diferente, o de formulador. Apesar de se tornar mais presente 

na terceira fase, é agora que ela surge e começa a ganhar corpo. A Meta 2010 torna-se a 

baliza para o debate de várias outras políticas públicas, e o jornal a coloca como o 

grande objetivo a ser visado pelas políticas públicas encampadas pelo Estado, ou seja, 
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nas páginas do informativo, o Projeto atinge um status de quem pode dialogar com os 

governos, propondo as diretrizes das políticas. O aparecimento da Meta no jornal coloca 

o Projeto em outro patamar, mais qualificado, de quem é capaz de falar com o Estado 

como um igual. Na fase seguinte do jornal, poderemos perceber que a Meta se torna o 

pano de fundo para muitos textos. Muito do que o jornal procura dizer acaba sendo 

relacionado com ela, seja para ressaltar o que deve ser feito para atingi-la ou o que pode 

dificultar seu êxito. Em suma, a Meta torna-se um eixo estruturador de muitos textos.  

O outro lugar do Projeto no jornal é o de guardião da Bacia do Rio das Velhas, 

aquele que busca veicular denúncias, apontar problemas ambientais. Isso está expresso 

nos itens da categoria “Degradação da Bacia do Velhas”, que já havia aparecido na 

primeira fase do jornal, mas se perpetua agora e ainda continua depois. A categoria 

aparece em todos os anos e com uma porcentagem sempre relevante. Com exceção de 

2002, ela sempre figura entre os cinco assuntos que mais ocupam espaço dentro do 

jornal. 

No ano de 2000, a categoria “Lixo” é a mais presente, atingindo o percentual de 

10%, fato intimamente relacionado com esse papel de guardião que o Projeto assume no 

jornal. Analisando-se os materiais enquadrados nesta categoria, podemos perceber que 

grande parte deles são também textos com caráter de denúncia dos problemas 

relacionados ao lixo na bacia. Enxergamos no jornal que o Projeto elege o lixo como 

um dos principais problemas a ser combatido e, sendo assim, volta seus holofotes para 

os locais onde ele representa uma ameaça à saúde do Rio das Velhas. 

A análise dos gráficos referentes ao segundo momento também revela alguns 

pontos que devem ser ressaltados. A categoria “Internato Rural”, antes um dos pilares 

do jornal, reduz bastante sua participação a níveis quase desprezíveis frente aos demais 

temas tratados. Podemos inferir que não é mais necessário insistir na reafirmação com 

os vínculos com a UFMG, visto que o Projeto já conquistou legitimidade suficiente para 

transitar com as próprias pernas pela esfera publica.  

Da mesma maneira, a categoria “O Projeto Manuelzão” também tem sua 

participação reduzida consideravelmente. O jornal para de falar diretamente do Projeto e 

passa a fazê-lo através de suas ações. O veículo nos diz que não é mais necessária a 

reafirmação de seus valores e ideias, pois isso transparece nas suas ações. O mesmo 

movimento acontece com a categoria “Apresentação da Bacia”. O jornal não necessita 

mais apresentar a bacia e suas regiões, pois agora o Projeto já é capaz de atuar nos 

vários cantos da bacia e, além de tudo, ainda tem o seus comitês/núcleos em diversos 
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lugares. Ao discutir as suas ações, diretamente ou através dos comitês/núcleos, o jornal 

também consegue descrever a bacia.  

Das categorias que marcaram a primeira fase do jornal, não se verificou uma 

queda tão acentuada naquelas que dizem respeito à relação com os parceiros do Projeto, 

são elas “Parceria” e “Iniciativa de Parceiros”. Somadas, as duas representam uma 

porcentagem relevante dos gráficos ao longo de toda a segunda fase. Atribuímos esse 

fato não à necessidade de firmar seu lugar e construir sua reputação, como na primeira 

fase, mas ao crescimento do número de parcerias que o Projeto vai firmando ao longo 

dos anos. Se, nas edições do ano de 1998, o jornal exibia (em uma área específica do 

jornal para enumerar as parcerias) o nome ou logomarca de no máximo quatro 

parceiros, naquelas de 2004 esse número chega a 19 em uma delas, sendo as principais a 

Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a Polícia Militar de Minas 

Gerais, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH-Velhas), o Ministério 

Público de Minas Gerais, a Universidade Federal de Ouro Pretro (UFOP),  a rede de 

drogarias Araújo, entre outros.  

No que se refere aos gráficos das categorias secundárias, não temos muitas 

observações a fazer. Não há coincidências de temas nem igualdade na distribuição nos 

gráficos. Porém pudemos perceber que eles reafirmam as impressões que descrevemos 

na análise dos gráficos das categorias primárias, uma vez que, no geral, as principais 

categorias dos gráficos secundários são próximas às dos primários, apesar de 

quantitativos diferentes. Devemos apenas ressaltar que os gráficos das categorias 

secundárias trazem algumas heranças da fase anterior (Eu Sou), tais como a presença 

relevante do tema “iniciativas de parceiros” ou “parceria”.  

Seguem abaixo os gráficos correspondentes a essa fase, organizados por ano.
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1999 

Assunto 1 - Principal 

 

1999 

Assunto 2 - Secundário 
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2000 

Assunto 1 - Principal 

 

2000 

Assunto 2 - Secundário                                                                                                                                                       

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 



 84 

2001 

Assunto 1 - Principal 

 

2001 

Assunto 2 - Secundário 
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2002 

Assunto 1 - Principal 

 

2002 

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 
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2003 

Assunto 1 - Principal 

 

2003 

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 
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2004 

Assunto 1 - Principal 

 

2004 

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0%
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2.6.3 – A fase do Eu Também Falo: a preocupação em enriquecer os debates 

Antes de iniciar a descrição dessa fase propriamente dita, gostaríamos de trazer o 

exemplo de duas reportagens publicadas pelo jornal ainda na segunda fase, cuja 

comparação nos ajuda a ilustrar muito bem a mudança que identificamos no veículo ao 

longo dos anos e que marca a passagem para a terceira fase. Trata-se de duas 

reportagens sobre a extração de areia no Rio das Velhas, uma publicada na edição 7, no 

ano de 1999, e a outra na edição 29, a última de 2004. A atividade de extração de areia 

causa muitos impactos nos rios, como assoreamento das margens, revolvimento no leito 

e consequente aumento da turbidez e redução na entrada de luz, suspensão de resíduos 

poluentes que podem estar depositados no fundo dos rios, suspensão de matéria 

orgânica e consequente redução no oxigênio dissolvido em função da atuação dos 

microorganismos decompositores, entre outros impactos. O Rio das Velhas possui 

problemas com esse tipo de extração. 

Na matéria publicada em 1999, vemos uma preocupação única em denunciar a 

extração de areia no Rio das Velhas. A matéria vai a fundo nos impactos ambientais da 

atividade e percebemos um tom bastante crítico ao referir-se ao poder público. As 

autoridades municipais e estaduais são chamadas a explicar-se quanto à ineficiência da 

fiscalização e quanto às medidas que pretendem tomar para reprimir a extração ilegal. 

Os responsáveis pela atividade são descritos como aproveitadores que se enriquecem 

com a degradação do meio ambiente. Enfim, trata-se de uma reportagem de denúncia e 

cobrança. O primeiro parágrafo dá o tom: 

 
Nem bem amanheceu o dia e já se pode ouvir, mesmo de longe, o barulho das poderosas 
dragas de extração de areia. Este pesado, clandestino e lucrativo ritual não é privilégio 
das redondezas do município de Pedro Leopoldo (localizado na região Metropolitana de 
Belo Horizonte). Onde houver um curso d’água, preferencialmente perto das grandes 
cidades, haverá dragas e um intenso movimento de caminhões-caçamba transportando 
areia (a R$ 50,00 cada) e deixando para trás os riscos de assoreamentos, 
desbarrancamento de margens, da destruição das matas ciliares, da degradação da 
vegetação, da contaminação dos rios, etc, etc. É bom que se diga: o fato de Pedro 
Leopoldo não ser único algoz da extração inescrupulosa de areia, não a redime do dolo 
ambiental e nem atenua a atividade extrativa. Essa epidemia existe no Brasil inteiro e é 
tão antiga quanto o seu processo de urbanização social.45    
 
 

Já na reportagem de 2004, percebemos que o jornal muda completamente a sua 

maneira de tratar o assunto. O informativo não deixa de abordar os impactos ambientais 

negativos, porém preocupa-se em mostrar a importância econômica da areia. Já o 

primeiro parágrafo deixa clara a mudança de postura: 

                                                
45 Edição 7, de Janeiro-Fevereiro de 1999. 
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Um olhar atento para o local em que vivemos mostra como a areia é essencial para 
nossas cidades, já que ela está presente desde as paredes das casas às grandes 
construções. Mas muito se discute sobre os impactos causados pela extração desse 
mineral. As experiências mostram que cuidados precisam ser tomados para garantir a 
conciliação entre desenvolvimento e preservação ambiental.46 
 

O tom e o conteúdo agora são outros. O jornal reconhece que a atividade é 

importante na sociedade atual e que os impactos são inevitáveis. Sendo assim, procura 

falar depois das medidas de controle e dos cuidados que devem ser tomados, como 

também busca trazer uma série de aspectos legais que devem considerados. 

Vemos nesse exemplo que o jornal abandona a postura de simples guardião que 

aponta as irregularidades, para voltar-se à preocupação em enriquecer o debate sobre o 

tema abordado, e não apenas denunciar. Ele traz mais aspectos para a análise do leitor, 

busca mais argumentos e informações. Exemplos como este são vários e, em alguns 

casos, são trazidas, inclusive, personagens munidos com argumentos dissonantes para 

debater um determinado tema. O Projeto é colocado pelo jornal como um ator também 

preocupado em promover debates e elucidar temas. 

Essa maneira de tratar os temas vai surgindo aos poucos no jornal/revista, 

constituindo uma marca da sua terceira fase, que se inicia em 2005 e vai até 2010. 

Porém, devemos ressaltar que a análise do material mostra que não se trata de uma 

grande guinada ou mudança radical na forma como o jornal/revista posiciona o Projeto. 

Trata-se muito mais de uma soma de posições. Agrega-se ao papel de personagem ativo 

(Eu Faço) a preocupação de promover debates e elucidar temas. Observando os gráficos 

dessa terceira fase, percebe-se que aquelas categorias que se destacaram na segunda fase 

do jornal continuam aparecendo com frequência, sendo que algumas delas até 

aumentam sua presença. Exemplo disso é a categoria “Meta 2010”, que surge em 2004, 

mas prolonga-se nos anos seguintes. Nos anos de 2008 e 2009 essa categoria se torna, 

inclusive, uma grande referência para o jornal/revista. Apesar de não ter tanta presença 

nos gráficos com as categorias primárias, naqueles com as secundárias, ela é um grande 

destaque. Tal fato nos indica que a Meta 2010, surgida na fase anterior, torna-se depois 

o pano de fundo, a baliza para muitos textos que, mesmo não tratando diretamente dela, 

tinham ela como sua referência. Isso nos mostra que, no jornal/revista, o Projeto não 

perde seu caráter anterior, mas ganha mais um. 

Quando observamos os gráficos dos anos dessa terceira fase, percebemos que 

aquelas categorias que marcaram a segunda fase continuam sendo relevantes, se não as 
                                                
46 Edição 29, de dezembro de 2004.  
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mais presentes, em praticamente todos os anos. Porém, a partir de 2005, outras 

categorias que remetem a debates mais amplos começam a figurar também como 

importantes. Trata-se das categorias menos factuais e mais temáticas, que não têm um 

caráter de denúncia e nem procuram falar do próprio Projeto. São categorias que 

demonstram uma preocupação em promover e alimentar debates. Na maioria dos casos, 

acaba-se mostrando o posicionamento do Projeto em relação aos temas que debate, 

porém verificamos que há uma busca por trazer argumentos e perspectivas dissonantes 

de outros atores, como em um esforço em transformar o jornal também em um palco de 

debates. 

Uma observação que não podemos deixar de pontuar, é que na edição 28, de 

setembro de 2004, o veículo passa por uma grande mudança em seu projeto gráfico, que 

o torna mais parecido com uma revista. Essa transformação consuma-se 10 edições 

depois, em fevereiro de 2007, quando o veículo passa pela reforma gráfica e editorial 

que o transforma definitivamente em revista, abandonando inclusive o nome Jornal 

Manuelzão, para adotar Revista Manuelzão. Vemos, a partir do segundo semestre de 

2004, uma metamorfose do jornal, que vai transformando-se aos poucos na revista, o 

que nos permite dizer que a mudança na maneira de tratar os assuntos também é 

acompanhada pela modificação no formato do informativo. Essa transformação gráfica 

e editorial praticamente coincide a terceira fase que identificamos através da análise dos 

gráficos.  

A categoria-símbolo dessa terceira fase é a “Debates Temáticos”, que já no ano 

de 2005 é a mais presente, com 15% do gráfico do ano. Em 2006, percebemos que a 

presença desta categoria reduz-se bastante, caindo para 5%. Porém, quando voltamos 

nosso olhar para os gráficos que representam as categorias secundárias de 2006, vemos 

que esta categoria está muito bem representada, com 11 % (a maior deste gráfico). O 

mesmo acontece em 2007 e 2008. Esse comportamento dos gráficos nos mostra que o 

jornal/revista está procurando se aprofundar nos temas que apresenta, mesmo que o 

texto trate de uma ação do Projeto, do Estado, de um parceiro ou de qualquer outra 

categoria. O jornal/revista se utiliza do gancho proporcionado pelos fatos principais 

daqueles textos (o que acaba nomeando a categoria do gráfico primário), para levantar o 

debate e a argumentação sobre o tema a que se relacionam tais fatos, aprofundado-se 

assim um pouco mais. Há um esforço de veicular falas diversas sobre o tema central a 

que se relacionam os textos.  
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Dois debates em especial ganham relevância na terceira fase do jornal/revista. 

São eles a canalização de rios e córregos e o projeto de Transposição do Rio São 

Francisco. Nesta fase o jornal/revista volta-se para esses temas com uma atenção que 

não se constatava nas fases anteriores. O aumento da presença do tema da Transposição 

no jornal explica-se pelo fato de que, a partir de 2005, o governo federal começa 

efetivamente a trabalhar no Projeto, dando início às atividades de licenciamento 

ambiental para as obras, o que envolvia, inclusive, a realização de audiências públicas 

para a apresentação do projeto também em Belo Horizonte. Como o Manuelzão é um 

dos militantes interessados no tema, natural que a Transposição ganhasse espaço no 

jornal/revista.  

Já quanto aos debates sobre a canalização, não há um explicação factual que 

justifique o aumento da sua presença nos gráficos da terceira fase. Porém, a leitura do 

jornal nos permite levantar uma hipótese para entender esse aumento. O Projeto 

construiu sua legitimidade enquanto ator importante dentro do universo das lutas 

ambientais ao longo dos anos de sua existência. Depois de construída e consolidada essa 

posição, o Projeto se vê legitimado para levantar suas bandeiras de uma posição mais 

qualificada. O jornal/revista mostra que o Projeto já se legitimou como ator na esfera 

pública, portanto pode dedicar mais espaço do seu informativo para defender suas 

bandeiras e menos para falar de si mesmo (o que não quer dizer que isso deixe de 

acontecer). É como se, para o jornal/revista, o Projeto tenha alcançado uma posição 

mais qualificada para promover debates e influir neles.  

Na terceira fase identificamos também que o jornal/revista passa a dar mais 

atenção para um novo aspecto da bacia, o cultural, o que pode ser constatado pelo 

crescimento da presença da categoria “Cultura” em anos como 2005, 2008 e 2009, 

quando se torna uma das principais, com 7%, 6% e 6%, respectivamente. Apresentar e 

discutir as manifestações culturais da região do Rio das Velhas é uma nova forma de 

apresentar a bacia e seu povo, que também pode levar ao questionamento sobre se essa 

não seria mais uma forma de mobilização da população, uma tentativa de engajar as 

pessoas através da cultura e, a partir daí, envolvê-las nas questões que dizem respeito ao 

meio ambiente. 

Em quase todos os anos da terceira fase constatamos que a categoria “Atuação 

do Projeto” conquista grande presença. Não podemos deixar de observar, entretanto que 

essa atuação do Projeto tem um viés um pouco diferente daquele que costumávamos ver 

anteriormente. Os itens identificados nessa categoria dizem respeito a grandes eventos 
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ou ações do Manuelzão, tais como os FestiVelhas, realizados em 2005, 2007 e 2009, a 

Expedição pelo Rio das Velhas de 2009 ou as expedições pelos afluentes Taquaraçu, em 

2005, Ribeirão da Mata e Rio Curamataí em 2006. Não se trata mais de pequenas 

realizações do Projeto, mas de grandes acontecimentos espetaculares que cumprem, 

entre outras funções, a de chamar a atenção pública para alguns temas, que o 

jornal/revista ajuda a repercutir, fazendo eco dos eventos mesmo depois de finalizados. 

E é exatamente um destes eventos que também ajuda a explicar a grande presença da 

“Cultura” no gráfico de categorias secundárias no ano de 2007, pois foi nesse ano que se 

realizou o FestiVelhas de Jequitibá (MG), o maior de todos os festivais de cultura 

promovido pelo Projeto. Impulsionada pelo grande evento, a revista faz correlações 

entre os vários temas que aborda e a questão cultural, que se torna um eixo e referência 

para muitos textos. 

A categoria “Meio Ambiente” aparece entre as mais relevantes nos anos de 

2005, 2006 e 2007, com 7%, 5% e 5%, respectivamente. A análise do material nos 

mostrou que, além de promover debates sobre temas específicos, como se mostrou 

comum na terceira fase, o jornal/revista também procurou discutir temas ambientais 

mais holísticos. São discussões de cunho até mesmo filosóficos com o objetivo de 

refletir sobre a relação homem e natureza. Mas a novidade nessa fase é que essas 

discussões se apresentam menos etéreas e ancoram-se nas experiências que o Projeto 

adquiriu ao longo dos anos.  

A relação homem e natureza também aparece nas discussões sobre o ambiente 

da cidade, representadas na categoria “Espaço Urbano”. Ela já havia aparecido em anos 

anteriores, mas ganha um pouco mais de espaço nesta fase, principalmente em 2009 e 

2010, quando chegam a 4% e 11%, respectivamente. O jornal/revista traz a questão 

ambiental para mais próximo da realidade cotidiana das pessoas e faz com reflitam 

sobre o ambiente a sua volta.  

Daquelas categorias de destaque na segunda fase, a “Comitê/Núcleo Manuelzão” 

vai tendo sua participação reduzida, até praticamente desaparecer em alguns dos anos da 

terceira fase. Entre as categorias da primeira fase, as de autoafirmação do Projeto, as 

únicas que ainda conseguem manter alguma relevância são “Parceria” e “Iniciativas de 

Parceiros, principalmente a primeira. Porém, devemos destacar que, depois de se 

transformar em revista, o veículo passou a trazer anúncios, na última página de 

praticamente todas as edições, de uma empresa patrocinadora do Projeto, a Companhia 
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de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), o que acaba elevando a porcentagem da 

categoria “Parceria”.  

Surge em 2008 uma categoria completamente nova e de grande importância para 

análise: “Revitalização”. Apesar de pequena participação (2% em 2008 e 6% em 2010), 

essa categoria aponta para um dado: mostra que a revista apresenta o Projeto 

começando a colher os frutos do seu trabalho, o que legitima o Manuelzão ainda mais 

enquanto ator. O surgimento desta categoria mostra que, após anos de atuação, foi 

possível perceber melhorias nas condições do Rio das Velhas, o que representa uma 

enorme conquista para o Projeto. No ano de 2010, “Revitalização” é mais presente no 

gráfico das categorias secundárias, e em 2009 também aparece com destaque, o que 

mostra que as melhorais constatadas na bacia são o pano de fundo para muitos dos itens 

desse ano, inclusive alguns que discutem os problemas ambientais. O melhor exemplo 

desse caso é uma reportagem publicada na edição 57, de maio de 2010, em que a revista 

mostra que, juntamente com o retorno de peixes para o Rio das Velhas nas regiões 

próximas a Belo Horizonte, voltou também o problema da pesca predatória. A melhora 

nas condições do rio torna-se o principal mote para a revista e aponta que é possível 

revitalizar a bacia. 

Por fim, ainda devemos destacar que a Meta 2010 se consolida como um tema 

relevante na terceira fase. Mesmo tendo aparecido no final da segunda fase, é agora que 

se torna um assunto de destaque. Apesar de figurar entre as principais dos gráficos de 

categorias primárias apenas em 2009 e 2010, ambos com 6%, é um assunto que 

frequentemente divide o espaço com outros temas nos itens do jornal/revista, como 

mostra a forte presença da categoria “Meta 2010” nos gráficos de categorias secundárias 

dos anos de 2008, com 22%, e 2009, com 14%. 

Seguem abaixo os gráficos correspondentes a esta fase, organizados por ano.
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2005 

Assunto 1 - Principal 

 

2005 

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 



 95 

2006 

Assunto 1 - Principal 

 

2006  

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 
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2007 

Assunto 1 - Principal 

 

2007 

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 
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2008 

Assunto 1 - Principal 

 

2008 

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 
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2009 

Assunto 1 - Principal 

 

2009 

Assunto 2 - Secundário 

 

OBS: Todos itens que não atingiram 1% estão indicados com 0% 
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2010 

Assunto 1 - Principal 

 

2010 

Assunto 2 - Secundário 
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3. Batalha de papel: a guerra contra a Transposição  

do São Francisco 
 

3.1 - A Transposição do Rio São Francisco 

Neste capítulo, nosso objetivo é mostrar como o jornal/revista traz o 

posicionamento do Projeto Manuelzão em relação a um tema específico. Buscaremos 

entender como esse veículo de comunicação procurou influenciar na formação daquilo 

que Wilson Gomes (2008) chamou de opinião publicada47. Descreveremos ainda como 

o jornal/revista constrói seus argumentos para divulgar seus ideais, e para com isso 

tentar alimentar os debates na esfera pública, bem como influenciar o julgamento das 

pessoas acerca de um tema que é do interesse do Projeto Manuelzão. Analisaremos 

também como o Jornal/Revista Manuelzão fez os enquadramentos necessários para 

tornar públicos seus argumentos. Como, através da ferramenta jornalística, o Projeto se 

comunica com seus públicos em relação a um tema específico. Para tal, selecionamos 

um dos temas que marcaram a trajetória do Projeto: a Transposição das águas do Rio 

São Francisco. 

A Transposição é uma iniciativa do Governo Federal nomeada por ele de 

“Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste 

Setentrional”. Sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional (MI), o 

projeto propõe a construção de dois canais, que juntos totalizam 700 km, e mais uma 

série de estruturas auxiliares para retirar parte da água do Rio São Francisco, levando-a 

para bacias de rios temporários localizadas na região do semiárido nordestino. O projeto 

foi divido em dois eixos: o Norte e o Leste. O eixo norte captaria as águas do São 

Francisco próximo à Cabrobó (PE), conduzindo-as por cerca de 402 km até os rios 

Salgado e Jaguaribe, no Ceará; Apodi, no Rio Grande do Norte; Piranhas-Açu, na 

Paraíba e Rio Grande do Norte; e, Brígida, Terra Nova e Pajeú, em Pernambuco 

(através de um ramal de 110 km). Nos períodos de cheia do São Francisco está previsto 

o bombeamento de um excedente de água, que serão enviadas para alguns açudes nestes 

mesmos estados. Já o eixo leste captaria as águas no lago da barragem de Itaparica, em 

                                                
47 Wilson Gomes (2008) propõe uma nova abordagem para o conceito de opinião pública, dividindo-o 
em três: opinião publicada, opinião pública habermasiana e opinião pesquisada. A opinião publicada é 
aquela que ganha visibilidade, portanto que estabelece e depende das relações com o sistema midiático. A 
opinião pública habermasiana é aquela, como descreveu o próprio Habermas, formada pelo enfeixamento 
das opiniões após o processo de debate. Já a opinião pesquisada é o resultado das pesquisas públicas (o 
que, para Habermas, é apenas uma soma de opiniões, e não uma opinião pública legítima). 
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Floresta (PE), percorreria 220 km até o rio Paraíba, no estado de mesmo nome, 

passando pelas bacias do Pajeú, do Moxotó, e do agreste Pernambucano, além da bacia 

do rio Ipojuca (por meio de um canal de 70 km). Também prevê um excedente durante 

um período do ano para abastecer açudes em Pernambuco e Paraíba. Além da 

construção dos canais, também seriam construídos aquedutos, túneis e barragens, sem 

contar nove estações de bombeamento, sendo três no eixo norte para superar o desnível 

de 180 m entre o ponto de captação e o ponto mais alto, e três no eixo norte para uma 

subida de 300 m.  

Desde o século XIX já havia propostas de projetos para transpor as águas do São 

Francisco para as regiões semiáridas do nordeste e, durante o século XX, a ideia foi 

revisitada em alguns governos como de Getúlio Vargas, João Batista Figueiredo e 

Itamar Franco. Mas foi no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) que o 

projeto ganhou mais consistência e, principalmente, começou a ganhar mais 

visibilidade, apesar de não ter sido efetivamente realizado48.  

Na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), o projeto da 

Transposição foi retomado. No primeiro governo Lula (2003-2007) foi feita uma 

reformulação no processo de licenciamento ambiental da obra, tendo sido executados o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que 

foram apresentados em julho de 2004. Por outro lado, o desenvolvimento do projeto 

resultou num conflito entre vários órgãos – Ministério de Meio Ambiente, Agência 

Nacional de Águas, Conselho Nacional de Recursos Hídricos e Comitê de Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco – para a definição da competência de outorgar a 

água para a Transposição. Essa disputa se arrasta até hoje. Não obstante, isso não 

impediu que o governo começasse as obras, uma vez que já tinham obtido a licença 

ambiental para tal.  

Em janeiro de 2007, no início do segundo governo do presidente Lula (2007-

2011), o projeto da Transposição do São Francisco foi incluído no Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) – conjunto de políticas previstas para serem 

realizadas no quadriênio 2007-2010. O PAC previa investimentos de R$ 503,9 bilhões 

para o período, aplicados principalmente obras de infraestrutura – nas áreas de 

saneamento, habitação, transporte, energia, recursos hídricos, etc. Com isso, em julho 

                                                
48 Nesse governo foram iniciadas as atividades de licenciamento ambiental, porém foram paralisadas 
devido às contestações ao projeto.  
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de 2007, o Exército Brasileiro deu inicio às obras do Eixo Leste. Posteriormente, 

empreiteiras foram contratadas para a construção do Eixo Norte.  

Entre as obras do PAC, a Transposição do São Francisco foi uma das que 

ganhou mais visibilidade e provocou inúmeros protestos. Diversas entidades se 

posicionaram publicamente contra a realização da Transposição, e uma delas foi o 

Projeto Manuelzão – que já havia se manifestado contrário em editorial do Jornal 

Manuelzão datado de julho do ano 2000. Podemos afirmar que o Manuelzão travou uma 

verdadeira batalha contra a Transposição. Ele promoveu eventos, produziu materiais de 

comunicação, participou de protestos e várias outras iniciativas para manifestar o seu 

posicionamento e exibir os argumentos. E, como era de se esperar, o Projeto também 

utilizou o seu jornal/revista para manifestar-se, que foi uma das formas de divulgar seus 

argumentos, tentar convencer a opinião pública e alimentar os debates sobre a 

Transposição. É exatamente esse uso do jornal/revista que desejamos analisar com o 

estudo do tema da Transposição nesse informativo. Queremos descobrir como o 

jornal/revista marca sua posição na esfera pública e apresenta os argumentos do Projeto 

Manuelzão para os leitores do informativo.  

 

3.2 - Metodologia de pesquisa 

Para fazer a análise, primeiramente utilizamos o banco de dados que 

trabalhamos no capítulo dois e separamos todos os itens do jornal/revista classificados 

como “Transposição”, seja na categoria primária ou na secundária. Ao todo, foram 

identificados 54 itens, que analisamos com base na metodologia chamada por Luiz 

Gonzaga Motta (2007) de Análise Pragmática da Narrativa Jornalística.  

Motta (2007) destaca que a narrativa transforma o conhecimento em relatos. 

Segundo ele, “a partir dos enunciados narrativos somos capazes de colocar as coisas em 

relação umas com as outras e em uma ordem e perspectiva, em um desenrolar lógico e 

cronológico. É assim que compreendemos a maioria das coisas do mundo (MOTTA, 

2007: 143)”. Segundo o autor, a narrativa estabelece continuidades ou descontinuidades 

que sequenciam e integram o passado, presente e futuro. Também destaca que a 

expressão na forma de narrativas é uma tendência cultural do ser humano, anterior até 

mesmo à própria linguagem. Como não poderia deixar de ser, o jornalismo, e o sistema 

midiático como um todo, estrutura a sua forma de falar por meio de expressões 

narrativas que, por sua vez, são capazes de revelar aspectos das relações humanas. 

Como ressalta Motta (2007), 
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Quem narra tem algum propósito ao narrar, nenhuma narrativa é ingênua. A análise 
deve, portanto, compreender as estratégias e intenções textuais do narrador, por um 
lado, e o reconhecimento (ou não) das marcas do texto e as interpretações criativas do 
receptor, por outro. A ênfase está no ato de fala, na dinâmica de reciprocidade, na 
pragmática comunicativa, não na narrativa em sim mesma. Pretende-se observar as 
narrativas jornalísticas como jogos de linguagem, como ações estratégicas de 
constituição de significações em contexto, como relação entre sujeitos atores do ato de 
comunicação jornalística. A narrativa não é vista como uma composição discursiva 
autônoma, mas como um dispositivo de argumentação na relação entre sujeitos.  
(MOTTA, 2007: 145). 
 
 

Sendo assim, Motta (2007) propõe que, para se proceder a análise da narrativa 

jornalística, não se deve olhar os textos isoladamente, mas integrá-los em uma história 

maior. Para ele, é necessário reunir todos os textos sobre um mesmo tema e, a partir 

deles, construir um único grande acontecimento, pois é assim que se move a mente do 

leitor. “Ao ler/ver/ouvir as notícias de hoje as pessoas associam os fatos, causas e 

consequências, põem os episódios de hoje nas histórias de ontem, relacionam pontos, 

associam antecedentes e consequentes, demarcam começos e finais de histórias 

temáticas” (MOTTA, 2007: 146). 

Para montar essa história, é preciso primeiro fazer o que ele chamou de 

“recomposição da intriga ou do acontecimento jornalístico”. É preciso conectar os 

textos, colocando-os em uma série (que não necessariamente tem a mesma ordem 

cronológica em que foram publicados os textos), para reconstruir a narrativa, 

observando as continuidades e justaposições. A justaposição desses materiais constrói 

uma nova síntese, diferente das notícias isoladas e que constitui uma intriga complexa. 

Para Motta (2007), essa remontagem em um enredo coerente permite observar conexões 

e associações que o objeto sugere e possibilita “a observação de um fundo de 

significações parciais da narrativa que modificam o objeto observado. À medida que se 

remonta a intriga reconstrói-se o objeto observado” (MOTTA, 2007: 149). 

Como lembra o autor, os conflitos são os elementos estruturadores da narrativa, 

portanto, a análise da narrativa jornalística deve também buscar identificá-los, tanto os 

principais quanto os secundários, dentro daquela história maior recomposta. Além de 

identificar o conflito, o pesquisador deve também buscar os seus episódios (que também 

podem não estar na mesma ordem em que foram publicados) e funções dentro do 

enredo. Motta (2007) diz que a construção desta grande história também passa pela 
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identificação dos personagens jornalísticos49 da grande intriga que, de acordo com sua 

função na história, podem ser heróis, anti-heróis, protagonistas, antagonistas, ajudantes, 

etc. O pesquisador deve olhar para a representação dos personagens como figura 

jornalística construída pelo narrador. 

Para Motta (2007) devem-se buscar também as estratégias comunicativas, 

identificando os dispositivos retóricos e recursos linguísticos intencionais da 

comunicação jornalística para produzir os efeitos desejados. Segundo o autor, essas 

estratégias podem ser de objetivação ou subjetivação. As estratégias de objetivações são 

aquelas que buscam construir o efeito de real, fazer com que o receptor interprete o fato 

narrado como verdade. São as estratégias para tentar apagar a mediação e construir 

objetividade, legitimando o narrador50. As estratégias de subjetivação são as que 

constroem efeitos poéticos, uma vez que o jornalismo relata tragédias e epopeias 

modernas, com heróis, vilões, batalhas, vitórias e derrotas. O pesquisador deve buscar 

as estratégias que dão esse efeito poético, os recursos dramáticos que remetem a efeitos 

emocionais que contribuem para identificar o leitor com o narrado. Esses recursos 

aparecem, por exemplo, em verbos, adjetivos, designações, exclamações, interrogações, 

ênfase, repetições, comparações, ironias e advérbios.  

Motta (2007) ainda lembra que é necessário buscar a relação comunicativa, ou 

seja, as marcas da relação narrador-receptor, tendo como pano de fundo a teoria da 

recepção para buscar os nexos entre os interlocutores no ato comunicativo. Para isso, a 

análise deve centrar-se no entorno espaço-temporal da relação comunicativa para buscar 

os elementos do contexto que “condicionam a intenção comunicativa do emissor e sua 

realização no receptor” (MOTTA, 2007: 163). Essa análise deve sempre observar o 

chamado “contrato cognitivo” entre jornalista e audiência, baseado sempre em ideais de 

objetividade e veracidade.  

Por fim, o autor diz que devemos buscar as metanarrativas, ou significados de 

fundo moral. Ele lembra que a narrativa jornalística é também permeada de valores 

éticos ou morais que são como panos de fundos das notícias, o que pode até mesmo ser 

algo inconsciente para o jornalista que escreve ou o receptor que lê. É preciso buscar os 
                                                
49 Devemos destacar que, mesmo fazendo referência a pessoas reais, os personagens jornalísticos não 
deixam de ser construções narrativas, figuras de papel. A análise da narrativa jornalística não se trata da 
investigação da realidade história em si, mas de um relato. Segundo Motta (2007), nesse caso, o “objeto é 
a versão, não a história” (MOTTA, 2007: 152). Como lembra o autor, da mesma maneira que uma pessoa 
ordena os seus dados no currículo de acordo com seus objetivos, o jornalista também o faz com as 
pessoas sobre as quais escreve. 
50 São frequentes as citações, detalhamentos espaço-temporais, uso de números e estatísticas e mais uma 
série de outros recursos que conferem legitimidade ao narrador jornalístico.  
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valores éticos e morais por trás das notícias que fazem o sentido migrar para os mundos 

simbólicos e míticos. Como escreve Motta (2007) 

 
as fábulas contadas e recontadas pelas notícias diárias revelam os mitos mais profundos 
que habitam metanarrativas culturais mais ou menos integrais do notíciário: o crime não 
compensa, a corrupção tem que ser punida, a propriedade precisa ser respeitada, o 
trabalho enobrece, a família é uma valor supremo, a nação é soberana, e assim por 
diante (MOTTA, 2007: 166). 
 

É com base nessas reflexões sobre a narrativa jornalística que pretendemos 

analisar o Jornal/Revista Manuelzão e descrever as maneiras como esse veículo 

carregou os argumentos do Projeto Manuelzão para os seus públicos. É com essa lente 

que olhamos para esse veículo a fim de identificar como foi estruturada a argumentação 

do Projeto em sua batalha contra a Transposição do Rio São Francisco. 

 

3.3 - A guerra contra a transposição 

Feita a leitura e análise de todos os itens, buscando identificar a narrativa que o 

Jornal/Revista Manuelzão construiu para contar a história da Transposição, saltou aos 

olhos a estratégia narrativa da guerra. Percebemos que, nas páginas do jornal/revista, o 

Projeto Manuelzão deu vida a uma batalha do “bem contra o mal”. Nela, os opositores 

da Transposição eram os personagens bem-esclarecidos, e bem-intencionados sempre 

interessados no bem público, enquanto seus defensores eram inimigos desleais, vilões. 

A Transposição em si mesma era um empreendimento faraônico e de eficácia 

questionável, e o projeto era movido por interesses sombrios e particularistas. Como 

iremos mostrar, essa estratégia de guerra foi paulatinamente construída. Teve suas 

armas e suas formas de empunhá-las, teve também vítimas, aliados, batalhas, arena, etc. 

Mostrar como a argumentação do Projeto Manuelzão contra a Transposição ganhou, nas 

páginas do jornal/revista, a forma dessa grande guerra é o assunto das próximas páginas. 

 

3.3.1 – Os momentos da guerra e suas batalhas  

É possível dividir a guerra construída pelo jornal/revista em seis momentos que 

serão o objeto de análise desta seção. Ilustraremos com fragmentos do jornal/revista que 

ressaltem os aspectos mais importantes de cada um. Percebemos seis momentos na 

narrativa da guerra: um breve prólogo; a declaração de guerra e as batalhas; o recuo 

estratégico; o climax; a aproximação do inimigo; e o desfecho. 
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3.3.1.1 – Primeiro momento: o prólogo da guerra 

 

O Prólogo da guerra contra a implantação do projeto da Transposição é um curto 

momento do conflito composto por um único artigo, publicado na edição nº 4 do jornal, 

de agosto de 1998. Interessante notar que esse primeiro aparecimento do projeto da 

Transposição na história do jornal/revista se deu com um artigo assinado pelo professor 

da UFMG Rogério Parentoni Martins. Mais sugestivo ainda é observar que tema central 

do artigo não é a Transposição, mas o conceito de interdisciplinaridade. O autor ainda 

descreve a educação ambiental como espaço de práticas de interdisciplinaridade e como 

caminho para que se alcançar a transdiciplinaridade - para o autor, seria a 

interdisciplinaridade conduzindo as práticas sociais cotidianas. Dessa forma, a 

Transposição do São Francisco é apenas um exemplo de projeto que deve ser discutido 

por várias disciplinas, como podemos ver no trecho do artigo abaixo: 

 
Os problemas ambientais são, em geral, complexos. Por isso, sua solução depende de 
uma abordagem interdisciplinar. Por exemplo, o desvio de um curso de um Rio para 
disponibilizar para regiões secas, como foi proposto para o Rio São Francisco, depende 
de soluções de engenharia para sua concretização. Entretanto, os estudos ecológicos e 
socio-econômicos [sic] integrados, necessários para prever e avaliar corretamente as 
conseqüências dessa mudança, são claramente de natureza interdisciplinar. Todavia, a 
prática da interdisciplinaridade está ainda em sua infância, para muitos significando 
apenas a superposição de conhecimentos acadêmicos estanques. 51 
 
 

Esse trecho nos é importante porque indica um aspecto que vai marcar os 

posicionamentos futuros defendidos pelo jornal/revista, que é a complexidade do 

empreendimento e a necessidade de um debate amplo e de natureza interdisciplinar. 

Chamamos este momento de prólogo da guerra porque, embora o conflito propriamente 

dito não tenha começado e o Projeto Manuelzão ainda não tenha se posicionado, é aqui 

que se fundamenta esse argumento da interdiscipinariedade - presente durante todo 

conflito. Mesmo sem aprofundar-se no tema, o jornal já dá o tom que vai marcar o 

discurso contra a Transposição ao reafirmar que o projeto do governo é complexo e 

necessita de um amplo debate antes de ser concretizado. Assim, vemos que a 

Transposição surgiu no jornal envolta na atmosfera do debate entre pessoas e no 

encontro de ideias diferentes devido a tamanha complexidade e os impactos que obra 

poderia causar. 

                                                
51 Edição 4, de agosto, de 1998.  
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Não podemos nos esquecer também de que este artigo está inserido na primeira 

fase do jornal, que denominamos “Eu Sou”. Estamos ainda naquele momento em que o 

jornal está orientado a falar do próprio Projeto Manuelzão, com o intuito de firmar o 

lugar dele enquanto ator na esfera pública. Os temas polêmicos ainda não têm presença 

marcante no veículo, tampouco há uma postura de enfrentamento direto, provavelmente 

devido a que, antes de tudo, fosse preciso consolidar-se como um ator com credibilidade 

suficiente para se direcionar à esfera pública. Portanto, ainda que o projeto da 

Transposição já se mostrasse uma temática conjunturalmente importante, ainda faltasse 

“maturidade” ao Projeto e, consequentemente, ao jornal. O final do artigo revela com 

clareza essa postura do jornal em tentar construir a credibilidade do Projeto, como 

podemos ver no trecho abaixo: 

 
O Projeto Manuelzão é bem vindo na UFMG como uma oportunidade de 
desenvolvimento prático da interdisciplinaridade. Para atingir seu objetivo final, a volta 
do peixe ao Rio das Velhas, depende de soluções que resultarão da integração 
interdisciplinar, mas a continuidade de várias gerações de peixes no Rio depende da 
transdisciplinaridade, a educação ambiental das várias gerações de pescadores.52 
 
 

Com base neste artigo, podemos interpretar ainda que o jornal procurava uma 

forma de divulgar opiniões sobre temáticas polêmicas para que pudessem ser mais bem 

recebidas. Como vimos assinalando, nesta primeira fase do jornal um dos caminhos é 

realçar seus vínculos com a UFMG. Assim, não surpreende que o tema da Transposição 

apareça no jornal a partir de um artigo assinado por um professor da universidade. 

Também não nos causa estranheza que, nesse momento, o jornal ressalte o seu lugar não 

pelo enfrentamento, mas pela reafirmação de parcerias, pelas referências à universidade 

e a tantos outros recursos.  

 

3.3.1.2 – Segundo momento: a declaração de guerra e primeiras batalhas 

No segundo governo Fernando Henrique (1999-2003), com a decisão de se levar 

adiante o projeto da Transposição, o jornal manifestou de maneira inequívoca a 

oposição do Projeto em sua 12º edição. Foi nesse momento que o Projeto Manuelzão, 

através do seu jornal, declarou guerra ao projeto da Transposição do São Francisco por 

meio de um editorial, lugar por excelência da voz oficial de um veículo de 

comunicação, publicado em julho de 2000. A Transposição é o tema principal do texto 

                                                
52 Idem  
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que, por sua vez, trata-se de um grande compilado de argumentos contrários à 

realização das obras, como podemos ver no seguinte trecho: 

 
O Projeto Manuelzão foi ouvido na comissão da Câmara Federal que avalia a 
transposição do Rio São Francisco em sessão realizada na Assembléia [sic] Legislativa 
dia 15/06/2000 [sic]. Nosso posicionamento alcançou grande repercussão ao questionar 
a lógica do relatório da comissão de deputados. Vamos aqui enumerar algumas 
informações e problemas envolvidos. 
A transposição iria beneficiar os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba com 
70% [sic] metros cúbicos de água por segundo, segundo eles, só nas secas!, enviados 
através de 2000 Km de canais. Não há nenhuma garantia de que esta grande obra de 
engenharia trará benefícios sociais à população nordestina, vítima da concentração de 
renda e da exploração. Minas Gerais produz 75% das águas do São Francisco, que, 
sendo rio federal, acarretará perda de soberania do estado quando à outorga do direito 
de uso da água aqui produzida, e o produto de seus esforços de revitalização das sub-
bacias, sem nenhuma previsão de compensações. A relação custo-benefício é um 
complicador, pelo alto consumo de energia elétrica da transposição, o preço das obras e 
da manutenção do sistema, além dos impactos geológicos e biológicos. Deveria se 
cuidar primeiro da revitalização da bacia aumentando a quantidade de água, sobretudo 
pela extensão da cobertura vegetal atual, e melhorando sua qualidade, através da 
despoluição. O açodamento em aprovar a transposição sem estudos confiáveis 
geológico e biológicos, financeiros e sociais, obedece a razões eleitorais do nordeste 
setentrional, interesses de empreiteiras e da especulação, podendo reeditar os fracassos 
das grandes obras do delírio como Ferrovia do Aço, Transamazônica e Programa 
Nuclear. Há estudos nos EUA sobre os grandes prejuízos ambientais e financeiros 
causados por transposições e barragens. 53 
 

O editorial apresenta ainda outros argumentos, mas já percebemos que esse 

momento marca, no jornal, o início efetivo da guerra do Projeto Manuelzão contra a 

Transposição. Constata-se que o jornal passou a referir-se ao projeto sempre de forma 

questionadora, duvidando de sua real eficácia em trazer benefícios à população do 

nordeste e acusando seus defensores de serem movidos por interesses obscuros 

(eleitorais, de empreiteiras e da especulação) que, segundo o jornal, “poderíamos definir 

como publicamente não defensáveis”.  

O destaque para os estudos norte-americanos ilustra bem uma das linhas de 

atuação do jornal Manuelzão durante a guerra. São ainda reiterados os argumentos 

defendidos no prólogo do conflito, ou seja, aqueles que chamam a atenção para a 

complexidade da questão e a necessidade de debate e estudos para sua realização. 

Quando o jornal ataca a precipitação, ou “açodamento” com que se quer aprovar a 

Transposição, é sempre insistindo que ainda não tinham sido realizados os estudos 

necessários quanto aos impactos decorrentes do projeto.  

Deve-se ressaltar que esse editorial encontra-se na segunda fase do 

jornal/revista, intitulada “Eu Faço”, o que já aparece na primeira frase desse texto. Para 

discutir a Transposição, o jornal começa ressaltando a ida do Projeto à Assembleia 
                                                
53 Edição 12, de julho de 2000.  
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Legislativa para falar à comissão da Câmara Federal responsável por avaliar o 

empreendimento do Governo. Ou seja, o mote, ou gancho - como se usa na linguagem 

jornalística - para falar da Transposição é uma ação do Projeto Manuelzão, fato, 

evidentemente, significante na trajetória da instituição e que legitima e autoriza o jornal 

a declarar guerra. Tiveram então início diversas batalhas nas quais o jornal/revista criou 

tramas que contribuíram para enredar a narrativa da guerra e para construir o 

entendimento sobre a Transposição.  

A partir de 2001, o jornal passa a noticiar o que chamamos de batalhas em praça 

pública, ou seja, uma série de atos e protestos públicos contrários à Transposição, 

mostrando dessa forma que a oposição à obra era relevante. A estratégia usada pelo 

informativo consistiu em dar visibilidade e voz para movimentos contrários à 

Transposição e abrir espaço em suas páginas para mostrar os indivíduos e instituições 

dispostos a lutar contra a Transposição, conforme podemos ver neste trecho de uma 

reportagem especial sobre o assunto: 

 
O projeto apresentado pelo Ministério da Integração Nacional causa polêmica nos 
estados banhados por suas águas [do Rio São Francisco]. A maior divergência entre os 
governos estaduais, organizações ambientais de Minas, Bahia, Sergipe e Alagoas e o 
governo federal são os Estudos e Relatório de Impacto Ambiental. 
O governo federal tentou conciliar, mas o resultado foi negativo: das nove audiências 
públicas programadas para se discutir a transposição, apenas quatro foram realizadas. 
Em Sergipe e Minas a reunião começou, mas foi interrompida por protestos das Ongs 
(organizações não governamentais) ligadas à causa do “Chico”, por considerarem 
abusiva a forma como as obras da transposição está sendo feita. 
Os baianos foram mais longe: a audiência, marcada para 09 de abril, foi suspensa pela 
10ª Vara da Justiça Federal do Estado, que acatou liminar impetrada em ação pública 
movida pelo Centro de Recursos Ambientais do Estado. 54 
 

Ao relatar essas manifestações, o jornal identificava, e reiterava, tanto quem 

eram seus aliados como quem era o inimigo. Por outro lado, também revela que o 

Projeto não está sozinho na empreitada, uma vez que outros atores também questionam 

a realização da Transposição e estão dispostos a entrar na batalha contra a iniciativa do 

governo. Essa estratégia persistiu ao longo do tempo, tendo sido também mobilizada 

visualmente. A foto abaixo, de 2005, que ocupou mais da metade da capa da edição 30 

do jornal, é bastante representativa de como o jornal utilizou a lógica do amigo-inimigo: 

 

[Veja a imagem na página seguinte] 

 

                                                
54 Edição 15, de junho de 2001. 
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55 

 

Na mesma edição da foto, o jornal publicou um conjunto de notas que chamou 

de “Cronologia da Transposição”. Aqui, o que mais chama a atenção é a construção da 

memória, e também da história do acontecimento. O jornal relatou a história da 

Transposição apenas por meio da narração dos acontecimentos que mostram a 

insatisfação com o projeto governamental. Trata-se de uma cronologia dos atos 

contrários à Transposição: são protestos, manifestos contrários, liminares judiciais e 

outros indicativos de resistência à Transposição. É uma versão da história da 

Transposição sob o ponto de vista dos opositores, aqueles que são considerados pelo 

jornal como os bem-intencionados da trama, ou os “mocinhos” da guerra.  

 

                                                
55 Edição 30, de março de 2005.  
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Outra batalha à qual o jornal/revista engajou-se em divulgar foi a disputa judicial 

em torno de aspectos do projeto de Transposição. Em diversos momentos, o jornal 

dedicou-se a cobrir as disputas travadas nos tribunais. Houve um acompanhamento 

sistemático das liminares e decisões judiciais que ora fizeram parar a execução do 

projeto da Transposição, ora fizeram-no avançar. É importante realçar que a batalha 

jurídica foi uma das armas usadas pelos opositores do projeto, o que explicaria a 

relevância dada pelo jornal à questão, como podemos ver na matéria abaixo, cujo título 

é “Justiça impede que transposição seja votada”: 

 
Uma liminar da Justiça impediu que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH) votasse o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco no último dia 
30 de novembro em Brasília. O Ministério da Integração Nacional havia pedido que o 
Conselho analisasse a proposta de transposição do governo federal e votasse uma 
resolução que aprova o projeto. A reunião do Conselho foi, então, convocada em caráter 
de urgência. 
Representantes das promotorias dos estados da bacia e também do Ministério Público 
Federal elaboraram, na véspera da reunião, dia 19, um mandato de segurança, com a 
alegação de que não cabia ao CNRH, nesse momento, deliberar sobre a transposição.56 
 

Merece atenção o fato de que o jornal/revista, ao trazer para primeiro plano a 

batalha judicial, busca alertar o leitor de que as consequências da Transposição vão 

além dos impactos ambientais. O jornal/revista assinala para o seu público que existe 

um conjunto de inconsistências jurídicas que tornam o projeto ainda mais questionável. 

                                                
56 Edição 29, de setembro de 2004.  
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Trata-se de um esforço para mostrar os problemas do projeto da Transposição, agora em 

relação com as leis do país. O empenho do jornal/revista em dar visibilidade à batalha 

legal continuou até mesmo depois das licitações para realização das obras, como se 

pode ver na nota abaixo: 

 
No dia 26 de julho, o vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Francisco 
Peçanha Martins, determinou a suspensão do primeiro lote de licitação do projeto de 
transposição do São Francisco, previsto em mais de 275 milhões de reais. Um consórcio 
formado por três empresas alegou que o governo modificou os critérios utilizados para 
habilitar as concorrentes após apresentação das propostas. A decisão suspende a 
licitação para os outros 13 lotes seguintes.57 

 

Foi ainda com o intuito de legitimar-se através dos discursos jurídicos que o 

jornal/revista abriu suas páginas aos juízes e promotores. Tal qual uma caixa de 

ressonância, o jornal/revista serviu-se dessas opiniões especializadas em leis e também 

contrárias ao projeto da Transposição para respaldar o seu posicionamento. Como 

exemplo temos o artigo assinado pelo Coordenador Geral da Promotoria de Justiça de 

Defesa do Rio São Francisco, José Aparecido Gomes Rodrigues, que conclui, em um 

texto intitulado “Aspectos legais da Transposição”, que o projeto ainda não cumpriu 

todos os requisitos jurídicos necessários, como podemos ver abaixo: 

 
Merece destacar a discussão atual em torno da jurisdiscidade do projeto. É preciso 
deixar claro que, tratando-se de empreendimento que irá afetar visceralmente o Rio da 
Integração Nacional, é papel do Ministério Público alertar a sociedade para o fato de 
que todo cuidado é necessário no atendimento das exigências legais, não se concebendo 
qualquer atropelo na condução do processo de licenciamento. 
(...) 
Constata-se, assim, que ainda não estão preenchidos os requisitos para o debate quanto 
ao mérito da transposição, cumprindo ao Ministério Público e à sociedade civil 
continuar agindo com vigor na defesa do interesse público.58 
 

Uma frente de batalha construída pelo jornal/revista que marcou a trajetória da 

luta contra a Transposição e contribuiu para moldar um dos seus principais argumentos 

contrário à Transposição foi a da revitalização do rio São Francisco. O informativo 

colocou em lados opostos dois projetos para o rio São Francisco: a Transposição e a 

Revitalização. Criou-se assim um conflito, caracterizado de maneira antagônica e 

inconciliável, entre Transposição e Revitalização, que duelam de forma que não há 

brechas possíveis para um meio termo ou uma trégua. O argumento do jornal é que, a 

partir do momento que se instaurasse a Transposição, acabariam as chances de 

revitalizar o São Francisco. Portanto, aqueles que desejassem a recuperação do rio 

                                                
57 Edição 41, de agosto de 2007. 
58 Edição 30, de março de 2005.  



 113 

deveriam engajar-se na luta contra a Transposição, que representa a sua condenação. 

Em uma entrevista, o coordenador do Projeto Manuelzão e presidente do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Antônio Thomaz da Matta Machado, ao ser 

perguntado se a revitalização do rio parecia ser um consenso entre ambientalistas e 

políticos, respondeu: 

 
Acho que não é um consenso. Revitalização é muito pouco discutida. Ela é uma coisa 
que passa pelos três entes da Federação: União, Estados e Municípios e que é 
completamente desarticulado. Existem recursos que são ‘jogados’ dentro do Ministério 
da Integração Nacional. Interferência nos regimes das barragens, recuperação de lagoas 
marginais, isso não é discutido. 
E com a transposição, não há revitalização. Se a transposição for viabilizada, vai haver 
uma briga tão grande por água que não vai ter jeito de discutir essas coisas. É como o 
rio Colorado, [que corta a região mais árida dos Estados Unidos e México], que até hoje 
não tem um consenso entre os estados doadores, receptores, entre os estados da Bacia. E 
o Colorado morreu! Hoje ele não chega no mar.59 
 

Esse conflito de projetos criado pelo jornal/revista funcionou também como uma 

forma de questionar as prioridades do governo federal, que se empenharia mais em 

realizar as obras da Transposição do que em recuperar as boas condições ambientais do 

rio São Francisco.  

Em outra batalha dessa guerra, o jornal/revista explorou o que poderia ser 

chamado de um ataque a Minas Gerais. A Transposição do São Francisco ganha as 

feições de um ataque à soberania do estado. Em vários textos, o jornal/revista faz 

questão de ressaltar que Minas Gerais é o estado responsável pela maior parte da água 

do rio, como já vimos naquele editorial que marca o início da guerra. No jornal é 

reiterada a percepção de que o rio São Francisco, apesar de ser um rio federal, possui 

uma “inclinação” para Minas Gerais. E como a Transposição poderá limitar a outorga 

de água no estado — já que grande parte deste recurso seria comprometido pelo projeto 

do governo —, a sua realização é praticamente uma afronta a Minas Gerais. O trecho 

abaixo, de uma grande reportagem, é eloquente: 

 
Setenta por cento das águas do São Francisco são produzidas em Minas Gerais. Como a 
transposição se daria abaixo da fronteira de Minas, é comum pensar que não 
prejudicaria nosso Estado. Ledo engano! Como o São Francisco é rio federal (banha 5 
estados) a outorga é condicionada pelos usos previstos à jusante, ou seja, mais no 
Nordeste. Assim, Minas teria limitado seu direito de usar suas águas sem nenhuma 
compensação econômica. É como exportar de graça!60 
 

Sem dúvida, o trecho é uma conclamação para os mineiros lutarem a favor do 

seu direito de também usar as águas do São Francisco, uma vez que realizada a 

                                                
59 Edição 42, de setembro de 2007.  
60 Edição 15, junho de 2001.  
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Transposição, seria retirada do rio uma quantidade muito grande de água que 

inviabilizaria, por exemplo, projetos de irrigação em Minas. Ao explorar a origem 

mineira do Rio São Francisco, a estratégia do jornal é a de construir um vínculo entre o 

leitor e a causa contra a Transposição, apelando ao ufanismo do público. O veículo 

explora o sentimento de pertencimento, mobiliza o orgulho de ser mineiro e das 

riquezas de Minas para alertar o leitor dos riscos que a Transposição traz para o Estado, 

aproximando desse modo seus leitores da questão. O trecho traz ainda algumas frases de 

efeito para chamar a atenção ao tema, tais como “Ledo engano!”, ou “É como exportar 

de graça!”. 

Em outra frente de batalha da guerra contra a Transposição, vemos surgir mais 

uma figura antagonista: o agronegócio. É com base nesse antagonista que estão 

fundamentados muitos dos ataques contra a obra, que relacionam os objetivos finais da 

Transposição com essa figura. Nesse conflito o jornal investiu contra o argumento de 

que a Transposição iria acabar com a “sede do povo nordestino”, para apontar que, na 

verdade, atenderá ao agronegócio. No artigo “Transposição não é para abastecimento 

humano”, assinado também pelo membro do Projeto Manuelzão e representante da 

sociedade civil no CBH-SF, Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado, afirma-se 

que: 

 
O argumento da segurança hídrica aparentemente lógico encobre que a segurança não é 
para garantir água de beber aos cearenses e potiguares. Todos reconhecem que para o 
abastecimento humano, os açudes do Ceará e Rio Grande do Norte são suficientes. A 
insegurança é econômica, ou seja, a água é para garantir agricultura e carcinocultura 
para exportação.61 
 

É interessante destacar neste trecho o recurso de acusar o oponente de usar um 

falso argumento, iludindo assim o povo nordestino. O caráter demagógico esconderia, 

portanto, os verdadeiros motivos da Transposição, que são garantir segurança para os 

setores agrícolas e para a criação em viveiros de camarão. O texto também é uma 

tentativa de mostrar que os problemas não seriam solucionados com a Transposição e, 

mais do que isso, poderiam, inclusive, ser agravados, o que resultaria, no limite, no 

aumento das desigualdades sociais que sempre marcaram a região. Nesse sentido, a 

mensagem é, outra vez, a de que o governo estaria dando as costas ao povo nordestino 

se levasse adiante a Transposição, além de, mais uma vez, estar trabalhando em prol dos 

detentores do poder econômico. 

                                                
61 Edição 30, de março de 2005. 
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Outra batalha, e das mais curiosas da guerra contra a Transposição, foi a que 

pareceu torná-la uma “guerra santa”. A entrada em cena do Frei Luiz Flávio Cappio, 

religioso ligado à Ordem dos Franciscanos da Igreja Católica que no ano de 2005 fez 

uma greve de fome contra a Transposição, fez surgir no jornal/revista uma oposição 

com apelo religioso. O jornal/revista então dá voz e visibilidade ao bispo 

transformando-o em um dos personagens da trama. No jornal/revista, o Frei é 

apresentado como um homem santo, que luta contra um projeto do mal. Isso fica 

evidente quando a revista faz um perfil do religioso, contanto algumas passagens de sua 

vida e exaltando sua ligação com o rio São Francisco e com o Nordeste:  

 
“Quando os familiares souberam que Jesus pregara por aí, saíram para agarrá-lo, pois 
diziam: ele está louco”. A citação do evangelho de são Marcos serve muito bem para 
ilustrar o sentimento despertado nas pessoas por algumas ações de Dom Frei Luiz 
Flávio Cappio. A última vez que o chamaram de louco foi em função da greve de fome 
de 11 dias, ocorrida em setembro de 2005, contra o projeto de transposição do rio São 
Francisco.  (...) 
Para esse paulista de 59 anos, natural de Guaratinguetá, a infância foi “muito sadia 
dentro de um lar muito equilibrado e de profunda vivência religiosa”. Na adolescência, 
cursando o segundo grau, ele decidiu servir a Deus. “Senti o chamado de Deus, a 
vocação e decidi ingressar na vida religiosa, na Ordem dos Frades Menores 
Franciscanos, em 1965, então com 21 anos”, conta o Frei sucintamente. (...) 
Em janeiro de 1974, deixou o convento em São Paulo apenas com o burel de frade, 
sandálias franciscanas e o Evangelho. (...) 
O esforço pela revitalização do São Francisco culminou em 2005 em um ato radical, 
mas consciente: “a greve de fome que realizamos foi o último grito desesperado para 
fazer o governo ouvir as reivindicações do povo para o qual as autoridades se 
mantinham surdas. (...) Luiz Cappio diz ainda que não temeu pela própria vida durante a 
greve de fome, pois “no momento em que me enfraquecia fisicamente , me fortalecia 
espiritualmente”.62 
 

Na passagem acima é possível identificar a construção de um personagem 

determinado, dedicado à sua causa, com uma resignação surpreendente e movido pela 

fé. Interessa notar a inflexão do informativo. Da mesma maneira que na primeira fase o 

informativo exaltar os seus parceiros, como mostramos no capítulo anterior, agora 

destaca um de seus aliados. Mas dessa vez o personagem é religioso, e, talvez por isso, 

o discurso religioso também tenha ganho uma outra projeção nos textos. Aquele que na 

visão de um integrante do governo poderia ser considerado um fanático, um indivíduo 

que exploraria a fé do povo humilde, no informativo do Manuelzão foi retratado como 

um homem de fé, intimo das mazelas do Nordeste e também do Rio São Francisco. 

Mais do que isso, o jornal/revista retratou Frei Luiz como protagonista de uma 

verdadeira guerra santa, uma vez que motivado por ideais puros. Aqui, constrói-se uma 

das figuras retóricas típicas das guerras, que é o herói. Ou seja, edifica uma imagem de 

                                                
62 Edição 34, de março de 2006.  
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um personagem que arriscava a própria vida em função de um ideal maior. Neste 

contexto, utilizando-se da figura do herói, o jornal/revista incrementa ainda mais o 

clima de guerra criado no entorno da luta contra a obra do governo. Assim, o conflito da 

Transposição ganha um episódio um pouco destoante63 dos demais, mas que cumpriu 

também a função de mostrar que há muitos opositores ao projeto do governo, inclusive 

no meio religioso. 

A greve de fome se deu entre os dias 26 de setembro de 2005 até 5 de outubro e 

o religioso ganhou o apoio de muitas organizações e movimentos sociais. Por 

intermédio do então ministro Jacques Wagner, o Governo Federal negociou o fim do 

jejum com a promessa de que abriria fóruns de debate para discutir o projeto da 

Transposição e possíveis alternativas a ele. O jornal mostra assim que, em função dessa 

batalha santa, acontece pela primeira, e única vez, um recuo por parte do governo 

durante toda a guerra da Transposição. Em um único momento o jornal registra que o 

governo abriu o diálogo com aqueles que eram contrários ao projeto. Assim, o que 

poderia parecer uma iniciativa tímida, no informativo representava uma vitória na luta 

contra a realização do empreendimento. Por um momento o jornal cria a expectativa de 

que se abriria a oportunidade de discussão do projeto da Transposição junto a 

representantes da sociedade civil para, quem sabe, construir em conjunto uma 

alternativa melhor, de modo a atender as necessidades do povo nordestino, como vemos 

no trecho abaixo: 

 
Há um ano, uma luta jurídica impede o Projeto de Transposição do Rio São Francisco, 
ou como prefere o Governo Federal, a Integração da Bacia do São Francisco com as 
bacias Nordeste Setentrional. E o Governo só iniciou o debate com a sociedade civil 
depois de 10 meses do acordo feito com o bispo Frei Luiz Flávio Cappio, que encerrou 
sua greve de fome de 11 dias contra o projeto de transposição em troca da abertura do 
diálogo. 
Durante os dias 6 e 7 de julho, em Brasília, ocorreu a primeira “Oficina de trabalho 
sobre o desenvolvimento do semi-árido” [sic], reunindo representantes governamentais, 
de universidades, movimentos sociais, Pastorais da Igreja Católica, povos indígenas e 
quilombolas. O objetivo era discutir um programa para o desenvolvimento do semi-
árido, a revitalização das bacias e a questão da transposição. 
O Frei Luiz Flávio Cappio afirmou para a imprensa que acredita no processo iniciado 
pelo governo.64 
 

                                                
63 Dizemos que este momento da guerra contra a Transposição é destoante uma vez que, em todos os 
outros momentos, vemos o jornal/revista construir sua argumentação com base em um discurso laico, seja 
ele científico, político, jurídico, ecológico ou até mesmo sociológico. Porém, neste momento denominado 
de “guerra santa”, o discurso do jornal/revista traz um apelo místico e religioso, sem o mesmo apelo 
racional dos outros momentos. Por esse motivo dizemos ser um capítulo curioso ou destoante dos demais.  
64 Edição 36, de setembro de 2006.  
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Porém, a esperança de diálogo com o governo e de alterações no projeto da 

Transposição, que representaria uma importante vitória para o Manuelzão e seus 

aliados, durou pouco e acabou transformando-se um uma desilusão. O jornal aponta que 

as promessas de debate sobre a Transposição não se concretizaram efetivamente. A 

discussão sobre a Transposição resumiu-se a iniciativas efêmeras e sem resultados 

concretos, como algumas reuniões e seminários com representantes de organizações 

sociais e do governo.  Sendo assim, esse pequeno momento de esperança na “vitória” e 

a desilusão que provocou contribuiu para que o jornal construísse uma imagem do 

projeto de Transposição como produto de uma decisão política autoritária e 

questionável, uma vez que não se submete ao julgamento da opinião pública. Como 

vemos abaixo, a escolha das frases, em uma sessão da revista que reúne depoimentos de 

pessoas de destaque sobre um determinado assunto, é elucidativa dessa construção: 

 

65 

 

Um dos aspectos mais interessantes desse pequeno espaço da revista é a maneira 

como realçou o autoritarismo dos defensores do projeto da Transposição ao colocar lado 

a lado uma frase indignada de Frei Luiz e as declarações dos dois integrantes do 

governo rechaçando qualquer diálogo e afirmando que a obra seria realizada de 

qualquer maneira. O modo como foram apresentadas pela Revista Manuelzão as 

                                                
65 Edição. 40, de junho de 2007.  
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declarações dos políticos tem uma razão de ser: explicitar a postura autoritária dos 

partidários da Transposição e do governo denunciada logo ao lado por Frei Luiz. Essas 

frases representam, no veículo, o sepultamento da rápida abertura ao diálogo que 

aparentemente parecia ter início.  

Esse pequeno capítulo da guerra contra a Transposição no jornal/revista é uma 

tentativa de convencer o público leitor de que os empreendedores estão receosos em se 

abrir ao debate público. 

 

3.3.1.3 – Terceiro momento: o recuo estratégico 

Durante a guerra contra a Transposição no jornal/revista, percebemos que há 

também um momento em que acontece um recuo estratégico. Nele, aqueles que estão 

empenhados no combate ao empreendimento flexibilizam um pouco suas posições e 

fazem um esforço para mostrar que estão abertos ao diálogo. Isso pode ser visto em um 

pequeno trecho de um editorial: 

 

Como não estamos organizados em partidos de oposição ou de apoio sistemático, 
buscamos canais de negociação com base na decisão do Comitê de Bacia Hidrográfica 
do rio São Francisco (CBH-SF), que admite a tomada de água no Eixo Leste, para 
abastecimento humano e dessedentação animal, na Paraíba e em Pernambuco, desde que 
a sua necessidade seja comprovada. Ao lado desta medida, poder-se-ia trabalhar 
conjuntamente para produzir um programa integrado de gestão do semi-árido [sic] 
brasileiro, em toda a área do chamado Polígono da Seca, que venha beneficiar os 
sertanejos, como deseja o Presidente. Encerraríamos, assim, este processo de discórdia e 
o Brasil evitaria uma loucura.66 
 

 

Fica claro que o jornal/revista busca mostrar que o Projeto Manuelzão e seus 

aliados não estão completamente fechados à Transposição, desde que esta seja para um 

objetivo nobre, ou seja, a sobrevivência humana. O jornal ainda destaca que, apesar de 

combaterem a Transposição, aqueles que estão envolvidos no conflito são sensíveis aos 

problemas do Nordeste, por isso podem até aprovar parte do empreendimento do 

governo.  

Esse momento de recuo pode ser interpretado como um movimento típico da 

lógica de funcionamento da esfera pública, tal como escreveu Habermas (1984). Nela, 

os atores envolvidos buscam, através do debate público, construir consensos. Nesse 

sentido, esses recuos são necessários para que os atores possam encontrar “meios 

termos”, ou aquelas possibilidades que talvez possam atender as demandas de todos os 

                                                
66 Edição 30, de março de 2005.  
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envolvidos. A busca do consenso na esfera pública habermasiana envolve a 

flexibilidade de posicionamentos, abertura para argumentação racional dos outros atores 

e incorporação desses argumentos na sua própria reflexão.  

Tomando essa formulação da esfera pública e do seu funcionamento como 

aportes teóricos, podemos afirmar que o momento da guerra contra a Transposição que 

denominamos recuo estratégico indica, no jornal/revista, um esforço do Projeto em 

incorporar parte da argumentação do Governo Federal, revisando suas propostas a fim 

de buscar a construção de um consenso, ou de um entendimento que pudesse 

contemplar as partes envolvidas na disputa. Em nossa opinião, esse momento da guerra 

mostra que o Projeto e seus aliados estão dispostos a resolver o conflito dentro da lógica 

da discussão racional e da busca de soluções consensuais, como um dia escreveu o 

filósofo alemão ao dissertar sobre a esfera pública.  

Porém, mais importante que aceitar a parte da Transposição referente ao Eixo 

Leste da obra em sua argumentação, o jornal/revista mostra que o Projeto Manuelzão e 

os outros atores que lutam contra a obra propõem uma solução mais efetiva, que seria a 

elaboração de um “programa integrado de gestão do semiárido brasileiro”. Portanto, não 

se trataria de uma luta egoísta que ignoraria as dificuldades vividas pelos habitantes da 

região mais seca do Nordeste, tanto que, em certos momentos, o jornal/revista apresenta 

propostas cujo objetivo é solucionar os problemas da seca no Nordeste. Tais propostas 

são apresentadas pelo informativo como soluções verdadeiras para a seca, contrapostas 

à Transposição. Algumas delas são elencadas em carta aberta ao governo publicada no 

veículo de comunicação: 

 
1 – Adução de 9 m3/s para os estados de Pernambuco e Paraíba redimensionando o 
projeto atual de 28 m3/s, através de termos de ajustamento entre o empreendedor e o 
Ministério Público Federal em interveniência dos estados da bacia, do estado da Paraíba 
e do Comitê de Bacia do Rio São Francisco. 
2 – Suspensão do Eixo Norte da Transposição. 
3 – Adoção das obras previstas no Atlas Nordeste de Abastecimento de Água que ainda 
não estão contempladas no PAC com ênfase para o Oeste do estado do Ceará e Sertão 
Central/Inhamuns. 
4 – Incremento do apoio da União à introdução de tecnologias que garantam o 
abastecimento de água e produção da população que reside no meio rural do Semi-
Árido Brasileiro. 
5 – Apoio à revitalização das bacias hidrográficas dos rios Jaquaribe no Ceará e 
Piranhas-Açu no Rio Grande do Norte. 
6 – Apoio técnico-político ao Comitê de Bacia do São Francisco para elaboração do 
Pacto de Gestão das Águas do São Francisco com inclusão imediata do atendimento às 
demandas para abastecimento humano do estado da Paraíba e consideração dos pleitos 
dos estados do Ceará e Rio Grande do Norte para abastecimento humano e 
dessedentação de animais. 
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7 – Coordenação pela União da elaboração de um Plano de Desenvolvimento para todo 
o Semi-Árido [sic] Brasileiro, sustentável e socialmente inclusivo.67 
 

Isso mostra que não se trata de simples oposição à Transposição, mas também da 

crença de que existem melhores alternativas para o problema da seca. Assim, a revista 

busca somar à luta contra o empreendimento um conjunto de propostas. Ao analisarmos 

mais detidamente esse fragmento da carta aberta não podemos deixar de destacar um 

recurso que aparece em outros trechos do jornal: o uso de dados de instituições ligadas 

ao governo federal. No caso em tela, a Revista Manuelzão usa os dados do Atlas 

Nordeste de Abastecimento, estudo promovido pela Agência Nacional das Águas 

(ANA) que buscou identificar, entre outras informações, as melhores formas de prover 

de abastecimento de água os municípios da região do semiárido. Percebe-se que o 

veículo se apoia em informações do próprio governo para combater o projeto de 

Transposição defendido pelo governo. Parece-nos que se tratou de um esforço para 

exibir e explorar as contradições dentro do próprio oponente, mostrando com isso que 

seria possível trilhar outros caminhos para matar a “sede do povo nordestino”. 

 

3.3.1.4 – Quarto momento: o clímax  

Depois de tantas movimentações, chegamos ao momento que consideramos o 

auge da guerra. A leitura da revista mostra que o Projeto Manuelzão entregou-se de 

corpo e alma à guerra contra a Transposição, tanto que dedicou várias páginas a 

reportagens especiais sobre a questão. Diante do anúncio pelo governo do início das 

obras, o embate ganhou outra proporção e a cobertura do jornal acompanhou essa 

mudança. A revista foca suas atenções na maior investida do Projeto, juntamente com 

outras entidades: a Caravana em Defesa do São Francisco e do Semiárido Contra a 

Transposição. 

A Caravana foi uma iniciativa do Projeto Manuelzão e outras instituições 

contrárias à Transposição que aconteceu entre os meses de agosto e setembro de 2007. 

Ela reuniu um grupo de estudiosos e representantes de organizações sociais – entre eles 

o coordenador geral do Manuelzão, Apolo Heringer Lisboa – e percorreu as cidades de: 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Maceió, Brasília, Natal, Mossoró, Fortaleza, 

Recife, João Pessoa, Salvador e Aracaju, além de algumas localidades no interior de 

alguns dos estados visitados. Durante a jornada, o grupo realizou reuniões e audiências 

com políticos durante as quais apresentavam e entregavam documentos que continham 

                                                
67 Edição 43, de dezembro de 2007.  



 121 

argumentos contrários e propostas alternativas à Transposição. Governadores, como o 

da Bahia, Jacques Wagner, e de Sergipe, Marcelo Deda, receberam a Caravana, além de 

ministros e representantes dos poderes Legislativo e Judiciário. O grupo também 

ministrou palestras em universidades e em outros espaços públicos, além de participar 

de protestos em algumas das cidades que visitou. A Caravana ainda esteve em lugares 

onde foi projetada a passagem dos canais da Transposição, também percorreu a área 

onde estão localizados grandes açudes no interior do Nordeste.  

Na revista, a Caravana foi o momento alto do conflito contra a Transposição. A 

iniciativa é retratada como se fosse a última, e a maior, tentativa de impedir a realização 

das obras. A revista mostra que o Projeto, e seus aliados, vão a campo conhecer melhor 

a realidade e tentar conquistar outros apoiadores. A batalha que antes parecia estar 

restrita a alguns pontos específicos, espalha-se, inclusive alcançando adeptos em alguns 

lugares que supostamente seriam beneficiados pela Transposição.  

Para efeitos de exposição do nosso argumento, dividiremos esse momento em 

três partes: a preparação, a batalha e sua repercussão.  

A preparação consistiu basicamente no anúncio da realização da Caravana, ou 

seja, na sua antecipação. A revista preparou o terreno para o evento que posteriormente 

ocupou várias de suas páginas. Em uma nota intitulada “Em defesa do São Francisco”, 

apresenta brevemente o que estava para acontecer: 

 
Para alertar sobre as contradições do projeto de transposição do rio São Francisco, de 19 
de agosto a 1º de setembro, um grupo de doze conhecedores do Velho Chico e do Semi-
Árido percorrerá onze capitais brasileiras. Durante a Caravana, o grupo se reunirá com 
ministros, governadores, estudantes e outras entidades dos poderes executivo, 
legislativo e judiciário para discutir as incoerências do projeto e o risco que ele pode 
causar para a qualidade do rio e para as populações que dependem dele para sobreviver. 
A Caravana começa em Belo Horizonte e dali parte para Maceió, passando antes pelo 
Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Natal, Mossoró, Fortaleza, Recife, João Pessoa, 
Salvador e Aracaju. Durante o movimento, será distribuída a publicação “Transposição, 
Águas da Ilusão”, que reúne os principais argumentos contrários ao projeto do Governo. 
A revista faz parte da mobilização da Caravana, que dentre muitos membros 
conceituados, estão Apolo Heringer, João Suassuna e o bispo Dom Luiz Frei Cappio.68 
 

Além de anunciar a batalha, essa nota apresenta as credenciais dos combatentes, 

já como uma estratégia de legitimar a iniciativa. Eles foram apresentados como 

“conhecedores do Velho Chico e do SemiÁrido”, portanto são aqueles que carregam os 

atributos necessários para encampar esse confronto e para apontar as “incoerências” no 

projeto da Transposição. Na nota, ainda há a menção à publicação “Transposição, 

                                                
68 Edição 41, de agosto de 2007.  



 122 

Águas da Ilusão”69, que seria uma das armas desta batalha, cuja munição são os 

“argumentos contrários ao projeto do governo”. Essa publicação, distribuída pelos 

locais onde a Caravana passou, contava com artigos e reportagens sobre a Transposição, 

que buscavam desconstruir os argumentos do Governo Federal relativos à obra. O 

editorial da Revista Manuelzão de agosto de 2007 trouxe um trecho desta publicação 

onde explicou porque o Projeto e seus aliados promoveram a Caravana:  

 
É desconfortável a tarefa de condenar a transposição do rio São Francisco. Não por falta 
de argumentos. Ao contrário, transbordam razões pra se considerar esta obra absurda. 
Existem alternativas mais simples, eficientes e baratas que realmente conseguem 
distribuir a água para a população dispersa do semi-árido [sic].  
O que tentamos impedir é a aplicação de grandes recursos financeiros num projeto que 
faz uso político do sofrimento de um povo sem oferecer solução efetiva. É preciso levar 
água sim, com urgência e de maneira permanente. Só que a transposição não é uma 
solução adequada dos pontos de vista econômico, técnico, social e ambiental. (...) 
Fomos a várias audiências públicas, reunimos relatórios técnicos, fizemos protestos, 
pedimos explicação. Nenhum esclarecimento foi dado além da repetição da suposta 
intenção de levar “um caneco d’água” ao irmãozinho nordestino.70 
 

Mais uma vez, o informativo do Projeto reforçou o argumento de que aqueles 

que lutam contra a Transposição não estão ignorando as dificuldades vividas pelos 

nordestinos do semiárido, além de reconhecer o desconforto que representa o papel de 

críticos da obra. Mas, isso não os impedia de continuar, de tentar mostrar que a 

Transposição era uma ilusão, uma falsa solução que se escondia sob um argumento 

demagógico. Nesse pequeno trecho está claro que as tentativas de diálogo com o 

governo estavam quase esgotadas, e por isso partiam em Caravana, em busca de uma 

batalha campal na tentativa de desmascarar as verdadeiras intenções do governo. 

Governo este que, segundo o que se lê no jornal/revista, usa o sofrimento do povo do 

semiárido para fazer a obra, cujos fins são apenas eleitoreiros e econômicos. 

Assim, podemos perceber que a caravana é descrita como um ato extremo diante 

da iminência de início das obras da Transposição, uma última tentativa de fazer com 

que o governo se abra ao diálogo e, pelo menos, aceite discutir mudanças no projeto. 

Preparado o terreno, chega o momento de seguir para a batalha propriamente 

dita. A revista parte para descrição da Caravana, relatando como foi sua a passagem em 

cada uma das cidades, o que foi feito, com quem se encontrou, como foi a receptividade 

ou os debates promovidos: 

                                                
69 A publicação “Transposição: Águas da Ilusão” foi um documento, no formato de revista, cuja produção 
foi coordenada pelo Projeto Manuelzão. A publicação sintetizava os argumentos colocados em debate 
pela Caravana e foi utilizada para a mobilização ao longo dos locais visitados. O documento teve uma 
tiragem de 50 mil exemplares. 
70 Edição 41, de agosto de 2007. 
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Na capital mineira o grupo cumpriu extensa agenda, visitando a Assembléia [sic] 
Legislativa, reitoria da UFMG e o governador Aécio Neves (PSDB). Na capital federal, 
Brasília, a Caravana pôde falar na sessão da Comissão de meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, a ser recebida pelo vice-
presidente da Câmara, pela cúpula da diretoria da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil e pelo vice-presidente da República, José de Alencar (PR). 
(...) 
Já em território nordestino, o grupo esperava o acirramento dos debates. Mas isso não 
aconteceu. Em Natal, a surpresa foi o pouco conhecimento da população a respeito da 
transposição, mesmo o Rio Grande do Norte (RN) sendo um estado que pode receber 
água caso a obra seja realizada. Na capital cearense, Fortaleza, o debate foi um pouco 
mais acalorado na audiência pública na Assembléia [sic] Legislativa. Entretanto, o 
debate com os movimentos sociais na Universidade Federal do Ceará mostrou que a 
obra não é uma unanimidade no estado. O grupo aproveitou para conhecer os açudes 
Armando Ribeiro Gonçalves e o Castanhão no interior, respectivamente, do RN e CE. A 
visita permitiu que a Caravana conhecesse um pouco mais da realidade do sertão.71 
 

E dessa maneira, a revista fala um pouco do que aconteceu em todos os lugares 

por onde o grupo passou. Além de mostrar o quanto a Caravana andou, a jornada 

descrita na revista explora bastante os acontecimentos nas cidades nordestinas nos 

estados supostamente beneficiados pela Transposição. A revista busca mostrar que a 

Caravana conseguiu angariar aliados mesmo nesses estados, como se pode ver no 

pequeno trecho acima. O texto da revista também busca mostrar o desconhecimento da 

população desses lugares em relação ao projeto, o que reafirma o argumento de que o 

governo não tem a preocupação de esclarecer o que é a Transposição, nem mesmo para 

os nordestinos. Nesse sentido, a Caravana também cumpre, para a revista, a função de 

informar à população sobre o projeto, especialmente aquilo que não é dito pelos 

defensores. Isso fica claro no relato da passagem da caravana pela capital 

pernambucana: “Em Recife, o debate na universidade propiciou aos estudantes um 

maior conhecimento sobre os problemas do projeto”72.  

Os encontros com políticos e autoridades é outro ponto marcante da descrição da 

Caravana, de maneira que esses fatos ganham bastante destaque no informativo. Dessa 

forma, a revista mostra que a batalha se estendeu por várias frentes, da praça pública ao 

gabinete de governadores. 

A descrição da Caravana na revista cumpre, principalmente, a função de mostrar 

que o Projeto Manuelzão e seus aliados na luta contra a Transposição foram conhecer de 

perto a realidade dos estados localizados na região semiárida. Trata-se de uma estratégia 

para dar mais propriedade aos seus argumentos, como um esforço em dizer que não 

estão falando sem conhecer a realidade do local. É uma forma de dizer que, ao conhecer 

                                                
71 Edição 42, de setembro de 2007.   
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de perto a realidade do semi-árido, puderam confirmar todos os argumentos que já 

haviam formulado.  

Merece destaque a estratégia utilizada na revista para explorar essa aproximação 

com a região Nordeste, que é o uso de relatos na forma de cartões postais. Em vez de 

utilizar textos no formato de notícias ou reportagens, o relato da Caravana foi todo feito 

através uma seqüência de cartões postais, em que cada um relatava uma experiência 

vivida pelo grupo durante a jornada. A revista reconstrói alguns dos argumentos 

contrários à Transposição na forma de postais, como uma maneira de dizer que a 

Caravana foi a campo, conheceu a realidade de perto e pôde reafirmar suas convicções. 

O uso dessa estratégia dos postais é um marco no jornal/revista, uma inovação 

na forma de narrar. A seção “Carta ao leitor”73 dessa edição relata que, em função da 

Caravana, pela primeira vez a equipe de comunicação saiu de Minas Gerais para fazer 

uma cobertura. Assim, a edição era duplamente especial. Por um lado relatava a maior 

investida do Projeto Manuelzão contra a Transposição, e por outro lado, representava 

uma fronteira ultrapassada pelo informativo. Sendo assim, a edição precisou marcar 

esse momento, e o fez com essa inovadora forma de narrar: os postais. Além de criar a 

ideia de presença in loco, os postais também mostram que se trata de uma edição 

diferenciada das demais. A utilização desta estratégia narrativa também reafirma a 

capacidade do informativo do Projeto de reinventar-se e de criar novas formas de contar 

suas histórias. Mostra um veículo em constante mudança, capaz de recriar a sua forma 

de narrar de acordo com os diversos momentos e necessidades do Projeto Manuelzão. É 

um veículo que se renova e evolui, que responde às demandas de uma sociedade 

também em constante renovação. 

Sendo assim, na revista, a guerra contra a Transposição chegou ao seu ápice na 

forma de postais que, um após outro, dão uma nova roupagem para os argumentos 

contra a obra. No postal abaixo, que traz o seguinte texto, a revista mostra que a 

Caravana pode conhecer de perto as condições do São Francisco: 

 

Piaçabuçu (AL) 
De Maceió a Piaçabuçu são cerca de duas horas e meia de van. De lado a lado, a 
paisagem é dominada por plantações de cana e coco. Entremeados entre as plantações 
pequenos casebres. Em alguns deles, barracas vendem frutas. Uma penca de bananas 
custa dois reais. A cana vai alimentar as usinas de Alagoas, que só perdem para as de 
São Paulo na produção de álcool combustível, dizem os alagoanos. O coco é para a 
indústria alimentícia. Alagoas divide com Sergipe mais do que a foz do São Francisco, 

                                                
73 A seção “Carta ao Leitor” é uma mensagem escrita pelo editor do jornal/revista chamando a atenção 
para alguns aspectos especiais de cada edição. 
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divide também os problemas. O Velho Chico, sem forças, não “vai bater no meio do 
mar”, como dizia a música de Luiz Gonzaga. Na divisa dos dois estados o São 
Francisco está cheio, bonito. “Tudo isso é água salgada, estamos na maré alta”, me 
corrige Antônio Santos Veiga, 60 anos, pescador que começou no ofício aos nove, e que 
vê o pescado diminuir há muito tempo, desde as primeiras barragens no rio. Do lado 
sergipano, o farol do povoado de Cabeço (foto), é só uma ilha vertical no meio do mar. 
Antigamente, ao seu redor, ficavam a igrejinha e outras construções do lugar. Hoje, só 
os peixes fazem turismo lá, pois o oceano avançou e arrasou o que tinha ali. O São 
Francisco não teve forças para defendê-lo. O último sobrevivente começa a desistir e 
lentamente afunda. Logo, o farol será apenas uma lembrança nas memórias e 
fotografias.74 
 

 

 

  

O texto é um diário de bordo, com detalhes do trajeto e das áreas por onde 

passou o grupo. É apresentado tal qual um relato de viajante, com várias marcas que 

reafirmam o contato da Caravana com a realidade que descreve, tais como: as 

plantações de cana e de coco, os casebres ou o preço da penca de bananas. Essas marcas 

criam um efeito de real e funcionam como indicativos ao leitor de que a Caravana 

realmente percorreu aquela região, conheceu a foz do São Francisco e que viu de perto a 

degradação do rio. A viagem até a foz do rio São Francisco contribuiu para afirmar um 
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dos principais argumentos usados pela revista contra a Transposição, o da degradação 

do São Francisco. A Caravana encontra um rio enfraquecido e sem condições de 

enfrentar o mar, que invade seu leito, salga suas águas e inunda a pequena vila do farol. 

Neste momento alto da guerra contra a Transposição, durante a Caravana, a degradação 

do São Francisco, um dos argumentos mais repetidos, ganha a forma de um postal que 

ajuda a descrever a jornada do grupo de militantes contra a obra do governo. 

Outro argumento utilizado contra a Transposição é que já existiria água 

suficiente no semiárido nordestino e o que faltava eram obras para a sua distribuição e 

melhor aproveitamento. Esse argumento é perceptível quando a revista descreve a visita 

da Caravana a um dos maiores açudes do Nordeste. Em mais um postal, o propósito da 

revista se evidencia ao relatar a impressão de quem esteve próximo a dois desses 

grandes reservatórios e viu de perto que ali existia água realmente. O texto do postal é o 

seguinte: 

 

Armando Ribeiro Gonçalves e Castanhão (foto), com capacidade, respectivamente, de 
2,4 bilhões m3 e 6,7 bilhões de m3 de água, são os dois maiores açudes do Nordeste. O 
primeiro está localizado no Rio Grande do Norte e o segundo no Ceará. De cima do 
paredão de concreto a vista impressiona. É água a perder de vista, não se dá para ver 
onde “começa” e “termina” o açude. Pena que a gestão não permite que essa água seja 
bem utilizada por quem mais precisa.75 
 

 

 

 

 

 

                                                
75 Idem. 
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  Percebemos que a revista trabalha a ideia de grandiosidade quando divulga a 

visita da Caravana. No texto, o narrador se impressiona com a existência de água que, 

vista de cima do paredão de concreto do açude, dá uma sensação de infinitude, pois não 

se saberia dizer onde o açude “começa” e “termina”. O uso da fotografia reforça esse 

argumento, mostrando ao leitor que a insistência em afirmar a existência de água no 

Nordeste tem um dado de realidade que, talvez, ele (leitor) não conhecesse. O postal 

comprova empiricamente um dos argumentos defendidos pela oposição à Transposição, 

mostrando ao leitor que a equipe viu e registrou a imensidão de água que existiria no 

Nordeste.  

 Em outro relato da Caravana, a revista reitera seu argumento sobre quem 

realmente teria a ganhar com a Transposição. Há uma descrição detalhada, feita pela 

equipe que cobria a Caravana, da realidade profundamente desigual da distribuição da 

água no Nordeste. De um lado, as grandes plantações de frutas para exportação com 

acesso à água;  de outro, o pequeno produtor rural que luta cotidianamente para ter esse 

recurso. Ao descrever essa realidade, a revista cria uma oposição entre o agronegócio e 

o pequeno produtor rural. O postal abaixo ilustra bem isso. Na parte principal (em 

branco), temos o seguinte texto:  

 

“O Rio Grande do Norte exporta água em forma de melão”. A realidade descrita na 
frase proferida diversas vezes durante a Caravana pelo professor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, João Abner Júnior, pode ser constatada pela passagem 
do grupo em Mossoró. Áreas e mais áreas cobertas pelas plantações da fruta (foto). O 
Rio Grande do Norte é responsável por 90% da produção brasileira da fruta, que é 
exportada. De acordo com a Prefeitura de Mossoró, “em 2004 a região produziu 194 mil 
toneladas de melão; 84,5% dessa produção, o equivalente a 164 mil toneladas, foi 
exportada. O restante atendeu ao mercado interno brasileiro. As exportações de melão 
movimentaram um volume de recursos da ordem de US$ 64 milhões”. O problema aqui 
é o modelo de desenvolvimento. As condições climáticas e a água existente no RN 
permitem que o estado seja um grande produtor de frutas, mas quem tem acesso a água 
para produzir são só os grandes grupos multinacionais. “Lá em Apodi, já começaram a 
chegar grandes empresas do agronegócio, e a gente vê isso como um risco muito grande 
para nós que vivemos de agricultura familiar. O que resta para gente, é se organizar. 
Com essa chegada, as pessoas estão vendendo suas terras e indo para cidade. Pegar 50, 
100 mil para uma família de 5 pessoas, depois de uma ano estaríamos em situação 
difícil, analisa Francisco Edílson Neto, presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais 
de Apodi, município próximo a Mossoró.76 
 

                                                
76 Idem. 
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 No box colorido está escrito: 

 

“Para o pobre, o açude Armando Ribeiro Gonçalves não trouxe melhorias. A melhora 
chegou foi para os grandes produtores e agroindustriais. Hoje a barragem, ela controla a 
água. Quando as empresas pedem para diminuir, ela diminui; quando pedem para 
aumentar, ela aumenta. As grandes empresas, especialmente a Bel Monte a Fino Brasa, 
têm o controle da água que sai da barragem. E se você perguntar hoje a diferença antes e 
depois da barragem, antigamente  gente vivia da agricultura familiar plantava seu 
pedaço de terra. E tinha rio para plantar na época de seca, então ela trouxe prejuízo para 
o pequeno produtor. Antes da barragem a gente era mais saudável, plantava. Hoje tem 
que comprar batata de fora”. Severino Cosme Xavier, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ipanguaçu, município a 214 km de Natal, que foi afetado pela 
construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves.77 
 

Como já dissemos, com esse postal a revista reafirmou o argumento de que o 

Nordeste possuía água suficiente – tanto que era “exportada” na “forma de melão”. Para 

dar credibilidade ao seu diagnóstico, a revista fez questão de usar fontes de informações 

da própria região, um professor da Universidade Federal do Rio Grande Norte e a 

prefeitura de Mossoró. Assim, quem respaldava o argumento eram pessoas que viviam 

naqueles lugares e conheciam de perto a realidade daquela parte do Brasil. Daí a revista 
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defender o argumento de que o verdadeiro problema do semiárido não é a falta d’água, 

mas o “modelo de desenvolvimento” adotado na região, que sempre privilegiou alguns 

grupos em detrimento da maioria. O desafio a superar então era o de romper com a 

maneira como as atividades econômicas eram estruturadas: concentradas nas mãos de 

alguns grupos econômicos. No postal, a revista também utiliza o recurso da fotografia 

para mostrar aos leitores as riquezas produzidas na região e que rendem milhões de 

dólares em exportações. Mostra ainda que a região é capaz de ter produção apenas com 

os recursos que já estão disponíveis. O depoimentos dos dois líderes sindicais (um no 

texto principal do postal e outro no box colorido) completam a construção do problema 

do Nordeste, ao apontar as dificuldades dos pequenos produtores rurais quando se 

deparam com o “agronegócio”, que lhes cria inseguranças, e os conduz a vender suas 

terras e ir para a cidade.  

No box colorido, o depoimento do  líder sindical corrobora o argumento 

defendido pela revista e acirra ainda mais a oposição entre pequeno produtor familiar e 

agronegócio. O depoimento ali transcrito reafirma a presença de água na região, porém 

direcionada apenas para a agricultura comercial, que controla os grandes açudes 

existentes. Esse postal pretende denunciar uma lógica histórica no Nordeste, segundo a 

qual os detentores do poder são sempre privilegiados em detrimento da grande maioria 

da população. Lógica esta que ganhou concretude na revista com os exemplos dos 

grandes açudes construídos à custa dos prejuízos de pequenos agricultores que, por sua 

vez, não têm acesso às suas águas depois de concluídos. Em nossa opinião, ao lançar 

mão desses exemplos em meio à batalha contra a Transposição, a revista teve como 

estratégia mostrar que tal empreendimento reedita a lógica da desigualdade e exclusão, 

e do uso privado de verbas públicas. Mais uma vez, o governo estaria conduzindo uma 

obra para favorecer os grandes detentores do poder econômico da região. E a 

Transposição seria só mais uma peça nessa lógica excludente e concentradora que 

sempre foi uma marca da região Nordeste. 

 Outro ponto importante na descrição da Caravana é o encontro do grupo com 

autoridades públicas. A revista mostra que a Caravana buscou chamar a atenção dos 

governantes e gestores da coisa pública e levar até eles os seus argumentos. O relato 

desses encontros é uma estratégia para mostrar que a Caravana também buscou ocupar 

espaços dentro do sistema político. Nos casos apresentados na revista, as autoridades 

com as quais a Caravana encontra-se são como trampolins pelos quais o grupo tenta 

chegar ao governo federal, como podemos ver no postal dedicado a esse encontro: 
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 No texto está escrito: 

 
No caminho da Caravana, havia vários gabinetes: de prefeitos, governadores e até vice-
presidentes. Gabinetes de móveis bonitos e reluzentes, cerimoniais diligentes e 
governantes sorridentes. Todo nos ouviram, uns com mais outros com menos atenção. 
Para uns,o ato era “burocrático”, recebiam por receber, para sair bem na foto do jornal 
do dia seguinte. Outros prometeram intermediar a abertura de diálogo com o Governo 
Federal. Mas não escreveram o que disseram no diário oficial. A Caravana passou, mas 
vai cobrar o que foi prometido.78 
 

 A descrição do encontro com os políticos não é entusiasmada. No texto, os 

políticos são apresentados aos leitores como pessoas bastante preocupadas com as 

aparências e que apenas cumprem as obrigações do cargo, sem maiores 

comprometimentos.  Esse relato nos sinaliza que, para a revista, a luta contra a 

Transposição não seria travada nos gabinetes dos políticos, visto que estes não parecem 

muito interessados em encampar esse debate. 

 Mas esse pequeno trecho no postal já aponta para a terceira parte desta grande 

batalha que representou a Caravana: a repercussão. Esse é o momento em que a revista 

se ocupa em mostrar o que ainda pode ser feito e relembrar as promessas feitas durante 

a Caravana, como uma forma de cobrança. As descrições do informativo também 

abordam um pouco da repercussão da passagem do grupo durante a jornada, como 

podemos ver no trecho abaixo: 

 

A Caravana passou, o que fazer agora? Apolo Heringer, coordenador da Caravana, 
acredita que o caminho é cobrar os compromissos assumidos durante a viagem (…) e 
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continuar levando o tema transposição e semi-árido [sic] para ser debatido no restante 
do país e não só no Nordeste. Seu Antônio Gomes, o Toinho Pescador, de Alagoas, 
acredita que a Caravana “foi um dos melhores momentos para mostrar a causa dos 
contrários à transposição”. 
Soraya Vanini, da Frente Cearense por uma Nova Cultura da Água, também avalia que 
o próximo passo é cobrar os compromissos firmados. Ela avalia, ainda, que a Caravana 
trouxe desdobramentos: no Ceará introduziu novas discussões, como o abastecimento 
de Fortaleza; e propostas viáveis litorâneas com a dessalinização. (...)” 
“A Caravana conseguiu recolocar o debate sobre o desenvolvimento do semi-árido [sic] 
e a situação do São Francisco, apontando para necessidade de aprofundar a busca de 
soluções para reconhecido déficit hídrico de algumas regiões do semi-árido [sic]”, 
analisou Ruben Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra da Bahia.79  
 

  Os depoimentos colhidos pela revista enfatizam que a luta deveria continuar, 

que o fim da Caravana não representaria o fim da luta contra a Transposição, e que os 

esforços para que o debate sobre o tema se ampliasse deveriam ter continuidade. Por 

intermédio desse pequeno trecho, a revista também mostra que a iniciativa de viajar por 

várias regiões do Brasil levando o tema da Transposição cumpriu uma de suas funções, 

que era a de suscitar discussões e apresentar à população daqueles locais os argumentos 

dos opositores do projeto do governo. E para reafirmar o sucesso obtido, recorrem à 

falas de pessoas dos locais, pessoas que, em tese, foram “beneficiadas” pela passagem 

da Caravana e puderam conhecer o outro lado da Transposição. Segundo a revista, a 

Caravana cumpriu a função de promover a discussão em busca de verdadeiras soluções 

para o semiárido nordestino. 

 A grande preocupação da revista no terceiro momento da batalha é reafirmar as 

promessas feitas pelos políticos a autoridades durante a jornada. Para tal, relaciona 

todos os compromissos firmados em cada uma das cidades que a Caravana passou e os 

elenca em uma lista, como podemos ver no pequeno trecho abaixo: 

 
Belo Horizonte 
- Assembleia Legislativa de Minas Gerais: o deputado Gil Pereira, presidente da 
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos do Rio São Francisco propôs a criação 
de uma “Frente Parlamentar Contra a Transposição e pela Verdadeira Revitalização do 
São Francisco” e a realização de audiência pública sobre o assunto com representantes 
da Caravana e do Governo Federal. 
- UFMG: o reitor Ronaldo Tadeu Pena se comprometeu a realizar, ainda em 2007, um 
seminário com a participação dos membros da Caravana, especialistas da universidade e 
representantes do Ministério da Integração. 
- Governo do Estado: o governador Aécio Neves comprometeu-se a orientar sua base 
aliada em Brasília para reintroduzir a transposição e a convivência com o semi-árido 
[sic] na agenda da Câmara dos Deputados. 
Rio de Janeiro 
- Prefeitura: o prefeito César Maia solicitou a publicação Transposição: Águas da 
Ilusão em formato digital para enviar junto com o boletim eletrônico da Prefeitura do 
Rio. 
- (…) 
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Salvador 
- Governo do Estado: o governador Jacques Wagner (PT) se comprometeu a levar o 
pedido de abertura de diálogo ao presidente Lula.80 
 

 Dessa maneira, a revista lista todas as promessas feitas por deputados, prefeitos, 

vice-prefeitos, governadores, reitores de universidades, representantes da Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do vice-presidente da república, que recebeu a 

Caravana em Brasília. Praticamente todos os compromissos firmados foram no sentido 

de promover debates sobre a Transposição ou então tentar levar as reivindicações da 

Caravana para o presidente Lula. A revista nos diz que, apesar de não terem se 

comprometido com ações efetivas na tentativa de interromper o projeto da 

Transposição, todos que receberam a Caravana reconheceram ainda haver espaço para 

debates, bem como indicaram que o assunto ainda não havia sido esgotado.  

 Houve uma única notícia na revista acerca do cumprimento das promessas feitas 

durante a Caravana, conforme a nota abaixo, intitulada “Caravana: desdobramentos”: 

 
Um dos desdobramentos da Caravana em Defesa do São Francisco e do Semi-árido [sic] 
– Contra a Transposição foi a realização, em BH, de um ciclo de debates na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, nos dias 21 e 22 de novembro. “O Rio São Francisco e o 
Desenvolvimento Sustentável do Semi-árido [sic]” foi o tema das discussões. Os 
membros também enviaram ao governador da Bahia, Jacques Wagner, e ao de Sergipe, 
Marcelo Déda, a carta da Caravana (…), solicitando apoio na abertura do diálogo com o 
Governo Federal. Apenas o Governador da Bahia retornou, afirmando ter enviado a 
carta à Casa Civil e publicado no Diário Oficial da Bahia.81 
 

 Essa nota marca o fim definitivo da Caravana e, conseqüentemente, o término da 

batalha que marcou o clímax da guerra contra a Transposição. 

 

 3.3.1.5 – Quinto momento: a aproximação do inimigo 

 Em certo momento da descrição feita pelo jornal/revista da guerra contra a 

Transposição, o inimigo que, parecia estar distante, começa a se aproximar. A 

Transposição, que, aparentemente, só iria afetar o rio São Francisco, começa a causar 

efeitos diretos no Rio das Velhas. Essa aproximação se dá na forma da construção de 

barragens no Velhas, que acarretariam a inundação de áreas da bacia. E é em clima de 

suspense que a revista anuncia a vinda do inimigo: 

 
Sexta-feira, 26 de janeiro 2007. Técnicos procuraram a prefeitura de Presidente 
Juscelino, a 205 quilômetros de Belo Horizonte, no médio Velhas, para buscar 
informações sobre o patrimônio histórico do município. O prefeito os pergunta sobre o 
objetivo do levantamento. A resposta: uma barragem que pode inundar parte do local. 

                                                
80 Idem. 
81 Edição 43, de dezembro de 2007. 
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“Eles me mostraram as plantas, acredito que só a parte alta da cidade não será 
inundada”, relato o prefeito Ricardo Machado. “O município está em pânico”, 
acrescenta o secretário de obras, Antônio Mário. 
Esse empreendimento é parte do projeto de transposição do Velho Chico. Represar o 
Velhas, o Urucuia e o Paracatu pode dar o impulso necessário para essa obra, já que as 
bacias desses três afluentes são grandes responsáveis pela contribuição de Minas às 
águas do São Francisco, estimada em 75% do volume total. Os estudos no Velhas já 
tiveram início, mas até agora, população, órgãos ambientais e mesmo o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio das Velhas, que precisa aprovar a obra, não têm informações 
oficiais.82 
 

 Na reportagem acima, que narra a ameaça ao rio das Velhas, a revista recorre a 

um enredo similar ao de uma história de suspense. Dá-nos detalhes, traz falas das 

autoridades locais e reforça o “pânico” causado pela obra, para logo depois já nos 

aponta o responsável: a Transposição. Foi trazendo o inimigo para perto que a revista 

buscou sensibilizar mais uma vez o seu público. E novamente podemos ver que o 

veículo procura reforçar a postura pouco transparente do Governo Federal, que mais 

uma vez está implantando um projeto sem dar os devidos esclarecimentos à população. 

Neste trecho, vemos os representantes do governo chegando ao município para realizar 

os estudos, mas sem se preocupar com a população. 

 Para falar sobre o projeto de construção das barragens, a revista dá voz ao o 

inimigo, corporificado aqui pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e Parnaíba (Codevasf). A revista convoca este ator para se explicar: 

 
A Codevasf apresenta uma série de justificativas para os empreendimentos, que têm 
como principal fim regularizar a vazão do São Francisco – ou seja, tornar o volume de 
água do rio constante o ano inteiro. Segundo a Companhia, além de uma possível 
melhora da calha para a navegação, as represas propiciam cheias para as lagoas 
marginais, que são áreas de reprodução de peixes. E, o que é apresentado como o grande 
trunfo das obras, aumentaria as áreas para irrigação às margens do Velho Chico.  
O assessor técnico da Codevasf, Athadeu Ferreira, ressalta que as novas barragens 
desafogaria a pressão por água sobre a barragem de Três Marias. Nos períodos de seca, 
é usual que se libere mais água do reservatório para que não se comprometa a produção 
das usinas da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, a Chesf. 83 
 

 É muito interessante destacar como a revista se apropria da fala dos 

empreendedores do projeto para construir um discurso contra a Transposição. O que na 

fala da Codevasf é uma iniciativa para revitalização do rio São Francisco, na narrativa 

da revista é apenas mais uma parte do projeto da Transposição. A passagem abaixo 

deixa bem claro esse ponto que, inclusive, tem início com um irônico intertítulo que, 

além de ligar dois projetos, constrói uma imagem bastante negativa dos defensores da 

Transposição: 
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Crias de Tubarão 
Há quem veja as barragens como parte do Projeto de Transposição do São Francisco – 
apesar do Governo Federal não deixar isso explícito. Elas seriam uma forma de 
compensar a perda de água para o sistema elétrico, em decorrência da retirada prevista 
no projeto. Em média, pela Transposição vão sair do rio 64 metros cúbicos de água por 
segundo. De acordo com os próprios técnicos da Codevasf, com as barragens, o sistema 
Chesf passará a receber cerca de 60 metros cúbicos de água por segundo – o que 
equilibraria a geração de energia. O engenheiro especialista em barragens, Sérgio 
Menin, avalia que a transposição criou divergência entre a Chesf, empresa pública da 
União, e os setores do governo federal envolvidos com as obras. “As críticas internas 
dentro da própria administração federal foram grandes. Uma maneira de neutralizar isso 
é aumentar a vazão garantida no São Francisco”, explica.84 
 

Essa estratégia narrativa acaba cumprindo duas funções dentro da trama da 

batalha maior contra a Transposição. A primeira delas é, como já foi dito, aproximar o 

problema e mostrar como os efeitos da obra do governo não se restringem apenas à 

calha do São Francisco. É uma tentativa de envolver o leitor pela familiaridade, pela 

ligação com o local. A segunda função consiste em construir ao redor da Transposição a 

imagem de um projeto conduzido nas sombras, sem a transparência necessária. Nesse 

sentido, a revista nos aponta que, para ocultar os seus verdadeiros objetivos, o governo 

criou uma falsa iniciativa de revitalizar o São Francisco para, na verdade, resolver um 

problema que ele mesmo criou com a Transposição. Ao indicar as contradições dentro 

da administração federal, mostra que, com as barragens, o governo busca empurrar para 

o rio das Velhas as consequências negativas da Transposição. Cria-se também a imagem 

de um grande imbróglio, ou então de um problema que só faz gerar outros problemas.  

A revista ainda vai explorar os impactos ambientais que a construção das 

barragens pode trazer para o rio das Velhas: 

Os impactos ambientais dessas barragens para a bacia são imensos. As espécies 
aquáticas têm a sua vida regularizada pelos processos de cheia e vazante, que com as 
barragens tendem a acabar. É o que explica o biólogo do Núcleo Transdisciplinar e 
Transinstitucional para a bacia do Rio das Velhas (NuVelhas), Paulo Pompeu. “Quando 
você regulariza o rio, as espécies param de reproduzir – pelo menos boa parte daquelas 
importantes para pesca, por exemplo, que são migradoras e se reproduzem na época das 
cheias”.  
(...) 
No caso do Velhas, é possível que os peixes também não suportem as alterações 
químicas e a proliferação das cianobactérias – microorganismos tóxicos que causam 
problemas de saúde e deixam a coloração do rio verde. O engenheiro civil e sanitarista 
Joaquim Aguirre, que participou da elaboração do Plano Diretor do Velhas, em 2004, é 
quem aponta o risco. Devido à pequena velocidade das águas, ao baixo nível de 
oxigênio e ao alto nível de nutrientes (fósforo e nitrogênio) despejado pelo esgoto, o Rio 
das Velhas se tornaria um ótimo criatório das cianobactérias. Com o atual sistema de 
tratamento na grande Belo Horizonte, sua aparição é eventual, mas tem aumentado. 
“Isso num ambiente de água corrente, de fluxo intenso. Se construírem um reservatório, 
o mais provável é que haja um desenvolvimento maior de algas”, argumenta.85 
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Nesse sentido, a revista aproxima do leitor os impactos ambientais da 

Transposição. Além dos vários argumentos usados pela revista contra a obra, agora ela 

mostra que a ameaça chegou até os peixes do Rio das Velhas. Nesses trechos, o 

informativo ainda usa o discurso científico biológico como uma forma de dar 

credibilidade para sua fala e consistência ao argumento. Não podemos deixar de 

destacar que as espécies de peixes ameaçadas são aquelas “importantes para pesca”, ou 

seja, não se trata de espécies desconhecidas, mas exatamente aquelas a que estamos 

acostumados, seja na prática esportiva ou na alimentação. Podemos perceber que, até 

mesmo ao descrever os tipos de peixes afetados pelas barragens, a preocupação é 

aproximar o problema do leitor, trazer para ele as referências que lhe são familiares, a 

fim de mostrar que a Transposição não é uma questão distante, mas algo que realmente 

pode afetar sua vida.  

 E a revista foi mais longe. Ela também buscou mostrar que os prejuízos das 

barragens não seriam apenas ecológicos, mas também sociais e históricos. Para isso, o 

veículo voltou-se para as comunidades que vivem nos locais e que podem ser 

inundadas, para as pessoas expostas a essa “ameaça”. Mais do que mostrar, a revista 

busca valorizar essas regiões e ainda destacar a relação que os moradores mantêm com 

tais localidades, como podemos ver abaixo: 

 
Para a professora do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMG e 
coordenadora do Grupo de Pesquisas em Temática Ambientais (Gesta), Andréia Zhouri, 
a falta de informações é um dos principais problemas da construção das barragens. 
Como não tem transparência, a possibilidade de participação é dificultada”, afirma 
Zhouri. Ela também critica que os Relatórios de Impacto Ambiental não incorporam o 
conhecimento popular do lugar atingido nem as manifestações feitas nas audiências 
públicas. 
“As pessoas vivem em sociedade, são ligadas ao lugar, a um território com significação 
e constroem redes de relações sociais, afetivas e de sobrevivência. A indenização não 
cobre nenhum valor simbólico”, avalia a coordenadora do Gesta.86 
 

Além de reforçar a questão da falta de transparência por parte dos 

empreendedores e da decorrente dificuldade da participação popular, a revista se utiliza 

da fala desta especialista para levar o problema também para campo das relações 

sociais. Essas linhas nos apontam que, além dos impactos ambientais, as barragens 

podem causar a desestruturação de toda uma rede de relações sociais, construídas no 

entorno de um determinado território, que pode ser inundado. Além do mais, o texto nos 

aponta também para as perdas simbólicas, que não podem ser “compradas” com as 
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indenizações. Cria-se a ideia de um conjunto de comunidades que viviam em harmonia 

no seu lugar e que vão “incomodadas” pela Transposição, que ameaça suas relações 

sociais, suas manifestações culturais e sua relação com a terra natal.  

Mas é claro que a aproximação do inimigo não fica apenas na discussão 

sociológica científica, como no trecho acima. Os ameaçados ganham nomes, endereços 

e manifestam suas preocupações nas páginas da revista: 

 
Os moradores do pequeno distrito de Senhora da Glória, em Santo Hipólito, com 62 
casas tombadas pelo patrimônio histórico estadual, estão apreensivos há mais de três 
anos, quando os técnicos começaram a inventariar a região. O casal de comerciantes 
Terezinha Diniz e Dirceu Pereira diz que hoje os moradores suspeitam de qualquer 
estranho que chega ao lugar e começa a fotografar ou fazer perguntas.87 
 

No trecho, vemos que a pequena comunidade perdeu sua tranquilidade rotineira 

e agora tem que se preocupar com a possível perda de seu lugarejo. Esse parágrafo 

também aponta outra estratégia importante da revista, que é a de valorizar os aspectos 

históricos dos locais a serem inundados. A revista mostra grande preocupação em 

mostrar o que pode ser perdido no que concerne ao patrimônio histórico, caso o projeto 

das barragens seja implementado. Sendo assim, vemos aparecer no informativo dados 

históricos sobre as comunidades ameaçadas: 

 
O distrito de Nossa Senhora da Glória, pertencente a Santo Hipólito, possui riquezas 
como fazendas de 1727 tombadas pelo patrimônio histórico e cultural. Mas o território 
do distrito pode ficar debaixo d’água. 
(...) 
Prefeito de Presidente Juscelino conta que o município, desde 2006, estava se 
organizando para terem tombados o encontro do Velhas com o Paraúna, as ruínas da 
ponte de madeira que fazia parte da velha estrada BH-Diamantina e a igrejinha barroca. 
“Temos registros históricos de 1702. Nós fornecemos salitre para a Coroa Portuguesa”, 
diz o prefeito. 88 
 

A revista aponta que se tem muito a perder; não apenas terras, mas também 

“riquezas” históricas, relações sociais, a tranquilidade das pessoas. A Transposição 

deixa definitivamente de ser um problema distante. A revista não está falando de um 

lugar longínquo, mas de vilas e lugarejos que podem ser conhecidos pelo leitor, que se 

localizam a poucos quilômetros de suas casas. 

Por último, a revista ainda utiliza a estratégia de criar a ideia de retrocesso na 

recuperação do Rio das Velhas. Como já abordamos no capítulo anterior, a partir de 

2008, já na terceira fase da revista, surgem algumas matérias que tratam dos sinais de 

melhoria na qualidade ambiental do Rio das Velhas, classificadas na categoria 
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“Revitalização”. É nesse tema que a revista também se apoia para falar sobre as 

barragens. No informativo, essas “crias da Transposição” representam uma verdadeira 

ameaça para a revitalização do Velhas, que começa a acontecer. Tudo o que foi 

conquistado à custa de muito trabalho pode ir por água abaixo com a construção das 

barragens. Ou seja, a Transposição pode botar tudo a perder, o que se pode constatar 

abaixo: 

 
Já se investiram milhões e várias estações de tratamento de esgoto (ETE) estão em 
construção. E os esgotos, sendo conduzidos até elas por interceptores. Só com o 
funcionamento da ETE Arrudas, que realiza o tratamento secundário de 65% do esgoto 
da Bacia Arrudas, e o início de funcionamento da ETE Onça, os dois principais 
afluentes poluidores do Rio das Velhas, a melhoria foi sentida pela volta do peixe. É 
pouco, mas não é qualquer coisa. Estamos falando de um bioindicador, de um ser vivo 
que se desenvolve dentro das águas do Velhas e que tinha sumido. Alguns peixes que há 
anos não chegavam à grande Belo Horizonte já estão sendo pescados em Rio Acima. O 
dourado já alcança o Ribeirão da Mata. 
O que fará esta barragem além de acumular água para regularizar a vazão do São 
Francisco e ter excedente para transposição? Adeus pescarias... Devido ao grande 
número de dejetos e material orgânico em suas águas, o mais provável é que este vire 
um grande lago malcheiroso e infestado de cianofíceas, as famigeradas algas azuis 
produtoras de toxinas prejudiciais à vida humana e dos animais.89 
 

A Transposição representa, no discurso do Projeto Manuelzão, um retrocesso 

para o Rio das Velhas. A narrativa sobre a obra do governo transformou-a em uma 

verdadeira bola de neve que tomou grandes proporções e acabou estourando no Rio das 

Velhas. Tornou-se um encadeamento de erros, que começa com a forma equivocada de 

tratar os problemas da região semiárida do Nordeste, e termina com a possibilidade da 

construção das barragens no Rio das Velhas. Para a revista, o governo estaria criando 

problemas para resolver o grande problema que criou. 

 

3.3.1.5 – Quinto momento: a derrota 

Apesar de toda a mobilização e toda a batalha contra a obra de Transposição do 

São Francisco, o Projeto Manuelzão e seus aliados não conseguiram impedir que fosse 

realizada. A derrota não recebeu quase nenhum espaço na revista (o assunto ficou 

restrito a duas pequenas notas). Apesar disso, esse momento foi um capítulo importante 

da guerra. O mais interessante é que, mesmo relatando uma derrota sofrida pelo Projeto, 

a revista se utiliza dela para argumentar um pouco mais sobre o tema. É como se fosse o 

último suspiro, o último brado diante do iminente início das obras. Assim, mesmo o 

momento da derrota foi uma oportunidade para mostrar os erros da Transposição, como 

no trecho abaixo: 
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Contra toda a mobilização da sociedade, as obras da transposição do são Francisco 
começaram, mas as incongruências do projeto também começam a ser expostas. O 
sociólogo Ruben Siqueira, da Comissão Pastoral da Terra da Bahia, visitou no início de 
setembro os municípios pernambucanos de Cabrobó e Floresta, onde a água será 
captada. Segundo ele, os militares iniciaram os primeiros trabalhos por volta do dia 4. 
No dia 20 de setembro, entretanto, o Tribunal de Contas da União determinou a 
paralisação da obra, devido a “indícios de irregularidades graves”. A transposição, junto 
com outras 76 obras federais, não poderá receber recursos da União em 2008 até que as 
irregularidades sejam resolvidas. (...) Ruben relata que os militares trouxeram mais 
maquinário e estão contratando trabalhadores na região. Em Cabrobó, ponto de captação 
do Eixo norte da obra, está sendo feita a tomada d’água. No ponto de captação do Eixo 
Leste, em Floresta, uma barragem está sendo ampliada. Ele conta ainda que os 
movimentos sociais estão fazendo trabalhos de informação junto à população da área 
dos dois eixos.90 
 

A nota já se inicia, mais uma vez, reiterando o caráter autoritário da obra, que 

realmente seria empreendida contra a vontade da “sociedade”. Durante o andamento das 

batalhas, o jornal/revista tentou mostrar que essa obra seria fonte de irregularidades e 

desvios de recursos, ou seja, apenas a repetição daquelas práticas que deram origem ao 

termo “indústria da seca”. Com o início da implementação, os indícios de que isso era 

verdade começam a aparecer, segundo a revista. O veículo de comunicação descreve 

esse fato, como quem diz: “já está assim, e só está no início. Imagine o que vem pela 

frente!”. Depois, utilizando-se de um personagem que representa uma instituição 

reconhecida, a Comissão Pastoral da Terra, descreve detalhadamente as obras num 

esforço em reafirmar que está muito bem informado de tudo o que acontece a respeito, e 

sabe o que está relatando. Por fim, termina a nota mostrando que a falta de transparência 

continua, mesmo depois de iniciadas as obras, uma vez que quem faz os trabalhos de 

informação da população são os movimentos sociais, e não os empreendedores. A nota 

traz ainda uma foto e uma legenda com mais informações relevantes: 
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Além de mostrar a imagem do início das obras, a legenda destaque a área é 

reivindicada por índios da região, os Truká. Não bastassem todos os problemas já 

mostrados pelo jornal/revista, o início das obras revelou mais um: mostrou que mais um 

grupo pode ser prejudicado pela Transposição, desta vez, os índios.  

A outra nota referente ao tema, assim como a primeira, mostra que se 

concretizou mais uma das acusações que o jornal/revista havia previsto, qual seja, a de 

que se tratava de uma obra eleitoreira: 

 
Que em outubro o Presidente Lula passou uma semana pelas obras de Transposição, 
todo mundo sabe. Fez campanha eleitoral para presidenciáveis de todas as bandas. A 
ministra Dilma Rousseff, Ciro Gomes, mentor das obras, e Aécio Neves, inclusive. O 
que eles não disseram é que a Agência Nacional das Águas (ANA) identificou uma 
realidade crítica. A atualização do Atlas Nordeste aponta problemas de abastecimento 
em 73% dos 1892 municípios da região. A grande maioria deles não receberá uma gota 
da transposição. Existe o risco de que a água da transposição não chegue em quantidade 
suficiente às zonas urbanas previstas. Para sanar o problema seria necessário investir 
pelo menos 9,2 bilhões de reais em obras complementares, quase o dobro do orçamento 
previsto para a transposição do São Francisco. O Atlas do Nordeste propõe uma gestão 
que possibilite uma gestão [sic] dos recursos hídricos. Desde a criação de cisternas, 
implantação de serviços de abastecimento de água em pequenos municípios, até a 
ligação dos grandes açudes a regiões com déficit hídrico. Para isso, o Ministério da 
Integração Nacional teria que construir uma proposta de criação de um órgão 
responsável por acompanhar, fiscalizar a administrar o uso das águas da transposição. 
Vinculada ao órgão haverá uma empresa responsável pela operação e manutenção dos 
canais da transposição, como abertura e fechamento de comportas. Até agora nada. Só 
esperando pra ver no que vai dar!91 
 

O relato da visita dos referidos políticos às obras evidencia seu caráter 

eleitoreiro, como vemos na frase “Fez campanha eleitoral para presidenciáveis de todas 

as bandas”. Além disto, a visita serve de gancho para se retomar o antigo argumento de 

que a Transposição não é solução para o problema do semiárido. Para explicitar essa 

ideia, mais uma vez, a revista se utiliza de um documento produzido por um órgão do 

próprio governo, o que serve para legitimar o seu relato. Por fim, o trecho aponta o que 

verdadeiramente deve ser feito para se resolver o problema, exatamente o que o governo 

não está fazendo. Ou seja, o início das obras é o fato sobre o qual a revista se apoia para 

lembrar que o que deve realmente ser feito, está parado. 

Com base na análise dos trechos que representam a derrota do Projeto 

Manuelzão, podemos dizer que ela funciona como um elemento atualizador da luta 

contra a Transposição. O início das obras é mote utilizado para reavivar alguns dos 

argumentos contrários ao empreendimento e confirmar outros. Mesmo dando 
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visibilidade à derrota, a revista consegue tirar algum proveito do fato para dar os 

últimos golpes nesta guerra.  

 

3.3.2 – Os personagens 

A trama que se construiu no jornal/revista em torno da grande batalha contra a 

Transposição envolveu muitas pessoas e instituições. Foram vários os atores 

convocados ao longo da descrição da guerra, porém alguns deles ganharam mais 

destaque na construção da narrativa. Parte destes foram frequentemente chamados a 

manifestar-se, enquanto outros então apareceram concentradamente em um determinado 

período, mas desempenharam um papel fundamental na construção da história. Sendo 

assim, procuramos elencar esses principais personagens e mostrar quais foram os papéis 

que desempenharam na condução da guerra ao longo páginas do jornal/revista. 

 

3.3.2.1– O Projeto Manuelzão 

No jornal/revista, o Projeto Manuelzão é um dos principais atores. Ele se jogou 

na batalha de corpo e alma na tentativa de impedir que a obra da Transposição fosse 

concretizada. Na leitura, vemos a construção da figura de um grande lutador em prol da 

revitalização do rio São Francisco e pela busca de verdadeiras soluções para os 

problemas da região semiárida do Nordeste. Como um dos protagonistas desta história, 

ele atua de diversas maneiras. Promove e participa de protestos e manifestações 

públicas, como uma forma de chamar a atenção da população para o tema. Também 

procura traçar alianças com outros atores, como uma forma de mostrar que muitos se 

posicionam contra a iniciativa do governo. Ainda participa ativamente dos comitês de 

bacia hidrográfica (CBH) do Rio das Velhas e do São Francisco como representante da 

sociedade civil, numa tentativa de inserir a luta em uma instituição reconhecida 

oficialmente. Faz pesquisas científicas, em um esforço para mostrar que suas opiniões 

estão embasadas em fundamentos acadêmicos. Enfim, o Projeto é um dos pilares da luta 

contra a Transposição. 

Interessante destacar na análise do material que, apesar de ser um dos grandes 

responsáveis pela guerra, na maior parte dos momentos em que aparece, não ocupa 

papel central nos textos, não é o foco da narrativa desenvolvida nas matérias, artigos, 

editoriais e outros itens estudados. Uma das raras exceções é o prólogo da batalha que, 

como já foi dito, aparece na primeira fase do jornal/revista, quando o veículo ainda está 

muito preocupado em falar do próprio Projeto. Porém, na maior parte das aparições do 
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Manuelzão, isto não ocorre. Pelo contrário, muitas vezes ele é apenas citado dentro dos 

textos. Mesmo nos artigos assinados por seus membros, não é tema central. Há 

constantes referências ao Projeto, porém na minoria delas ele é o personagem principal. 

Diversas vezes está apenas elencado no meio de um grupo, como se fosse mais um ator 

dentro de um conjunto maior contrário à Transposição, como podemos ver nos trechos 

abaixo: 

 
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) aprova com 36 votos, no dia 17, o 
parecer da Agência Nacional de Águas (ANA) atestando que há disponibilidade para o 
projeto da Transposição. No dia 25, quando seria realizada a audiência pública sobre a 
Transposição, em Belo Horizonte, o Projeto Manuelzão e outras entidades promoveram 
um protesto que incluiu o enterro simbólico dos ministros Ciro Gomes (Integração) e 
Marina Silva (Meio Ambiente).92 
 
O Frei Luiz Flávio Cappio afirmou para a imprensa que acredita no processo iniciado 
pelo governo. “Esse primeiro encontro não foi importante apenas para o diálogo da 
sociedade civil com o governo. Foi importante também para o diálogo do governo com 
setores do próprio governo”, afirmou o Frei, conforme publicado na Agência Carta 
Maior. Os coordenadores do Projeto Manuelzão, Apolo Heringer Lisboa e Thomaz da 
Mata Machado estiveram presentes.93 
 
A Caravana começa em Belo Horizonte e dali parte para Maceió, passando antes pelo 
Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Natal, Mossoró, Fortaleza, Recife, João Pessoas, 
Salvador e Aracajú. Durante o movimento, será distribuída a publicação “Transposição, 
Águas da Ilusão”, que reúne os principais argumentos contrários ao projeto do Governo. 
A revista faz parte da mobilização da Caravana, que dentre muitos membros 
conceituados, estão Apolo Heringer [coordenador do Projeto Manuelzão], João 
Suassuna e o Bispo Dom Luiz Frei Cappio.94 
 

O jornal/revista parece adotar uma estratégia para mostrar que não se trata de 

uma batalha pessoal, “uma implicância” do Projeto Manuelzão com o governo, mas sim 

um grande movimento social contra a Transposição. Essa forma de narrar a história e 

introduzir o Projeto ajuda a construir a percepção de que muitos atores são contrários à 

iniciativa do governo. Nesta perspectiva, o Manuelzão é um dos que combateram em 

nome desse grande conjunto de pessoas e instituições contrárias. Sendo assim, não se 

trataria de batalha isolada do Projeto.  

Em muitas ocasiões, o Manuelzão aparece, através de seus membros, como 

fontes das matérias, como nos casos abaixo: 

 
A barragem no Rio das Velhas pode significar o “fim da possibilidade de plena 
recuperação da bacia”, analisa o professor da Universidade Federal de Lavras e parceiro 
do Projeto Manuelzão, Paulo Pompeu.95 
 

                                                
92 Edição 30, de março de 2005. 
93 Edição 36, de setembro de 2006. 
94 Edição 41, de agosto de 2007. 
95 Edição 38, de fevereiro de 2007.  
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 “O discurso pode ser emocional, mas os argumentos dos que são contrários são 
científicos”, afirma o coordenador do Projeto Manuelzão e membro do CBH-São 
Francisco, Thomaz Matta Machado.96 
 

Assim como nos trechos acima, em diversos outros, as pessoas são 

caracterizadas não apenas como membro do Projeto, mas também com outros cargos 

que ocupam. Além de ajudar a aumentar a fila de instituições que parecem posicionar-se 

contra a Transposição, tal estratégia traz mais credibilidade para a fonte que se 

manifesta no jornal/revista.  

Mesmo na descrição da Caravana, uma iniciativa da qual o Projeto foi um dos 

principais articuladores, ele não aparece destacado dos demais participantes. Pelo 

contrário, a Caravana é sempre descrita como um grupo de estudiosos, entendidos e 

defensores do São Francisco, contribuindo ainda mais para a idéia de que se trata de um 

grande movimento, não de uma iniciativa isolada do Manuelzão. 

 

3.3.2.2 – O Governo e seus “tentáculos” 

O governo aparece no jornal/revista como o antagonista, o inimigo 

empreendedor da Transposição. Ele não aparece apenas como o governo federal, mas 

também na forma de algumas das instituições ligadas a ele, como os Ministérios da 

Integração ou do Meio Ambiente, a Codevasf, a Chesf, o Ibama ou o Exército. Apesar 

de aparecer sob diversas formas, todas as representações têm um traço comum: o caráter 

autoritário. O governo é descrito, praticamente em toda narrativa sobre a guerra contra a 

Transposição, como um ator que se recusa a dialogar, a apresentar argumentos para 

defender sua obra e procura forçar a implementação do projeto, mesmo contra toda 

mobilização contrária: 

 
O projeto de transposição proposto pelo governo federal continuou motivando 
discussões e protestos nos últimos meses. Em Minas Gerais, a última audiência pública 
para discutir a questão foi convocada pelo Ibama para o dia 11 de abril na cidade de 
Montes Claros. A audiência foi muito pouco divulgada, um dos motivos da indignação 
dos protestantes.97 
 
Deserto, seco, árido. Essas palavras poderiam descrever qualquer região do semi-árido 
[sic] no período de estiagem, mas elas caracterizam como é o “diálogo” do Governo 
Federal sobre a transposição do Rio São Francisco, com quem mais precisa ser ouvido: 
a população da Bacia.98 
 

                                                
96 Edição 39, de abril de 2007.  
97 Edição 31, de junho de 2005. 
98 Edição 42, de setembro de 2007.  
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Além destes trechos, são muitos os outros que explicitam essa descrição 

autoritária do governo, como já mostramos. Mas, além disso, o jornal/revista também o 

descreve como um oportunista sem argumentos convincentes, que apela para o 

sofrimento do povo nordestino a fim de esconder os verdadeiros motivos da 

Transposição, como vemos abaixo: 

 
A seca como apelo 
Desde que a seca nordestina passou a ser abordada pela imprensa, especialmente nos 
telejornais, despertou-se um sentimento de solidariedade de todos os brasileiros com o 
sertanejo. É nesse clima que a proposta de realizar transposições no rio São Francisco é 
colocada, pelo Governo Federal, como alternativa para solucionar o problema da seca.99 
 
Compreender o semi-árido é um desafio que vai além da política e da economia. A 
indústria da seca, depois de tanta crueldade no Nordeste e gastos desnecessários, acabou 
por gerar sua contestação na forma como se desenvolve o movimento nacional em 
defesa do São Francisco, pelo desenvolvimento inclusivo e sustentável do semi-árido 
[sic] brasileiro e contra a transposição. A mitológica “cuia d’água”, que iria matar a 
sede do sertanejo disperso nas vastas caatingas com o faraônico canal da transposição, 
está desmascarada.100 
 

Em outro momento, quando está discutindo a questão da construção das 

barragens no Rio das Velhas, a revista reforça ainda mais a postura pouco transparente 

do governo federal, ao apontar uma suposta tentativa, através da Codevasf, de 

“comprar” o apoio político de prefeitos de cidades afetadas: 

 
Do outro lado, atrás de apoio político, a Codevasf atrelou geradores de energia aos 
projetos das barragens – o que não constava na versão de 2003. Com a inclusão, os 
municípios passariam a arrecadar impostos com os empreendimentos. “Estão tentando 
passar mel na boca dos prefeitos”, disse, durante reunião de apresentação dos projetos, o 
membro do Comitê de bacia do Paracatu, Marcelo Valadares. Seu município será 
inundado por duas barragens naquela bacia. Segundo ele, também secretário de Meio 
Ambiente e Agricultura de João Pinheiro, a arrecadação de um milhão de reais que seria 
destinado anualmente ao município pelos impostos da geração de energia não é capaz 
de superar as perdas com a agricultura e pecuária que o alagamento pode trazer.101 
 

O que vemos se desenhar nas páginas do jornal/revista é um ator que se esforça 

ao máximo para não dialogar sobre a Transposição, que foge do debate, que se esconde 

atrás de um apelo para a caridade para com o sertanejo ou que tenta comprar apoio. Isso 

tudo, contribui para construir o imaginário de que não há argumentos publicamente 

defensáveis para a realização da obra. Cria a imagem de que existe algo por trás, algo 

que não pode ser revelado e que leva a tantas iniciativas para não se argumentar 

publicamente. 

 

                                                
99 Edição 25, de dezembro de 2003.  
100 Edição 42, de setembro de 2007.  
101 Edição 51, de maio de 2009.  
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3.3.2.3 – O agronegócio 

Esse é o ator a quem verdadeiramente interessa a Transposição, segundo é 

possível ler no desenvolvimento da história ao longo do jornal/revista. Ele é descrito 

como alguém que está por trás do governo na condução do empreendimento e que 

nunca aparece na cena pública. Porém, será o grande beneficiado pela obra. Ele não 

aparece apenas na forma de texto, também em outras representações, como se pode ver 

abaixo: 

 

O agronegócio representa o poder econômico, que utiliza o poder político para 

viabilizar seus interesses. A representação construída é de um grupo ávido pelo lucro e 

sempre em busca de mais dinheiro, mesmo que isto custe a morte do rio São Francisco. 

Esse ator não tem nome nem endereço. É uma entidade que paira sobre a discussão da 

Transposição no jornal/revista. Em vários momentos vemos a menção a esse ator como 

o verdadeiro interessado. Ele também representa a estrutura fundiária desigual que 

sempre marcou a Região Nordeste: 

 
O projeto atual do governo quer concentrar água no sistema de açudes construído com 
verbas federais desde 1909. Em função da estrutura sócio-fundiária [sic] tradicional a 
transposição pretende levar 70% das águas para o agronegócio, sobretudo fruticultura de 
exportação, 4% para agricultores dispersos e 26 % para abastecimento urbano e 
industrial, atingindo apenas 5% do território alvo. Não busca compreender a natureza 
dos problemas e dos potenciais do semi-árido [sic] e as soluções apontadas por quem se 
dedica a esta questão.102 
 
O argumento da segurança hídrica aparentemente lógico encobre que a segurança não é 
para garantir água de beber aos cearenses e potiguares. Todos reconhecem que para 
abastecimento humano, os açudes do Ceará e Rio Grande do Norte são suficientes. A 

                                                
102 Edição 30, de março de 2005.  
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insegurança é econômica, ou seja, a água é para garantir agricultura e carcinocultura 
para exportação.103 
 

No episódio da Caravana, a maior das batalhas contra a Transposição, vimos um 

postal dedicado somente a este ator. O agronegócio aparece inclusive na forma de uma 

plantação de melão. Ele lucra milhões ao ano e ainda expulsa o pequeno produtor de 

suas terras. Além de tudo, é esse ator que controla os açudes da região e impede o 

acesso do sertanejo. Ou seja, no jornal/revista, esses açudes mostram que, no passado, já 

foram realizadas obras para o agronegócio em nome do combate à seca e ainda nos 

acena que mais um empreendimento do gênero está por vir. A Transposição seria 

apenas a reprodução das condições que, historicamente, marcaram a região, e denuncia 

um governo que trabalha para o agronegócio e deixa de lado o povo sertanejo.  

 

3.3.2.4 – Os comitês 

Dentre as várias instituições que aparecem ao longo das batalhas contra a 

Transposição, os comitês de bacia hidrográfica (CBH) merecem destaque, 

principalmente o do rio São Francisco e do Rio das Velhas, os que mais se envolvem na 

história narrada pelo jornal/revista. Esses comitês são descritos como aliados no 

combate à iniciativa do governo e também como os verdadeiros responsáveis pela 

gestão dos recursos hídricos no âmbito de suas bacias. Eles aparecem como as 

instituições que detêm, ou deveriam deter, o poder para decidir o destino das águas dos 

rios. No discurso do informativo do Manuelzão, são os comitês que têm o conhecimento 

necessário para autorizar ou não a retirada de água para a Transposição. Além disso, os 

CBH são descritos como o espaço adequado para discussão dos temas relativos tanto ao 

São Francisco como ao Velhas, uma vez que possui a representação do governo, dos 

usuários de água e da sociedade civil. Os trechos abaixo mostram um pouco das faces 

deste ator: 

 
Os membros do Ministério Público consideraram que uma deliberação do CNRH 
[Conselho Nacional de Recursos Hídricos] no atual momento seria ilegal, porque “o 
projeto de transposição está sendo objeto de conflito”, conforme explicou a promotora 
Luciana Khoury. O Fórum de Defesa da Bacia do São Francisco, composto por mais de 
60 entidades da Bahia, entrou com uma representação afirmando que as águas que 
seriam destinadas à transposição devem ser usadas na bacia, onde ainda há demandas. 
Foi, portanto um conflito de uso. E, segundo a Lei Federal 9433, cabe ao Comitê de 
Bacia, justamente por conhecer mais a realidade local, arbitrar sobre qualquer conflito 
que seja levantado. O CBHSF iniciou o procedimento interno para analisar o caso e 
decidir qual uso (...) terá prioridade.104 

                                                
103 Idem.  
104 Edição 29, de setembro de 2004.  
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Outro aspecto que exige solução jurídica adequada é a imperiosidade de obediência ao 
plano de bacia previamente aprovado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco, que permite a alocação externa de águas da bacia apenas para o consumo 
humano e dessedentação animal, o que não é o objetivo único e nem o que demanda 
maior consumo na concepção do empreendimento.105 
 
O comitê do rio São Francisco divulgou edital em março de 2007 convocando as 
eleições dos novos membros para gestão 2007-2009. O prazo para a sociedade civil e os 
usuários das águas inscreverem seus representantes se encerrou no último dia 18 de 
maio, e o resultado com os habilitados para representação foi publicado no dia 18 de 
junho. As plenárias, que ocorrem em todos os estados da bacia e elege os representantes 
da sociedade civil, dos usuários e das prefeituras, acontecerão entre os dias 02 e 14 de 
julho. No dia 16, serão indicados os representantes do Poder Público Estadual e Federal, 
e já no dia 09 e 10 ocorre a posse da nova gestão, que o desafio de instalar a Agência de 
Bacia do Comitê e enfrentar a luta contra a transposição do rio São Francisco.106 
 

Em alguns momentos, o Projeto Manuelzão e os comitês de bacias hidrográficas 

se confundem. O Projeto faz parte tanto do Comitê do Rio das Velhas quanto do São 

Francisco como representante da Sociedade Civil, sendo que alguns de seus membros já 

foram, inclusive, presidentes de ambas as instituições deliberativas. Em diversas 

ocasiões, determinadas pessoas são chamadas a manifestar-se no jornal/revista e 

carregam consigo as duas designações, representando tanto o Projeto quanto o comitê, 

como uma forma de empoderamento. Na introdução de uma entrevista com uma dessas 

pessoas isso fica claro: 

 
O coordenador do Projeto Manuelzão, Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado, 
foi eleito por consenso presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (CBH-SF), no último dia 10 de agosto. Representante da sociedade civil, 
Thomaz permanecerá até 2009. Na entrevista ele fala dos desafios e serem enfrentados 
pelo Comitê durante esse período: transposição, Agência de Bacia e revitalização.107 
 

Um aspecto que não podemos deixar de ressaltar na representação dos comitês é 

que, em grande parte de suas aparições, isto se dá através notas ou matérias sobre 

processos de eleição de seus membros, sejam convocações para eleições ou resultados, e 

também sobre os debates travados dentro dessas instituições. A insistência do 

jornal/revista em tal estratégia revela um esforço em criar a imagem de que eles são 

esferas verdadeiramente democráticas, palcos de debates abertos a toda a comunidade e, 

portanto, mais qualificados e transparentes. Sendo assim, as decisões tomadas dentro 

dos comitês seriam mais “confiáveis” quando se trata da gestão das águas dos rios. 

Acompanhamos a construção de uma trama em que o jornal/revista enaltece os comitês 

e os coloca como parceiros na luta contra a Transposição. Ou seja, sendo as posições 
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dos comitês fruto de um debate aberto e transparente, o posicionamento contrário à obra 

do governo seria, consequentemente, uma posição mais qualificada e fundamentada. 

 

3.3.2.5 – O bispo 

O Frei Luiz Flávio de Cappio, bispo da Igreja Católica na Bahia, foi o 

personagem principal do momento da batalha que nomeamos como “guerra santa” 

contra a Transposição. Ele ingressou na história já em andamento e deu à guerra um 

caráter de peregrinação religiosa, de batalha de fé. Como já vimos em citações 

anteriores referentes à dita “guerra santa”, ele é descrito como um homem abnegado, 

que abriu mão de tudo para dedicar-se a uma vida de doação e trabalho religioso. No 

jornal/revista, a narrativa ressalta sua ligação com a região do semiárido e com o 

próprio rio São Francisco, como vemos no outro trecho do seu perfil: 

 
Tão significativo quanto a greve de fome recente, foi a peregrinação pelo rio São 
Francisco em 1992. De quatro de outubro daquele ano, até quatro de outubro de 1993 
(...), ele e mais três pessoas percorreram todo o rio São Francisco, da nascente à foz. “O 
que nos levou a realizar este grande empreendimento foi o nosso imenso amor ao rio e 
por perceber que, para o povo ter vida, é necessário que o rio esteja bem vivo e sadio. 
Um depende do outro para ter vida”, explica o Frei. O grupo percorreu, a pé, em 
embarcações e veículos conforme as possibilidades, aproximadamente cinco mil 
quilômetros. Quase o dobro da extensão do São Francisco.108 
 

Além de destacar a ligação do religioso com o rio, esse trecho também contribui 

para criar uma ligação entre este personagem e o próprio Projeto, uma vez que sua fala 

aqui descrita apresenta exatamente aquele que é um dos princípios balizadores do 

Manuelzão: a relação direta entre as condições ambientais da bacia hidrográfica e a 

saúde da população, como vimos no primeiro capítulo. 

O informativo constrói um personagem com íntimas relações com o São 

Francisco e o semiárido, conhecedor dos problemas da região. Sua história de vida é 

praticamente descrita como a de um homem santo ligado ao sertão. Trata-se assim de 

uma tática para valorizar um grande aliado na luta contra a Transposição. Da mesma 

maneira que, na primeira fase do jornal, o veículo de comunicação buscava ressaltar as 

realizações dos seus parceiros como uma forma de valorizar o próprio Projeto, agora o 

informativo procura exaltar aqueles companheiros de luta contra a iniciativa do 

governo. Trata-se de um esforço para qualificar todos aqueles que se colocaram contra a 

Transposição, o que demonstraria ser essa a posição mais acertada, já que as 

personagens “mais corretas” a adotam. Assim como os comitês foram valorizados no 
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discurso do jornal/revista, o bispo também o é, uma vez que é mais um representante da 

resistência à obra.  

 

3.3.2.6 – As vítimas 

Nessa grande batalha identificamos algumas vítimas representadas na figura de 

pessoas que seriam afetadas pela Transposição, ou então pela estrutura fundiária e por 

políticas de gestão da região Nordeste, da qual a obra é um símbolo ou reflexo. O 

jornal/revista pretende falar de todo um grupo de pessoas e, para isso, personifica essas 

comunidades em alguns indivíduos. São criadas personagens que representam 

populações inteiras, dando rostos e identidade para esta parcela da sociedade que pode 

ter descarregadas sobre si as conseqüências negativas desse empreendimento do 

governo. 

Algumas das vítimas, como já falamos anteriormente no momento da 

“aproximação do inimigo”, são as pessoas que podem perder suas casas em função da 

construção das barragens no Rio das Velhas. Para falar desse grupo, o informativo do 

Projeto busca destacar a ligação das pessoas com os lugares onde vivem. Elas são 

representadas como pessoas simples, batalhadoras e desprovidas de muitos bens 

materiais. Sendo assim, na representação de tal grupo, o que possuem de mais 

importante são suas casas simples, a ligação com a terra, as lembranças e a história 

vivida no lugar. Neste contexto, a Transposição, representada aqui pelas barragens no 

Velhas, pode significar a perda de tudo o que essas pessoas têm de mais valioso.  

Um dos momentos em que esta estratégia narrativa fica mais evidente é a 

descrição da história de vida de dona Tionília. Moradora de um pequeno vilarejo 

chamado Senhora da Glória, ela ganha uma página inteira da revista para descrever um 

pouco de seu “drama”: 

 
Do quintal da casa de D. Tionília dá para ver a igreja. Não de longe, compondo a 
paisagem, mas de pertinho, bem ao lado. Vizinha de porta. E é dali, do terreiro, que D. 
Tionília olha pesarosa e pensativa a construção. “Ah, não gosto nem de pensar. Ver 
minha casinha, minhas coisas, debaixo d’água... depois de tanta peleja...”. Silêncio. 
“Imaginar essa igreja...”. Silêncio de novo, e ela volta os olhos para casa e esboça um 
sorriso triste: “ah, não”. 
D. Tionília vive em Senhora da Glória, que é distrito de Santo Hipólito, no médio 
Velhas, desde que nasceu, 80 anos atrás, e agora convive com a possibilidade de ver o 
distrito ser inundado. Nada ainda está certo, mas o projeto de transposição do São 
Francisco prevê a construção de quatro barragens em afluentes do Velho Chico. Uma 
delas na calha do Rio das Velhas que inundaria parte dos municípios de Santo Hipólito, 
Curvelo, Inimutaba, Presidente Juscelino e Gouveia.  
(...) 
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Quando se casou, a casa já era velha. Tinha os três cômodos e um forro de taboca – que 
é como um bambu mais forte – já todo comido. O marido, José Pedro, teve que trocar a 
taboca por ripa. Ele também aumentou a casa. De três, passara a ser cinco cômodos. 
Depois que José se foi, em 1974, D. Tionília cortou um dobrado para cuidar dos filhos. 
Foram 11 crianças. Três morreram ainda pequenos e um, já depois de casado. Hoje só 
um filho, José Pedro, mora em Senhora da Glória.  
(...) 
O grande evento da cidade de ruas de terra vazias e 800 habitantes é em agosto, a festa 
de Nossa Senhora da Glória, a padroeira. “Na região é a festa que mais gente vem. Aqui 
o pessoal [que é de Senhora da Glória e mora em outra cidade] já marca férias pro mês 
de agosto”, diz D. Lurdinha, moradora e amiga de D. Tionília. Tem a parte religiosa e a 
festa mesmo. Normalmente começa na sexta e vai até segunda. Tem missa e procissão. 
Barraquinha todo dia e forró 
(...) 
Há uns quinze anos, é D. Tionília que abre e fecha a igreja todos os dias, pedido de um 
antigo padre. Antes, ela também ajudava a limpar o lugar. Hoje, já não dá mais conta. 
Mas faz questão de visitar o Santíssimo – hóstia consagrada – e levar flores frescas 
diariamente. 
(...) 
Deixar Senhora da Glória para trás debaixo d’água, seria difícil para todos os 
moradores, mais ainda para os mais velhos, que ali já têm tudo construído. “Nessa 
idade, sair daqui para ir para onde? Construído pra eles, é ter o lugarzinho deles, criar 
um bicho, uma galinha. A preocupação deles num é nem saber se vai ter uma vida 
melhor, mas é com essas coisinhas que pra eles têm muito valor”, diz Juvenal, secretário 
da escola e um dos principais nomes do distrito na mobilização contra a barragem.109 
 

Esse perfil é bastante representativo dessa estratégia da revista. O texto dá 

bastante ênfase à perda que representa para essas pessoas terem suas casas inundadas, o 

que fica claro na fala de D. Tionília. As reticências, as exclamações, os “silêncios”, tudo 

isso cria uma representação de tristeza e angústia diante da possível perda. O que parece 

pequeno, nessa descrição ganha uma dimensão muito maior. A revista ainda revisita a 

história da personagem para mostrar o quanto foi trabalhoso para ela ter a casa onde 

criou seus vários filhos, construindo assim uma história de vida de luta e superação. 

Ainda fala da principal festa local, apontando a ligação das pessoas com as tradições 

culturais do lugar. Quando descreve a igreja, mostra como a vida das pessoas estrutura-

se no entorno da vila. Todas essas descrições mostram que não são apenas casas que 

estão em jogo, mas toda a estrutura social daquela comunidade que se vê ameaçada 

diante das possíveis barragens. Essa construção é reforçada com a fala do secretário, 

que discorre sobre a ligação das pessoas com as coisas, a relação afetiva com o lugar 

onde construíram uma história. Dessa forma, a revista defende que não se trataria 

apenas de perdas materiais, que poderiam ser ressarcidas com indenizações, mas da 

perda de tradições, sentimentos, relações sociais e uma série de outros fatores 

incompensáveis.  

                                                
109 Edição 57, de maio de 2010 
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Não podemos deixar de ressaltar também que o texto procura criar uma 

proximidade com a personagem. São várias as expressões coloquiais que transformam a 

matéria quase em “causo”, ou numa história familiar. A personagem é chamada de uma 

maneira bastante íntima, de “dona”, uma forma de tratamento bastante pessoal. A 

história é construída como se tratasse de uma realidade vizinha, de maneira que o leitor 

consiga imaginar ali pessoas próximas e se solidarizar com sua situação. 

Esse universo ainda é completado pela foto que ilustra o texto: 

 

 

Vemos na foto uma senhora de idade, baixa, aparentemente indefesa, em frente a 

uma casa com traços interioranos. Uma cena bucólica. A legenda ainda destaca o tempo 

em que mora ali, lembra mais uma vez sua idade e ainda ressalta que pode perder seu 

“cantinho”. O uso deste diminutivo é mais uma forma de construir a ideia de não tratar-

se apenas de uma casa, de um bem material, mas de um lugar que carrega sentimentos 

pessoais, relações emocionais e referências sociais que podem “ir por água abaixo”, 

com a Transposição.  

As outras vítimas que compõem a batalha contra a Transposição descrita no 

jornal/revista não são afetadas diretamente pela iniciativa do governo federal, mas são 

vítimas da maneira tradicional de lidar com o semiárido brasileiro. Vítimas da estrutura 

fundiária e da desigualdade na distribuição de renda. Vítimas das iniciativas de combate 

à seca realizadas no passado que, na verdade, só serviram para favorecer os grandes 

fazendeiros e de nada ajudaram a vida do pequeno agricultor sertanejo. Ou seja, na 

descrição do veículo de comunicação, são vítimas de uma lógica que sempre imperou 
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no Nordeste e que volta a manifestar-se, agora na forma da Transposição das águas do 

São Francisco. Durante o relato da Caravana, um dos postais foi dedicado a essas 

vítimas, como vemos abaixo. Para contextualizar o leitor, a revista apresenta um 

pequeno texto introdutório, transcrito a seguir: 

 
“Quando foi para gente vir para aqui [no assentamento], teve muito é promessa. Quando 
a gente estava lá eles diziam: ‘quando vocês forem para lá, vocês vão melhorar a vida; 
vamos fazer o Canal de Integração e aí vocês vão fazer irrigação’. Eles batiam no bolso 
assim: ‘vocês vão viver com o bolso cheio de dinheiro. Lá vocês vão ter felicidade’. Eu 
dizia para o pessoal: rapaz, não se iluda porque nada disso será verdade’, e dai a 
realidade é essa. Tudo isso foi mentira. Quando essa barragem estava para começar, a 
gente brigou para que ela não acontecesse. Aí quando a gente viu que não mais jeito, a 
gente caiu em campo brigando pelos direitos da gente. Eu tenho esperança porque se a 
gente não esperar é um colapso. Aqui nós temos 170 famílias, temos mais dois 
assentamentos com quase 400 famílias. Se esse projeto não sair para nós é fim de 
mundo. Eu, aqui, me sinto amargurado”. Seu Taxim (Francisco Saldanha), 70 anos – 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Jaguaribara e morador do 
assentamento. Ele foi retirado de sua propriedade para a construção do Açude 
Castanhão.110 

 

O texto do postal propriamente dito é o seguinte: 

 
Nova Jaguará (CE) 
“Fui tirar água ali bem satisfeito. Primeiramente chegou os guardas; tem guarda dia e 
noite. Aí eles disseram que eu não poderia tirar. Eu disse que enquanto não fosse preso, 
tirava. No dia seguinte, eles chegaram com dois soldados na moto. Quando o pessoal 
daqui viu, fizeram um fecha, fecha e eles correram. Mas, no outro dia, veio um tal de 
coronel aqui, com polícia, com carro, com tudo. Desse dia em diante, eu não tirei mais 
água não porque a coisa estava feia”. O ali do relato do senhor Francisco Saldanha, o 
Seu Taxim, 70 anos, morador de Nova Jaguaribara é o Canal da Integração (CI). O CI 
“constitui-se de um complexo de estação de bombeamento, canais, sifões, adutoras e 
túneis, que realizam a transposição das águas do Açude Castanhão para reforçar o 
abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza, assim como do Complexo 
Portuário e Industrial do Pecém, fazendo a integração das bacias hidrográficas do 
Jaguaribe e Região Metropolitana”, explica o site da Secretaria de Recursos Hídricos do 
Ceará. Entretanto, a água do canal está verde de tanto tempo parada. Se a transposição 
do Castanhão, que é mais modesta, não levou água para quem precisa, como acreditar 
que a transposição do Velho Chico vai beneficiar o sertanejo que sofre com a seca? Seu 
Taxim levou suas 25 reses para uma área a 70 quilômetros de distância de sua casa, para 
lá elas terem água de beber. Se a água é para matar a sede do homem e dos animais, por 
que ela não chega para criação.111 

 

 

 

[Veja a imagem na página seguinte] 

 

                                                
110Edição 42, de setembro de 2007.  
111 Idem..  
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Assim como caso anterior em que uma comunidade é representada na 

personagem de D. Tionília, aqui é personificada em Seu Taxim. Outra maneira de 

tratamento que busca criar proximidade com o personagem. A transcrição de suas falas 

traz os erros e as marcas do discurso coloquial que também dão ao relato o caráter de 

uma história familiar, uma conversa informal. A pessoa também é descrita pela revista 

como simples e trabalhadora, mas que, ao contrário do caso anterior, já foi vitimada por 

uma obra de combate à seca que não ajudou em nada a vida de quem verdadeiramente 

precisava. Pelo contrário, só prejudicou. O texto faz a ligação deste exemplo com a 

Transposição do São Francisco, criando a ideia de uma história que se repete, ou do 

anúncio de um novo desastre. Utilizando-se dessa vítima, a revista procura antecipar o 
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futuro, mostrar o que pode acontecer de ruim novamente. A Transposição representa o 

mais do mesmo; mais promessas vazias, ilusões e mentiras, novas tentativas de iludir o 

sertanejo. O informativo insinua que as antigas obras de nada ajudaram a vida do povo 

do semiárido, e que a que está por vir também seguirá o mesmo caminho, e que as 

vítimas de antes serão as mesmas de amanhã. Quem deve ser ajudado não vai receber o 

auxílio necessário, representando assim, a repetição de uma lógica perversa que já 

vitimou muitas pessoas. 

 

3.3.4 – O “campo de batalha” 

Durante toda a descrição da guerra contra a Transposição, o jornal/revista deixa 

bem claro qual é o “local” onde as batalhas deveriam acontecer: a esfera pública. Na 

descrição dos eventos, nos artigos, editoriais e nas demais manifestações presentes no 

informativo, verificamos constantes referências e apelos para o debate público e 

apresentação de justificativas racionais para a Transposição. Em vários textos, o veículo 

de comunicação apresenta um conjunto de argumentos contrários à Transposição e 

convida o governo a apresentar os seus. A mobilização social e a busca por visibilidade 

também são elementos constantes nas descrições dos episódios dessa história. 

Nesse sentido, a fala do Projeto Manuelzão no jornal/revista expressa sempre 

comemoração e carrega um tom vitorioso quando descreve iniciativas de debates sobre 

a Transposição em alguma esfera, seja ela qual for. Da mesma forma, também 

percebemos que muitas reivindicações ou exigências descritas pelo informativo não são 

pelo puro e simples abandono do projeto da Transposição, mas pela abertura do diálogo 

e debate sobre a obra. O jornal/revista mostra que os combatentes estão convidando o 

governo para a batalha nesta arena onde a munição são os argumentos e vence aquele 

que possui em maior quantidade e qualidade. Os trechos abaixo mostram um pouco 

desse apelo para esfera pública: 

 
Porém, Apolo acredita que os comitês de bacia não terão poder para impedir que a 
transposição seja implementada. “O que o comitê pode fazer é uma ampla mobilização 
social e criar um constrangimento para a aprovação dessa proposta”. As questões 
levantadas no debate na Assembléia [sic] Legislativa serão incluídas em um relatório, 
que José Alencar se comprometeu a entregar ao Presidente.112 
 
O Ministério do Meio Ambiente, que no governo Fernando Henrique conseguiu barrar a 
transposição, com apoio do PT, agora se posiciona a favor. Todos poderão ser acusados 
de prevaricação e co-autores de danos aos interesses do nosso país. Precisamos expô-los 
e a melhor forma é fazermos a cobrança com manifestações públicas. 

                                                
112 Edição 25, de dezembro de 2003. 
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Como não estamos organizados em partidos de oposição ou de apoio sistemático, 
buscamos canais de negociação com base na decisão do Comitê da Bacia Hidrográfica 
do rio São Francisco (CBH-SF), que admite a toma de água no Eixo Leste, para 
abastecimento humano e dessedentação animal, na Paraíba e em Pernambuco, dede que 
a sua necessidade seja comprovada.113 
 
Para o presidente do Comitê do São Francisco, José Carlos de Carvalho, a concessão da 
limitar revela que o procedimento que vinha sendo adotado pelo CNRH [Conselho 
Nacional de Recursos Hídrico], de não ouvir suas câmaras Técnicas, deve ser revisto. 
“Nós esperamos que com essa liminar seja possível retomar um processo de discussão 
ampla, transparente. E, a partir do diálogo com a sociedade, esperamos encontrar uma 
solução que atenda as reais necessidades de água no semi-árido [sic] brasileiro, levando 
em conta o semi-árido [sic] da bacia do São Francisco e do Nordeste setentrional”, 
concluiu.114 
 

No decorrer de toda a história, vemos que a fala do veículo de comunicação 

deixa claro que os combatentes que desafiam o governo sabem que o seu lugar de 

disputa é o espaço público. A leitura do jornal/revista deixa transparecer que seria 

praticamente uma certeza de que os argumentos contra a Transposição são mais 

consistentes e fundamentados. Sendo assim, partir para a esfera pública é como 

combater em um terreno seguro, onde as regras seriam favoráveis aos opositores do 

empreendimento.  

Nesse contexto, Por diversas vezes, os comitês de bacia hidrográfica são, além 

de personagens, um lugar privilegiado para o debate sobre a Transposição, uma vez que 

se abre para a participação da sociedade civil, usuários de água e governo. No 

jornal/revista, os comitês são esferas ideais para promover o embate das ideias e buscar 

melhores soluções.  

No período que chamamos de o auge da guerra - a Caravana -, o apelo para a 

esfera pública também ficou muito claro. Na descrição da jornada, o objetivo principal 

apontado pelo informativo foi o de promover debates e chamar a atenção pública para o 

tema. Depois de realizada, a revista anuncia que a conquista desta iniciativa foi o fato de 

ter conseguido promover debates sobre a Transposição e temas relacionados. Isso está 

explícito no texto introdutório da Caravana: 

 
Para recolocar a obra e a falta de políticas públicas para a convivência com o semi-árido 
[sic] em debate nacional, um grupo de conhecedores dessa realidade percorreu entre os 
dias 19 de agosto e 1º de setembro, 14 municípios de todo o país. É a Caravana em 
Defesa do São Francisco e do Semi-árido [sic] Contra a Transposição. 115 
 

Ao narrar a repercussão da Caravana, a revista lista vários compromissos 

firmados durante a jornada. A grande maioria deles diz respeito à abertura de fóruns de 
                                                
113 Edição 30, de março de 2005.  
114 Edição 29, de setembro de 2004.  
115 Edição 42, de setembro de 2007. 
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discussão e debate em torno do tema. E quando o informativo faz referências aos 

compromissos assumidos pelos políticos, praticamente todos são no sentido de levar ao 

governo federal o pedido para abrir-se ao diálogo. Em outras palavras, são 

compromissos para chamar o empreendedor da obra a lutar nesse campo de batalha, 

tanto que, na chamada Carta aos Governadores116, a grande reivindicação dos membros 

da Caravana é a realização de uma audiência pública com a presidência. 

A partir da referência constante à esfera pública, aos procedimentos 

democráticos e à mobilização pública, também podemos fazer uma reflexão interessante 

sobre a construção da imagem do governo nesse contexto. Como já dissemos, o 

jornal/revista relata que os opositores da Transposição chamam o governo para o 

diálogo durante toda a história. É como se fosse um clamor para uma batalha justa e 

leal. Porém, a recusa é a única resposta que recebem. Sendo assim, o veículo de 

comunicação constrói a imagem de um oponente desleal, que ignora a opinião pública 

ou que tem medo de encarar a esfera pública, uma vez que não possui argumentos 

publicamente defensáveis para entrar nesse campo de batalha. Diante desta situação, o 

governo recorre a outros meios para conduzir a Transposição. Ele usa do poder político, 

da barganha, do oportunismo, dos argumentos emocionais e apelativos em vez dos 

racionais e fundamentados. O jornal/revista constrói uma narrativa em que um grupo 

passa toda a história chamando o governo para a esfera pública, e este, sempre fugindo. 

A história é construída como se os opositores da Transposição tivessem total confiança 

em suas razões e argumentos. Já o governo titubeia, não tem como sustentar 

publicamente sua posição, o que sugeriria que existe algo de errado com o projeto, algo 

que não pode vir a público. 

 

3.3.5 - Táticas especiais de combate 

Ao longo da história de luta contra a Transposição, o jornal/revista utilizou-se de 

algumas estratégias narrativas que merecem ser destacadas na construção da trama. São 

recursos de linguagem ou construções textuais que desempenharam importante função 

como uma forma especial de atacar o inimigo e construir a sua argumentação nas 

páginas do informativo.  

                                                
116 A Carta aos Governadores foi um documento elaborado por integrantes da Caravana que continha um 
conjunto de argumentos contrários à Transposição, algumas alternativas e reivindicações. O documento 
foi entregue a todos os governadores que receberam a Caravana durante a jornada.   
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A primeira dessas estratégias é a busca pela opinião técnica e científica, 

concretizada na fala de cientistas e estudiosos. A procura por especialistas como fontes 

em produtos jornalísticos é um recurso muito comum nesse campo, e no caso estudado 

não foi diferente. O jornal/revista abre espaço para a fala de estudiosos durante toda a 

guerra. São profissionais de várias áreas do conhecimento que emprestam a sua 

credibilidade para luta contra a Transposição e cuja fala vem sempre respaldada por 

títulos como “estudioso”, “conhecedor”, “professor” ou “pesquisador”, vinculados a 

alguma instituição reconhecida como, por exemplo, universidades. Essas fontes trazem 

consigo o respeito da ciência, incorporando-o à luta. Da mesma forma que, como já 

mostramos no segundo capítulo, o jornal/revista recorreu às pesquisas científicas do 

Projeto para ajudar a consolidar a sua posição como agente qualificado na esfera 

pública, agora o veículo se apoia novamente na ciência para qualificar os seus 

argumentos contra a Transposição. Trata-se de mais um esforço para mostrar que sua 

argumentação está embasada e fundamentada. Esses personagens participam do 

jornal/revista como fontes, emprestando parte de suas falas para a construção de 

narrativas, ou então como coautores do veículo, redigindo artigos que ajudam a 

construir a grande batalha. Diversas vezes, os argumentos apresentados nesses materiais 

redigidos por eles são os mesmos já elencados em matérias ou editoriais, de 

responsabilidade do próprio Projeto Manuelzão. Sendo assim, tais artigos servem para 

avalizar a fala do Projeto, dar corpo aos argumentos e aumentar o coro contrário à 

Transposição.  

Dentre esses cientistas e pesquisadores acionados pelo jornal/revista, há o que 

podemos chamar de uma classe especial: os cientistas nordestinos. O veículo procura 

acionar esses personagens sempre ressaltando a sua ligação com o Nordeste do Brasil. 

Devemos ressaltar que, existem no informativo fontes de várias localidades do Brasil, 

porém quando se trata daqueles materiais que dizem respeito à Transposição, os únicos 

que têm sua origem ressaltada são os nordestinos, ou então aqueles ligados à 

instituições relacionadas ao Nordeste. Abaixo seguem alguns exemplos: 

 
Um dos objetivos da transposição, empreendimento que, segundo o governo, custará 
cerca de 4,5 bilhões de reais é levar água para o Nordeste Setentrional. O professor de 
hidrologia e irrigação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, João Abner 
questiona o valor que, estima, ser de 20 bilhões o custo total.  
O pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco e engenheiro agrônomo, João Suassuana, 
afirma que existe água em abundância no Nordeste Setentrional, no entanto, o que falta 
é a elaboração de uma política adequada de distribuição de recursos hídricos.117 

                                                
117 Edição 38, de fevereiro de 2007.  
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Um lugar próspero, fértil, água em abundância, frutos e animais espalhados por todos os 
cantos. Essa seria uma utopia para o semi-árido [sic]? O ex-diretor do Departamento 
Nacional de Obras Contras as Secas e ex-diretor da Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco, Manoel Bomfim, conta que não. Autor do livro A 
potencialidade do semi-árido [sic] brasileiro, o nordestino, engenheiro civil e 
hidrólogo, mostra que as riquezas naturais existem, só que pouco aproveitadas.118 
 

O jornal/revista aponta que, além de terem o respaldo da ciência, também são da 

região mais “interessada” pela Transposição, portanto conhecem o local. Sendo assim, 

eles têm ainda mais credibilidade para opinar sobre o tema. Não se trata de estudiosos 

que falam de longe; pelo contrário, opinam com base na proximidade com a região. 

Com essa estratégia narrativa, o veículo de comunicação também desconstrói a imagem 

de uma guerra do Sul do país contra o Nordeste, evita a ideia de que a luta contra a 

Transposição seria um ato de egoísmo em não querer “dividir” as águas do São 

Francisco com os nordestinos. Dessa forma, o informativo mostra que não se trata de 

uma batalha contra os nordestinos, mas de uma guerra contra o empreendimento, na 

qual representantes qualificados do nordeste também se engajam, uma vez que 

reconhecem que a obra não atende às necessidades da região. É, assim, uma estratégia 

para trazer o Nordeste para a história do lado do Projeto Manuelzão.  

É também se utilizando da figura de cientistas que o jornal/revista mostra outra 

interessante estratégia. O veículo cria um embate entre políticos e cientistas. Durante 

toda a história, os únicos personagens que aparecem no informativo para defender a 

Transposição são políticos (incluímos aqui alguns representantes de órgãos estatais, 

como a Codevasf). Todas as demais falas de pessoas externas ao Projeto Manuelzão são 

contrárias. Em alguns momentos, as duas falas são colocadas lado a lado: 

 
Alberto Daker, engenheiro agrônomo, ex-professor da UFV (Universidade Federal de 
Viçosa), com 50 anos de especialidade em hidrologia, irrigação e drenagem, diz que o 
Projeto São Francisco é inviável. Em entrevista ao jornal Hoje em Dia, esclarece que 
“só de início seriam necessárias poderosas bombas de recalque (subida) da água a 165 
metros de altura, água que deixaria de gerar energia nas hidrelétricas a jusante (saída), 
numa altura aproximadamente de 300 metros. Isso corresponderia a uma total de 465 
metros de altura geométrica de elevação”. (...) 
Alberto Daker diz dia ainda que “diante das dificuldades topográficas e de manejo da 
água no rio, vai tornar-se uma obra faraônica, inviável econômica e financeiramente e 
vai trazer grandes prejuízos como um todo” 
O senador Ney Suassuna do PMDB/PB, em artigo no jornal Gazeta Mercantil, afirma 
que o “projeto significará água potável em quantidade e qualidade para o consumo 
humano, cerca de 233 mil hectares de área irrigada e geração de mais de um milhão de 
empregos”. Segundo ele, o impacto sócio-econômico [sic] será muito maior que as 
possíveis interferências na vazão do Chico – o que torna inadmissível esperar “mais 150 

                                                
118 Edição 49, de dezembro de 2008.  
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anos até que apareça alguém com vontade política para mudar a situação. O senador se 
irrita com a demora na efetivação do Projeto.119 
 

O trecho mostra claramente a oposição entre cientista, que se posiciona contra, e 

político que fala a favor da obra. O cientista tem suas credenciais mais detalhadas para 

demonstrar que realmente tem conhecimento do assunto, enquanto do político revela-se 

apenas que é senador, seu partido e estado o qual representa. Em todo o texto, a fala do 

cientista ocupa o total de três parágrafos, repletos de números, dados estatísticos, já a 

fala do político resume-se apenas ao parágrafo acima, com apelo mais emocional. Tal 

construção reforça a ideia de que os argumentos contrários estão melhor embasados, e 

também dá a entender que a Transposição é apenas uma obra com fins políticos-

eleitorais, sem fundamentação técnica consistente. Aproveitando-se da descrença com 

que a figura dos políticos é vista no Brasil, o jornal/revista faz um pequeno jogo textual 

que seria como perguntar a alguém: em quem você acredita, em um cientista renomado 

com vasta experiência ou em um político? 

Para desqualificar ainda mais a Transposição e seus defensores, o veículo do 

Projeto também se utiliza da estratégia narrativa de ligar a obra à ditadura militar. Em 

vários dos materiais veiculados, a Transposição é comparada aos grandes 

empreendimentos do período de governos militares no Brasil, como nos trechos abaixo: 

 
Muitas respostas ao problema já existem sim. Mas é preciso respeito à particularidade 
de cada lugar, é preciso saber onde é necessário um açude, onde uma cisterna resolve ou 
onde se pode furar um poço ou recolher, por meio de canais, águas de um rio próximo. 
Sem esquecer que a principal fonte de água são as chuvas. A média de precipitação no 
semi-árido [sic] é de 700 milímetros ao ano. O problema é que essas chuvas se 
concentram em dois ou três meses. 
Esta é a questão a ser solucionada. No entanto, e infelizmente, o Governo resolveu 
seguir o exemplo dos militares: construir uma única e grande obra, que provavelmente 
nunca ficará pronta, como a Transamazônica. E que se for terminada, não vai funcionar 
ou resolver o problema para a qual será erguida.120 
 
Este projeto de transposição de águas não estava no programa do candidato Lula, pelo 
contrário, era combatido radicalmente pelo PT. Não se trata, pois, de fazer oposição ao 
programa do governo eleito. Este projeto foi proposto pelo pré-candidato coronel Mário 
Andreazza na convenção nacional do PDS de 1982, cortejando os delegados 
nordestinos.  Tem tudo a ver com a mentalidade faraônica da ditadura e com o coronel 
da Transamazônica, que poderá vir a ser lembrado por mais este feito, póstumo. 
Também em 1982, Ciro Gomes se elegia deputado no Ceará pelo PDS e pode ter ficado 
influenciado pelo Andreazza.121 
 

Neste segundo trecho, as alusões são ainda mais explícitas. A obra é diretamente 

ligada à figura de Mário Andreazza, ministro nos governos militares de Costa e Silva e 

                                                
119 Edição 15, de junho de 2001.  
120 Edição 41, de agosto de 2007.  
121 Edição 30, de março de 2005.  
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Médici e um dos grandes responsáveis por obras como a ponte Rio – Niterói e a rodovia 

Transamazônica. O texto aponta que, já na época de Andreazza, a obra foi apresentada 

para “cortejar deputados nordestinos”, apontando que surgiu com objetivos políticos-

eleitorais, apenas para angariar aliados, e não para resolver os problemas do semiárido. 

O texto ainda ressalta a ligação de Ciro Gomes, então Ministro da Integração Nacional e 

um dos principais patrocinadores políticos da Transposição, ao Partido Democrático 

Social (PDS), sucessor do partido da situação no período militar, a Aliança Renovadora 

Nacional (ARENA). O texto constrói um encadeamento de informações que começa na 

ditadura militar e acaba desembocando no projeto atual da Transposição.  

Notamos então que, da mesma forma que as obras encampadas no período 

ditatorial foram nomeadas como “faraônicas”, a Transposição também é assim 

denominada pelo veículo em vários momentos. É representada, desta forma, como um 

retrocesso, como a velha maneira de resolver os problemas. Fazer a ligação com a 

ditadura ainda contribui para reforçar a imagem autoritária que marcou toda a narrativa 

sobre a Transposição. 

Além de cientistas e políticos, o jornal/revista também coloca em suas páginas 

pessoas comuns – sem títulos ou cargos, apenas moradores da bacia do Rio das Velhas - 

como outra estratégia no combate à construção. São mais vozes que se levantam contra 

a obra. Para isso, o veículo traz algumas manifestações contrárias à Transposição da 

autoria de pessoas que as enviam por carta ou correio eletrônico para o Projeto. São 

poemas e mensagens de apoio publicadas em uma parte do jornal/revista dedicada 

somente às manifestações dos leitores, como é caso do texto abaixo, intitulado de 

“Cordel da Transposição”: 

 
Meu amigo barranqueiro, preste muita atenção/ Vou tentar lhe explicar o que é a tal 
transposição. (...) É uma obra de engenharia, vai gasta muito bilhão!/ Vai puxar muita 
energia, pode ter mais apagão./ Vai dar lucro para uns poucos coronéis da irrigação,/ 
Vai gerar muito dinheiro, vender fruta para o estrangeiro,/ mas a conta da festança sai 
do bolso da Nação./ Sai do bolso da Nação. 

Márcio Metzker/Vicente Faul 
Belo Horizonte122 

 
Mais do que o recurso à linguagem lúdica da poesia e literatura popular do 

cordel, a utilização deste tipo de manifestação indica que a luta contra a Transposição 

tem aliados entre as várias camadas da população, inclusive entre as pessoas “comuns”. 

O informativo do Projeto mostra que não se trata apenas de uma luta de estudiosos e 

                                                
122 Edição 31, junho de 2005.  
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políticos, mas de um movimento social que possui penetração em vários estratos da 

sociedade, que também se manifestam no veículo e engajam-se na batalha. 

Entre as estratégias que verificamos também merecem destaque algumas 

iniciativas para valorização do sertão nordestino. O jornal/revista veicula alguns textos 

que buscam descrever as riquezas e potencialidades da região. Nesse sentido, esses 

textos exploram as atividades econômicas que podem se desenvolvidas no semiárido ou 

os produtos possíveis de tornar-se fontes de renda para a população local. Com estes 

conteúdos, o informativo tenta combater a imagem do sertão nordestino como uma 

região pobre e sem perspectivas futuras. Ou seja, procura apontar que a região não 

precisa da Transposição para desenvolver-se, pois na área já existem muitos recursos e 

potencialidades que somente precisam de alguma estrutura e incentivos mínimos para 

prosperar, sem a necessidade de grandes intervenções. Com esse intuito, o veículo do 

Projeto publicou uma entrevista com um especialista no assunto para abordar 

exatamente o tema e intitulou a entrevista sugestivamente de “Eldorado brasileiro”. 

Abaixo seguem alguns trechos: 

 
Quais são as principais potencialidades do semi-árido [sic] brasileiro? 
Eu enumero sete maravilhas do semi-árido [sic], riquezas econômicas que não 
necessitam do artificialismo da irrigação. São três do mundo animal: a piscicultura, a 
apicultura e a caprinocultura (criação de cabras). Do mundo vegetal, temos o 
umbuzeiro, o cajueiro, a carnaúba e fibras vegetais, como o algodão e o caroá [espécie 
de bromélia sertaneja], uma fruta que produz uma fibra fortíssima. 
 
Por que esses recursos podem ser considerados potencialidades? 
A piscicultura porque temos águas próprias, sem nada de poluição. Temos 1,5 milhão de 
hectares de lagos artificiais. Temos uma vegetação que, para se prevenir da seca, é rica 
em flores e a abelha vai à procura delas. E como são flores silvestres, é produzido um 
mel orgânico, sem nenhum tóxico. Temos um campo para desenvolver a caprinocultura, 
com raças da região e de fora. O umbu e o caroá resistem bem à seca. Há um parque 
fantástico de caju nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, principalmente, 
com a produção da castanha. A carnaúba é uma palmeira nativa que produz uma cera 
que é o melhor isolante do mundo. E somos grandes produtores de algodão colorido. 
São cores naturais que dão um preço realmente mais elevado. 
(...) 
 
Qual, então, é a potencialidade hídrica do semi-árido [sic] brasileiro? 
Construímos no semi-árido um parque hídrico fantástico durante o século XX. Temos 
dois rios correntes, o São Francisco e o Parnaíba, e entre eles construímos um parque de 
açudes, de águas captadas dos riachos intermitentes. Hoje, temos 37 bilhões de metros 
cúbicos de água acumulada no semi-árido que dariam plenamente para todas as nossas 
atividades.  
 
Como essa potencialidade poderia ser mais bem aproveitada? 
O que falta são as obras complementares. Não temos um sistema robusto de adutoras 
[canalização que transporta água]. Você tem um grande lago, um grande açude, e a água 
fica exposta à evaporação. Os açudes se tornam verdadeiros cemitérios de água, porque 
não foram feitas as obras complementares, que são as adutoras, fazer com que as águas 
dos açudes viajem. Cada açude é um pólo [sic] hídrico que tem que levar água para as 
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comunidades que estão em volta. E isso é o que não se fez. Temos água demais, não 
precisamos da transposição do rio São Francisco para nada. Temos água nos nossos 
reservatórios, o que falta é essa distribuição da água.123 
 

Este trecho mostra que, mais do que potencialidades econômicas, o Nordeste já 

possui água suficiente. Quando o informativo deu destaque a tais recursos e riquezas 

potenciais, também apontou para a necessidade da busca de soluções mais simples e 

eficientes para se conviver com seca. Assim, as chamadas “obras complementares” 

representam algumas destas soluções simples que poderiam suprir as necessidades da 

região sem a Transposição. 

Em outra matéria, o informativo volta a falar sobre o assunto, mas dessa vez 

foca aquilo que chama de tendência de vitimização do Nordeste: 

 
“Para uma convivência harmônica com o semi-árido [sic], primeiro, a gente precisa 
conhecer mais a caatinga nordestina. Ela possui uma biodiversidade fantástica. Estão 
destruindo a caatinga sem que tenhamos acesso a essas riquezas”, lembra o pesquisador 
da Fundação Joaquim Nabuco e especialista na questão hídrica do Nordeste, João 
Suassuna. 
O semi-árido [sic] vem sendo sistematicamente abordado como uma região limitada. “É 
uma lógica da ‘vitimização’ e de exaltação das limitações do meio natural 
desvalorizando todas as suas potencialidades. É um padrão que ao invés de mobilizar a 
sociedade para os recursos locais disponíveis, a convida para o imobilismo: ninguém 
pode fazer nada porque o semi-árido [sic] é um meio hostil, difícil de se desenvolver”, 
afirma o coordenador executivo da Articulação no Semi-Árido [sic] Brasileiro (ASA), 
Luciano Silveira. A ASA é um fórum de organizações da sociedade civil.124 
 

O trecho aborda essa tendência de considerar o Nordeste como uma região 

naturalmente pobre. Neste texto, a revista busca desconstruir esse tipo de abordagem 

sobre a região porque ela justificaria a Transposição. Da mesma forma que o trecho 

anterior, este aponta para a necessidade de se aprender a conviver com as condições 

naturais da região e buscar o que ela tem de melhor, ao invés de tentar modificá-la com 

um grande empreendimento. Os textos apontam que é necessário conviver com a 

natureza e não tentar impor a lógica humana. Esta tentativa de valorizar o Nordeste é, na 

verdade, um esforço para minar um dos pilares que sustentam os argumentos em defesa 

da Transposição: o discurso de que a região é por natureza pobre, e que sem o auxílio 

das grandes obras permanecerá nessa condição. O veículo de comunicação procura 

mostrar que a realidade é outra, uma vez que possui muitas potencialidades, e que é 

necessário aprender a explorá-las, convivendo de maneira harmônica com o semi-árido 

nordestino. 

                                                
123 Edição 49, de dezembro de 2008.  
124 Edição 39, de abril de 2007.  
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Por último, dentre os vários momentos da batalha, o informativo do Projeto 

utiliza uma estratégia que destoa de todas as demais: uma história em quadrinhos. Ao 

contrário das outras, esta só aparece uma vez, porém deve ser destacada, já que chama a 

atenção dentro do contexto. Neste caso, mais importante que história em si é o contexto 

em que foi elaborada e veiculada. Em junho de 2007, o governo distribuiu uma cartilha 

na forma de história em quadrinhos para explicar o que era a Transposição e como seria 

implementada. Com base nessa cartilha, a edição 41 da revista apresentou também uma 

história em quadrinhos, como se fosse uma resposta àquela produzida pelo governo. A 

história produzida pelo Projeto faz, inclusive, referência direta à outra: 

 

A história em quadrinhos trazida pela revista reúne alguns dos principais e 

recorrentes argumentos contrários à Transposição, que já haviam sido veiculados na 

forma de textos. Trata-se da apropriação de outra linguagem para traduzir os 

argumentos. Só que, desta vez, a utilização dessa linguagem representa um momento de 

confronto direto com o governo, uma reação no mesmo tom da ação, uma resposta 

provocativa na mesma língua e com os mesmos apelos. Abaixo seguem alguns dos 

quadros desta história: 

 

[Veja a imagem na página seguinte] 
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Observamos então que a revista aventura-se por uma linguagem bem diferente 

daquela a que está acostumada. Ela traduziu os elementos da batalha contra a 

Transposição para a linguagem voltada ao público jovem e adolescente. Interessante 

destacar que a revista, ao utilizar a sequência de imagens e balões, recontou a narrativa 

da história da Transposição que identificamos ao longo deste capítulo. No exemplo 

acima, vemos dois personagens da guerra, as vítimas e o governo, retratados em 

desenhos cujas falas reiteram um argumento contrário à Transposição (o de que a água 

não irá atender a população pobre). E, dessa forma, a história em quadrinhos retoma 

diversos outros argumentos que o jornal já havia exposto em outros formatos. 
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5 – Considerações Finais 
  

5.1 – Afastar-se para enxergar além 

Neste trabalho, estudamos como o Jornal/Revista Manuelzão apresenta o Projeto 

enquanto ator na esfera pública e através de que estratégias narrativas o veículo 

apresenta seus argumentos e posicionamentos. Para isso, revisitamos a trajetória da 

organização e analisamos todas as edições do seu informativo institucional. Agora, 

terminada a análise do material, gostaríamos de chamar a atenção para um elemento 

básico de qualquer pesquisa, mas que, neste caso, marcou decisivamente a experiência 

de estudar o Jornal/Revista Manuelzão: o afastamento em relação ao objeto. Durante 

três anos, trabalhei no Projeto Manuelzão, fazendo parte do seu dia a dia, 

acompanhando as suas rotinas, escutando e participando das discussões sobre os mais 

diversos temas que envolvem a instituição. Na equipe de Comunicação do Projeto, me 

envolvi na produção do informativo, que se transformou em objeto desta pesquisa, seja 

na apuração e redação de matérias, na discussão das pautas que iriam configurar cada 

número do jornal/revista, na edição de textos de outros integrantes, na produção de 

material fotográfico ou na diagramação. 

 Porém, eram poucas as oportunidades de uma pausa para refletir sobre o trabalho 

e os seus resultados. Passados alguns anos fora do Projeto, esta pesquisa proporcionou a 

oportunidade de afastamento em relação e ele e de reflexão sobre os produtos de seu 

trabalho. Afastamento que permitiu analisar matérias que um dia escrevi ou ajudei na 

produção com outro olhar e outros objetivos. A pesquisa possibilitou enxergar o 

Manuelzão e o seu informativo de uma nova perspectiva que, em alguns casos, relevou 

elementos completamente novos em relação às impressões configuradas no fazer diário 

das atividades do Projeto e, em outros casos, confirmaram algumas reflexões elaboradas 

naquela época.  

 O primeiro fruto do afastamento foi a problematização da própria natureza do 

Manuelzão. Fomos à busca de uma definição para o Projeto, apoiando-nos em alguma 

literatura sobre movimentos sociais, ONGs e outras leituras a respeito das lutas da 

sociedade civil. Diante disso, percebemos que encontrar uma definição para o Projeto 

Manuelzão não é uma tarefa tão fácil quanto parecia. Transitamos por várias definições 

e pudemos perceber que nenhuma delas foi capaz de refletir adequadamente o que seria 

o Projeto. Mesmo assim, tentar definir o seu lugar, ou não lugar, foi um exercício muito 
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interessante e enriquecedor. Analisar a instituição de fora, e com um olhar crítico, 

permitiu enxergar várias faces do Manuelzão, o que fez também com que 

encontrássemos inconsistências ou limitações em cada um das definições ou conceitos 

nos quais procurávamos encaixar o Projeto. O estudo nos mostrou uma instituição 

multifacetada, o que dificultou a busca por uma definição conclusiva, mas enriqueceu 

muito a discussão sobre a natureza do Projeto. 

 A qualificação sobre o que seria o Manuelzão, que em um primeiro momento 

parecia simples e rápida, foi se alongando, incorporando novas reflexões e tornando-se 

mais rica em cada nova tentativa de definição. O trabalho em busca da definição pontual 

para o Projeto acabou nos encaminhando não para um conceito, mas para uma zona 

cinzenta, a área de encontro de várias definições, sem fronteiras claras. Optamos por 

posicionar o Manuelzão nesse lugar, e assim pudemos recorrer a fragmentos de diversos 

conceitos para caracterizar essa organização diversa, que possui um braço dentro do 

Estado, atua junto à sociedade civil, também se organizou como ONG e milita ao lado 

de movimentos sociais. Demos ao Manuelzão, desse modo, uma definição não muito 

bem definida. 

 O desafio de explicar o que é o Projeto Manuelzão também nos levou a revisitar 

os seus princípios norteadores, sua filosofia de atuação e os posicionamentos que adota 

frente às mais diversas polêmicas, acontecimentos ou questões. Nesta pesquisa, olhando 

para o Projeto de fora e tendo no horizonte as discussões a respeito do movimento 

ambiental na atualidade, pudemos perceber que o ideário que move o Manuelzão está 

perfeitamente inserido no universo das lutas contemporâneas pelo meio ambiente. 

Movimentos e organizações que encampam estas lutas e que têm como objetivo 

principal chamar a atenção pública e questionar a maneira como o homem, dito 

moderno, se relaciona com a natureza. Os movimentos propõem o estabelecimento de 

uma nova forma de relacionamento homem/ambiente, mais integrada e equilibrada, 

onde o ser humano não seja considerado um elemento externo ao ambiente, mas sim 

parte integrante e dependente dele.  

Dentro desse contexto do movimento ambiental contemporâneo, é muito 

interessante o debate sobre o discurso do Projeto e a análise de como nele encontramos 

as marcas dessa luta atual. Isto está claro quando ele defende a elaboração de políticas 

públicas para a gestão ambiental com base nos limites geográficos definidos pela água, 

ou seja, as bacias hidrográficas, e não os limites políticos dos municípios, estados ou 

países. Nesse mesmo sentido, também determina a bacia do Rio das Velhas como seu 
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foco de atuação e estrutura toda a sua atuação com base nesse curso d’água. Da mesma 

forma, também se manifesta quando o Manuelzão adota como seu eixo estruturante o 

trinômio: saúde, meio ambiente e cidadania. Ainda defende que a saúde da população 

de uma determinada localidade está diretamente relacionada às condições ambientais 

dos rios do lugar. Não é por acaso que a luta contra a canalização de rios e córregos e 

em defesa de que estes devem ser mantidos em leito natural é uma das principais causas 

defendidas pelo Projeto. Vemos assim que as bandeiras que o Projeto empunha são 

tentativas de promover uma nova relação do homem moderno com a natureza, de 

integrá-los de uma maneira mais harmônica.  

Com base nessa reflexão sobre os princípios do movimento ambiental e o 

Projeto, o debate acerca da Transposição do Rio São Francisco torna-se ainda mais rico. 

A condenação da obra do governo federal por parte do Manuelzão está inserida nesse 

universo de tentativas de mudar a forma como o homem se relaciona com o ambiente 

que o cerca. É um esforço em mostrar que devemos aprender a conviver com a natureza, 

e não tentar impor a ela a lógica humana. Nessa perspectiva, na visão do Projeto, a 

Transposição representa mais um erro motivado pelo pensamento de que o meio 

ambiente deve servir ao ser humano, e não de que este deve aprender a conviver em 

harmonia com a natureza. 

Esta pesquisa também nos possibilitou revisar os jornais e revistas do Projeto, o 

que dificilmente faríamos sem o devido distanciamento, até porque, depois de finalizada 

uma edição, já era hora de iniciar a próxima. Pudemos fazer uma leitura sistematizada 

de todos os números do informativo, desde o início de sua existência, produzido ainda 

de uma maneira amadora, até os dias de hoje, quando se tornou uma revista mais 

profissional. Enquanto participei da rotina de produção desse informativo, pude ler e 

reler várias das edições, porém, nunca com a preocupação de encadeá-las e tentar 

construir uma história contínua. Tratava-se de uma leitura fragmentada, sem a 

preocupação de traçar os elos entre os vários textos das inúmeras edições. Com o estudo 

pude olhar os jornais e revistas como um todo, estruturar a leitura e tecer histórias, 

encandeando as edições, o que resultou na construção de uma direção e sentido para o 

jornal/revista. Analisar todas as edições nos permitiu ler a trajetória do Projeto de uma 

maneira provavelmente diversa daquela, porém complementar, à descrita nas atas de 

reunião, documentos da Faculdade de Medicina da UFMG, convênios firmados com 

empresas ou governos, etc.  
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Podemos afirmar que a história do Projeto que interpretamos a partir dos jornais 

e revistas foi escrita não de modo intencional, mas ocasionalmente, no decorrer das 

edições. Para remontar esta história, no entanto, é necessária a leitura sistematizada e 

com o devido distanciamento, o qual também nos permitiu obter e consolidar dados 

quantitativos para subsidiar o relato dessa história. Ainda serviram de base para delinear 

a nossa interpretação sobre os lugares que o jornal/revista construiu para o Projeto 

enquanto ator na esfera pública, segundo a trajetória descrita pelo veículo de 

comunicação. Analisamos como o jornal/revista foi, ao longo das edições, construindo 

uma versão do Projeto Manuelzão. Constatamos, durante nossa leitura, que muitos dos 

textos veiculados apenas citam o Projeto, porém, mesmo assim, desempenham um papel 

importante na construção da sua representação e do lugar que ocupa enquanto ator.  

O encadeamento dos mais variados textos, sejam eles reportagens, notícias, 

artigos, notas editoriais, ou outros gêneros, foi construindo, aos poucos um rosto (ou 

rostos) para o Projeto. Por isso dizemos tratar-se de uma construção não intencional da 

imagem do Manuelzão. Dissertando sobre um grande leque de temas, apresentando uma 

infinidade de debates ou relatando os mais variados acontecimentos, o Projeto 

Manuelzão, através de seu jornal/revista, desenhou a representação do lugar de onde 

fala na esfera pública. Tais representações evoluem ao longo das edições e o legitimam 

ao descrevê-lo como ator importante, que trilhou uma trajetória de constante 

crescimento e reconhecimento e, portanto, com respaldo e suporte para defender suas 

opiniões e tentar influenciar na formação da opinião pública. 

A trajetória do Projeto Manuelzão foi dividida em três fases e começa em um 

lugar de autoafirmação, que chamamos de “Eu Sou”. Esse é momento inicial, em que o 

jornal busca construir uma base sólida para o Projeto e, para isso, reafirma os vínculos 

com o Internato Rural e a UFMG, uma instituição já reconhecida, e busca valorizar suas 

parcerias, assim como seus parceiros. Também busca dar visibilidade para suas 

conquistas, bem como para seus valores e princípios, além de descrever o seu lugar 

físico de atuação, a bacia do Rio das Velhas. A segunda fase da trajetória do Projeto no 

jornal é um momento de ação, que denominamos de “Eu Faço”. O jornal passa a focar a 

atuação do Projeto, seja sozinho ou junto com parceiros. Também vemos aparecer as 

primeiras pesquisas científicas e os Comitês Manuelzão, braços de atuação do Projeto 

espalhados por toda a bacia. O perfil mobilizador também fica claro nesse momento, 

que ainda começa a divulgar textos sobre pessoas e instituições (não parceiras) que, para 

o Projeto, representam bons exemplos. No veículo, o Manuelzão também atua na 
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educação ambiental, como também discute a gestão da coisa pública e das bacias 

hidrográficas.  

Por fim, na terceira fase, que nomeamos de “Eu Também Falo”, além de 

permanecer com o perfil agente, vemos também surgir no jornal/revista um esforço de 

promover debates, trazendo posicionamentos distintos sobre assuntos específicos. É 

nesse momento que o jornal torna-se revista e que os temas “canalização de rios e 

córregos” e a “Transposição do São Francisco”, dois dos mais caros para o Manuelzão, 

ganham espaço, indicando que o Projeto já tem legitimidade e pode empunhar suas 

bandeiras. Também é na terceira fase que o veículo passa a trabalhar ainda com os 

aspectos culturais da bacia do Rio das Velhas e ainda consolida a Meta 2010 como 

assunto relevante no informativo.  

O que pudemos constatar foi o desenvolvimento da representação de um ator, 

que passou da condição de dependente da UFMG e de instituições–parceiras a promotor 

de debates e voz que influencia a gestão de políticas públicas, participando de grandes 

lutas na esfera pública, como foi o caso da Transposição. 

Neste trabalho não buscamos nos aprofundar na pesquisa da história do Projeto 

Manuelzão; focamos, sim, nossa atenção no jornal/revista. Não era, tampouco, nosso 

objetivo obter documentos ou fazer entrevistas para elaborar um relato histórico sobre o 

Projeto. Seria um exercício muito interressante buscar outras fontes de informação sobre 

o Manuelzão e, a partir delas, tentar identificar outras “versões” da sua trajetória e, de 

posse disso, fazer uma comparação com o que encontramos nesta pesquisa. Assim 

poderíamos identificar até que ponto a história contada nas páginas do jornal/revista 

corresponde àquela percebida por outros atores, envolvidos com outras atividades e que 

olhassem o Projeto através de lentes diferentes. Porém, não dispomos dos dados 

necessários para tal e só podemos fazer qualquer afirmação com base em impressões 

pessoais percebidas nos anos de trabalho e militância no Projeto, bem como na 

convivência com outros integrantes que acompanham a instituição desde o seu início.  

Sendo assim, com base em tais impressões, assumimos o risco de dizer que a 

trajetória identificada nesta pesquisa corresponde à história vivida pelo Projeto. Ele é 

uma organização que surge completamente inserida e limitada à universidade e, num 

primeiro momento, apenas busca difundir seus ideais e procurar parcerias para 

consolidar-se. Com os anos, torna-se um ator empreendedor de inúmeras ações, capaz 

de influenciar a formulação de políticas públicas, e que constantemente vem a público 

expor seus posicionamentos sobre temas diversos.  



 169 

Também devemos ressaltar que, durante as reuniões de pauta ou a edição do 

jornal/revista, não havia a intenção manifesta de selecionar os temas a ser veiculados de 

modo a retratar os momentos do Projeto, seja ele de autoafirmação, ação ou debate. A 

produção do jornal/revista acompanhou “naturalmente” o desenvolvimento do Projeto e, 

por isso, falamos em uma construção não intencional da história do Manuelzão. Sendo 

assim, este é mais um exemplo de como os meios de comunicação podem ser objetos de 

estudo ricos para o estudo e a compreensão das sociedades e instituições nas quais estão 

inseridos. 

 

5.2 – Discursando na esfera pública 

Como já mostramos, não foi possível encontrar um conceito capaz de descrever 

corretamente o Projeto Manuelzão, sem reduzi-lo; optamos, pois, por posicioná-lo na 

zona cinzenta por onde transitam várias definições, conceitos e noções. Porém, mesmo 

sem uma definição, podemos afirmar que um dos principais palcos de ação do Projeto é 

a esfera pública, assim como em grande parte das lutas encampadas por movimentos 

sociais, ONGs, associações e as mais diversas entidades e organizações da sociedade 

civil. É um palco de disputas onde ele deve promover debates e alimentá-los com 

argumentos racionalmente fundamentados, a fim de influenciar a formação de uma 

opinião pública favorável às suas causas. Segundo o modelo adotado por Habermas 

(1997), a atuação do Projeto na esfera pública direciona-se para a criação e adensamento 

o de fluxos comunicativos a fim de que possam vencer as comportas dos sistemas da 

sociedade e chegar ao núcleo do modelo, o centro do poder político. 

De acordo com essa perspectiva teórica estudamos o jornal/revista, o que levou a 

resultados muito interessantes e se mostrou uma pesquisa enriquecedora para pensar a 

relação entre lutas sociais e comunicação. Tal abordagem teórica nos permitiu olhar 

para o jornal/revista não apenas como carreadores de informações em um determinado 

formato, mas como instrumentos de potencialização da ação dentro da esfera pública. 

Além de uma ferramenta para endereçamento de mensagens e construção de relações 

com seus públicos, o veículo de comunicação pode ser analisado também como uma 

caixa de ressonância para os argumentos do Projeto, dando a eles mais intensidade e 

amplitude. O jornal/revista permite ampliar o raio de alcance das opiniões e 

posicionamentos do Manuelzão. É mais um instrumento para a promoção de debates e 

alimentação de discussões em diversos espaços, contribuindo para formação da opinião 
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pública e dos fluxos comunicativos, bem como estreitando o relacionamento com os 

públicos. 

Assim, o informativo do Projeto Manuelzão faz propagar os seus argumentos e 

chegar a um amplo número de pessoas, localizadas nos mais variados lugares ao longo 

bacia do Velhas e fora dela. Mas essa propagação a que nos referimos se dá de uma 

forma específica, típica do campo do jornalismo. Na realização da pesquisa, estudamos 

este material e vimos os argumentos do Projeto transformando-se em editoriais, 

reportagens, notícias, notas, artigos e outras manifestações narrativas jornalísticas. Mais 

revelador ainda é ver como um tema polêmico e controverso como a Transposição do 

São Francisco ganha a forma de uma história, com um enredo próprio que vai se 

desenrolando ao longo dos anos no jornal/revista. Assim como o afastamento em 

relação ao veículo e ao Projeto e o fato de olhá-los como objeto de pesquisa nos 

permitiu enxergar uma trajetória para a instituição ao estudarmos as edições do 

informativo como um contínuo, também nos possibilitou juntar as peças espalhadas 

pelo jornal/revista e montar uma história sobre a Transposição. 

Foi preciso olhar o jornal/revista “de cima” para ter a visão de conjunto e 

enxergar a história da Transposição contada pelo Projeto Manuelzão. Analisando essa 

história, nos é possível fazer alguns apontamentos sobre o jornalismo praticado em 

nosso objeto. Constatamos que essa experiência não se trata do jornalismo comercial, 

mas de outro modelo, o qual nomeamos de jornalismo militante. Esse outro modelo não 

pretende ser imparcial, mas engajado em uma causa. Porém, apesar de diferente, a 

prática jornalística do Projeto Manuelzão herda elementos do jornalismo tradicional, 

principalmente no que diz respeito à busca pelo impacto e a espetacularização através 

da narrativa dramaturgizada e o modo emocional de relatar os fatos. Assim, não por 

acaso a história da Transposição se configurou como uma grande disputa, uma guerra, 

conforme já mostramos. Vimos que os argumentos contrários à Transposição, que o 

Projeto quer tornar públicos na esfera pública, vão tomando a forma de elementos dessa 

guerra por meio de estratégias narrativas variadas. 

Um dos elementos que saltou aos olhos em nossa análise sobre a história da 

Transposição é o modo como o informativo do Projeto abusa da lógica maniqueísta do 

amigo/inimigo e do bem/mal. O jornal/revista constrói dois polos opostos. De um lado 

estão os opositores da Transposição, que representam na descrição do informativo a luta 

por democracia, a transparência e a busca por verdadeiras soluções para o Nordeste. Do 

outro lado estão os que defendem a obra e que representam os interesses econômicos e 
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eleitoreiros, o autoritarismo e a megalomania. Sabemos que a construção de 

personagens que ocupam determinadas funções dentro de um conflito é um traço da 

narrativa jornalística, como ressalta Motta (2007). Porém, na história da Transposição 

contada pelo jornal/revista Manuelzão esse traço é exacerbado. Sendo assim, talvez 

possamos afirmar que essa é uma das características dessa experiência que chamamos 

de jornalismo militante. O Projeto necessita, através do informativo, demarcar 

claramente a sua posição e defendê-la, o que inclui também a demarcação de um 

opositor a ser combatido. Em um assunto polêmico como é o caso da Transposição, não 

espanta que a narrativa tenha se desenvolvido partir de dois polos tão demarcados. 

Outra característica marcante que percebemos ao analisar o material é como 

convivem no jornal/revista o discurso militante e o discurso científico. Nos textos 

estudados encontramos o apelo emocionado do militante ambientalista, que recorre ao 

discurso passional abordando temas holísticos, como a relação homem e natureza. Ao 

lado desse discurso também constatamos a fala técnica do cientista, que traz dados 

numéricos e resultados de pesquisas para avalizar os argumentos. Apesar de distintos, 

os dois discursos andam de mãos dadas, um apoiando o outro.  

Podemos atribuir esse traço do jornal/revista à natureza do Projeto, uma 

organização social militante, mas que está ancorada em uma instituição técnico-

científica, a universidade. Sendo assim, relatos de protestos acalourados de um lado, e 

discursos baseados em pesquisas e estudos, de outro, intercalam-se para formar a 

história da Transposição no periódico do Projeto. Dentro dessa história, as etapas de 

desenvolvimento da Transposição e a relação do Projeto com ela tornam-se capítulos, 

sendo que o primeiro momento, quando o empreendimento ainda estava em fase de 

análise pelo governo e o Manuelzão ainda não havia tomado posição, se configura como 

o prólogo da guerra. Já no momento oposto, com o início das obras, temos a derrota do 

Manuelzão que, mesmo sendo um episódio desfavorável ao Projeto, ainda é utilizado 

para trazer novas informações contrárias ao empreendimento e atualizar a luta. Antes 

disso, na primeira vez que o Projeto manifesta-se contrariamente no jornal, temos outro 

momento marcante, a declaração de guerra.  

A maior iniciativa pública do Manuelzão contra a obra também é descrita como 

um momento específico, o clímax, que atualiza o confronto e traz os argumentos em um 

formato diferente e inovador, os postais. Quando se deseja argumentar que a 

Transposição irá exigir a construção de barragens no Rio das Velhas, também se 

desenha um momento específico no jornal/revista, que chamamos de aproximação do 
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inimigo. E os impactos da construção dessas barragens são descritos também por meio 

da criação de personagens específicos, as vítimas, que dão nome e face para os prejuízos 

materiais e imateriais que Transposição pode trazer para a bacia do Velhas.  

Dentro desta lógica narrativa, as iniciativas de resistência contra a Transposição, 

sejam elas os protestos em praça pública, as ações judiciais ou até mesmo a greve de 

fome de um religioso, confirmam-se na narrativa como sub-conflitos dentro da guerra, o 

que serve para argumentar que existem muitos atores contrários ao empreendimento. O 

mesmo acontece com o argumento de que a Transposição impede a outorga de água do 

São Francisco em Minas Gerais, que se torna um ataque ao estado. Ainda nesta linha, a 

ideia de que a obra impossibilita a revitalização do Velho Chico também se configura 

como outro conflito, que coloca em lados opostos dois planos para o rio. 

Pessoas ou instituições envolvidas na polêmica e que militam contra a 

Transposição são, na narrativa dessa guerra, aliados valorosos, exaltados e elogiados 

pelo jornal/revista, chegando a ganhar o status de herói, como aconteceu com o bispo 

que fez a greve de fome em protesto contra o empreendimento. São atores que estão de 

mãos dadas com o Projeto Manuelzão, um dos personagens centrais da intriga. No lado 

aposto da guerra, personagens antagônicos ajudam a construir a atmosfera do conflito e 

incorporam mais elementos da polêmica discussão.  

Para mostrar que o projeto da Transposição não foi adequadamente debatido e 

que não possui uma fundamentação plausível, o jornal/revista cria um inimigo: o 

governo federal. Empreendedor da obra, o governo é descrito como um ator que foge do 

embate na esfera pública e nega-se a dar explicações ou abrir-se ao diálogo, estimulando 

um clima de autoritarismo em que, inclusive, o jornal/revista, para caracterizá-lo, 

recorre às referências do período da ditadura militar. Outro personagem antagônico é o 

agronegócio, utilizado no informativo do Manuelzão como forma de argumentar que a 

obra destina-se a beneficiar apenas este segmento da sociedade, reproduzindo assim o 

modelo equivocado de desenvolvimento que sempre vigorou no sertão nordestino e que 

produziu um grande grupo de excluídos. Tais excluídos também aparecem no 

jornal/revista, sempre na condição de vítimas, o que revela uma estratégia narrativa para 

mostrar que eles não serão beneficiados pela Transposição, mas sim iludidos pelo 

discurso do governo. Sendo assim, na descrição do veículo de comunicação, o 

empreendimento é envolto por uma atmosfera sombria e antidemocrática, por detrás do 

qual se escondem interesses econômicos e eleitorais, sem compromisso de encontrar 

verdadeiras soluções para a convivência com o ambiente do semiárido nordestino. 
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Ainda identificamos no jornal/revista a tentativa de mostrar que a Transposição é 

uma obra eleitoreira e sem fundamentação técnico-científica, através da apresentação de 

cientistas e estudiosos, cuidadosamente credenciados, que criticam a obra lado a lado 

com políticos que defendem a sua implementação. Entre os cientistas que ganham voz, 

alguns são nordestinos, outra estratégia do veículo para agregar mais credibilidade à luta 

daqueles que tentam impedir a obra. Já para trazer o argumento de que a região 

semiárida do nordeste não necessita da Transposição para produzir riquezas e sustentar 

o povo ali residente, o informativo do Manuelzão adota a estratégia de valorização dessa 

região, apontando as atividades econômicas que podem ser implantadas e 

potencialidades, inclusive a presença de água em quantidade suficiente. Por fim, vimos 

que o veículo de comunicação também aventura-se em linguagens como a das histórias 

em quadrinhos, quase como em uma provocação ao governo, ou das poesias e 

mensagens enviadas por leitores, o que serve para apontar que a luta contra a 

Transposição possui aliados entre cidadãos comuns. 

Neste trabalho identificamos, como se pode depreender, muitas estratégias 

narrativas que deram aos argumentos uma roupagem mais simples e compreensível. 

Utilizando-se de recursos do campo do jornalístico, o debate sobre um tema tão 

polêmico pôde ganhar novos contornos que facilitaram o seu trânsito na esfera pública e 

contribuíram para que os ideais do Manuelzão pudessem chegar aos mais variados 

espaços, municiando discussões e influenciando a formação da opinião pública. Além 

disso, este trabalho fornece elementos para entendermos como uma organização, 

envolvida em uma luta social e que tem a esfera pública como um dos seus principais 

campos de atuação, pode ter o jornalismo como instrumento para a conquista de seus 

objetivos. 
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