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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico traz a análise de seis reportagens publicadas durante o ciclo da 

produção de arroz no Estado do Rio Grande do Sul, e veiculadas no Caderno 

Agronegócios nos jornais do Grupo RBS, no período de outubro de 2010 até maio de 

2011. Para tanto, toma a comunicação enquanto célula no desenvolvimento da agricultura 

e do meio rural, discorre sobre a comunicação rural e o jornalismo científico, investigando 

os aspectos da prática do jornalismo em agronegócio. Faz a análise da transmissão de 

informações científicas através dos métodos jornalísticos e as características da 

comunicação rural, a partir das ferramentas da análise do discurso e da análise das rotinas 

produtivas do Caderno. O resultado dessa análise revela a produção de sentido decorrente 

das características da comunicação rural, a transmissão da ciência para a educação agrícola 

e os fluxos de informações gerados pelos diversos interlocutores do tema para o 

jornalismo em agronegócio. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo em agronegócio, jornalismo científico, comunicação rural e 

análise do discurso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph contains the analysis of six reports published during the cycle of rice 

production in the State of Rio Grade do Sul, in the Caderno Agronegócios aired in the 

newspapers of the RBS Group, from October 2010 until May 2011. Therefore, its cell 

communication as the development of agriculture and rural areas, talks about the rural 

communication and science journalism, investigating aspects of the practice of journalism 

in agribusiness. Makes the analysis of the transmission of scientific information through 

the journalistic methods and characteristics of rural communication, from the tools of 

discourse analysis and analysis of routines Notebook. The result of this analysis reveals 

the production of meaning derived from the characteristics of rural communication, the 

transmission of science to agricultural education and the information flows generated by 

the various partners of the topic for journalism in the agribusiness area.   

 

Keywords: Journalism in agribusiness, science journalism, rural communication and 
discourse analysis. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A minha história de vida me conduziu pelos caminhos que traçaram este trabalho. 

Durante este trajeto, através de um longo processo, construí afinidades com a agricultura e 

com os fatores que a rodeia. Este conhecimento empírico me permitiu aproximar a 

agricultura e fazer uma análise da comunicação social, viabilizando uma visão crítica e 

uma diferente maneira de contextualizar e elaborar este trabalho. Busquei para o tema 

desta pesquisa a cultura do arroz, na qual tenho uma maior vivência e compreensão dos 

assuntos que a envolvem.  

O que impulsionou a idealização do projeto de pesquisa e, consequëntemente, a 

monografia, foi minha percepção da possibilidade e da necessidade de uma comunicação 

especializada para este âmbito. Tal percepção resulta da artificialidade com que alguns 

veículos reportam à agricultura nos dias de hoje. Assim, esta monografia concentra-se em 

uma análise do discurso de seis reportagens sobre a cultura do arroz no Caderno 

Agronegócios, que é vinculado aos jornais do Grupo RBS na região central do Estado, de 

modo a entender a presença e as características da comunicação rural e do jornalismo 

científico na cobertura do agronegócio. 

O jornalismo voltado à agricultura ocasiona a transferência de informações 

científicas e econômicas, e estudar o jornalismo de ciência, passando pelas complexidades 

dos fluxos da comunicação rural, torna-se essencial para este trabalho. A análise do 

discurso permite revelar a produção de sentidos que emergem da ideologia agrícola, bem 

como a rural, pois é neste contexto social que está situado o principal sujeito do 

agronegócio, o agricultor. 

 As referências teóricas trazem a trajetória da comunicação rural e suas 

especificações, entre elas, os ruídos causados por transferências mal feitas de tecnologia 

aos agricultores e a necessidade de uma comunicação mais democrática no âmbito rural. 

Esta análise da comunicação rural contribui para o aperfeiçoamento do jornalismo nesta 

área, atraindo teorias do jornalismo científico, pois no agronegócio a união destes campos 

faz com que a comunicação seja uma só, reproduzindo diversos interlocutores e visando o 

desenvolvimento social. Definir o que é jornalismo científico e diferenciá-lo de outras 

práticas discursivas é uma maneira compreender o que transcrevem, ou traduzem os 

textos, e quem produz o discurso. 

Este trabalho também relata a rotina produtiva do Caderno Agronegócios e faz a 

análise da composição gráfica do jornal. Esta etapa da análise aprimora o entendimento do 



 
 

 

acadêmico, de maneira que apresenta como é a pré-produção destes textos e as 

peculiaridades do veículo que transfere as informações. Um fator importante deste estudo 

deve-se ao fato do trabalho e o assunto de análise ser emergentes de uma sociedade onde a 

agricultura é tradicional, bem como a cultura orizícola. Entender o comportamento do 

jornalismo permite a esta pesquisa pontuar as características destes campos de estudos, 

pois se tratam de equalizadores da comunicação científica e social deste âmbito.   

Aprofundar o estudo sobre o jornalismo científico e a comunicação rural trouxe 

para o contexto deste trabalho as estratégias utilizadas para produzir notícias para o 

jornalismo em agronegócios. Destacar os métodos para a elaboração das matérias, a 

relação com as fontes, a construção do discurso jornalístico sobre outros discursos e os 

valores notícias, irão definir alguns aspectos da construção de informações. E o jornalismo 

científico pode ser de extrema importância para o desenvolvimento social, especialmente 

considerando o objeto de análise, ao qual geralmente se reporta a divulgação da pesquisa 

agropecuária. 

O caderno Agronegócios circula em 110 municípios da região central do Rio 

Grande do Sul. A região tem como base econômica, principalmente, a agricultura, fazendo 

com que o leitor se identifique com os temas das reportagens. Ainda que dominem o 

cotidiano rural, os sujeitos muitas vezes desconhecem os assuntos e os recursos de 

linguagem utilizados no Caderno Agronegócios para transferir ao leitor não especializado, 

as informações necessárias. Pode-se esperar também, que a partir de uma melhor 

compreensão de tais processos, novos interesses e um melhor reconhecimento da 

agricultura sejam possíveis a estes leitores. O desvendamento dos elementos que unem 

jornalismo, ciência e a agricultura constituem a análise feita nos textos escolhidos para 

este trabalho.  

 Desse modo, esta monografia apresenta, no primeiro capítulo, um estudo 

aprofundando sobre a comunicação rural. Este suporte teórico parte de autores como 

BRAGA (1993), IZIQUE (2011) e BORNADEVE (1998), onde as divergências da 

comunicação rural, sua ideologia e trajeto são projetados ao foco do trabalho. É importante 

perceber que neste capítulo constam os aspectos que podem influenciar a comunicação a 

promover o desenvolvimento rural. 

 O segundo capítulo deste trabalho apresenta os fatores que envolvem o 

agronegócio e a sua importância social. Também neste capítulo, estão descritas algumas 

das contribuições que uma comunicação adequada pode representar para a agricultura. O 

embasamento neste capítulo também corresponde ao jornalismo científico. Para o 



 
 

 

referencial foram utilizados os estudos de OLIVEIRA (2002), MASSARANI (1998), 

LATOUR (2000), BURKKET (1990), entre outros. A partir destes autores, contemplou-se 

a prática jornalística para a transferência de ciência e tecnologia, observando as 

deficiências e as virtudes para o êxito do jornalismo científico. O item contextualiza a 

ciência e os cientistas, revelando alguns critérios para a elaboração das matérias 

jornalísticas e as tendências de uma prática ainda limitada no país.  

Durante o percurso metodológico deste trabalho, pode-se destacar a análise do 

discurso dos textos no Caderno Agronegócios. Para este capítulo, a partir da leitura de 

ORLANDI (2007), ZAMBONI (2001), MAINGUENEAU (1993) foi possível apresentar 

alguns significados relacionados à transmissão de informações. Este estudo da linguagem 

e da comunicação enquanto função discursiva tornou possível a compreensão das 

ideologias da comunicação rural presente nos textos, além da transmissão de informações 

científicas. Também, durante este percurso, acompanhei a rotina produtiva do Caderno 

para entender como surgem as pautas e como são elaboradas as matérias. Essa 

investigação ocorreu através de entrevistas com os repórteres e com minha própria 

observação e análise.  

 Sabe-se que a ciência e a tecnologia estão ligadas ao agronegócio. O 

desenvolvimento agrícola deve-se à pesquisa científica em sementes, solos, fertilizantes e 

também, maquinários de alta tecnologia. Deste modo, a transferência de informações que 

dizem respeito a estes assuntos deve obedecer aos critérios da comunicação rural, para que 

não apenas informe, mas que providencie o desenvolvimento social. No item que analisa 

os textos do Caderno Agronegócios, podemos observar a transferência da inovação 

científica com relação à etapa do ciclo do arroz e a visão do agricultor sobre a ciência. A 

análise do discurso permite avaliar a difusão científica e como ela influencia o 

desenvolvimento agrícola, onde pelo viés da comunicação rural, há um contexto amplo 

para que se defina o jornalismo em agronegócio neste trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1 A COMUNICAÇÃO RURAL  
 

BORDENAVE (1988) define comunicação rural como um processo maior do que 

uma informação rural ou a extensão rural, motivo pelo qual ela não é simples nem fácil e 

requer cuidados na linguagem, que deve ser apropriada para o universo rural. 

A comunicação rural apaixona a muitos quando discutida. BRAGA (1993) lembra 

que o ambiente é rico em detalhes importantes, necessitando uma diferente abrangência e 

uma maior profundidade. O Brasil é um país grande, monopolizado pelas grandes 

metrópoles, mas ainda assim depende principalmente da produção de alimentos no interior 

do país. O desenvolvimento rural é um complexo processo de mudança, onde muitas 

vezes, a comunicação não consegue acompanhar tantas mudanças no ambiente, gerando 

diversos desentendimentos causados pela artificialidade com que a mídia reporta a 

realidade rural. Por exemplo, quando os produtores precisam de melhores preços, a 

solução é trancar as rodovias com maquinários agrícolas. Para o autor, de certa forma, para 

eles, isso é comunicação rural, pois desconhecem outra maneira de impactar a sociedade.  

Existem diversos setores da sociedade que estudam e buscam o desenvolvimento 

rural no país. Na imensidão da área rural brasileira, questões como a agricultura, os 

recursos humanos, transporte, e educação carecem de comunicação social. Para BUENO 

(2008) o desenvolvimento rural é um processo que requer a intervenção coerente de um 

amplo número de fatores. Um destes fatores é a comunicação, entendida como um 

processo educativo e como um fluxo programado e sistemático de informação entre os 

diversos interlocutores ou setores sociais envolvidos no desenvolvimento.  

BRAGA (1993) entende que a comunicação rural, ultrapassando a sua tradicional 

concentração excessiva na transferência mal feita de tecnologia aos agricultores, se destina 

também a demonstrar aos dirigentes a toda população que é urgente adotar políticas de 

reativação da agricultura e de valorização integral do espaço rural. Isto implicaria a 

drástica revisão do modelo de desenvolvimento vigente, que faz da agricultura e da vida 

rural, servidores explorados e mal pagos da sociedade brasileira. Somente fazendo as 

pazes com a terra e com os homens e mulheres que a fazem produzir, é que o discurso e a 

prática da comunicação rural serão uma coisa só, pois ambos estarão a serviço de um 

desenvolvimento mais justo e mais humano.  

IZIQUE (2011), afirma que as mensagens da comunicação rural são difundidas 

pelos diversos setores, com a finalidade de facilitar sua ação recíproca e fazer mais 

consciente, organizada e efetiva sua participação no desenvolvimento rural. Por outro 



 
 

 

lado, lembrando-se que se um destes interlocutores forem firmas que vendem maquinários 

e insumos aos agricultores ou aquelas que comprem deles os seus produtos, nota-se que 

nem sempre as intenções são tão altruístas e desenvolvimentistas. Se assim fosse, algumas 

firmas não levariam os agricultores a comprar equipamentos ou produtos que não 

necessitam, e que em certos casos, podem causar endividamentos e ou até mesmo, 

acidentes fatais.  

A comunicação rural hoje, nem sempre é estabelecida pelo jornalismo. Muito disso 

se deve ao agronegócio, procedente do meio rural e influente na comunicação. Segundo 

BRAGA (1993), a agricultura é, antes de tudo, o que o agricultor faz, e não o que o 

governo ou os consumidores desejam que eles façam. Existem fluxos na comunicação 

rural. O principal deles é o que faz a articulação de necessidades e problemas entre os 

agricultores e a apresentação dos mesmos para as instituições que podem ajudar na 

solução. Um segundo fluxo, ou circulação de informações importantes, é o que ocorre 

entre os agricultores e os serviços de apoio, tais como os de pesquisa agropecuária, 

extensão rural, crédito agrícola, reforma agrária, etc. É importante perceber que, os 

serviços de apoio não formulam a política agrária do país, onde com freqüência é possível 

perceber certa defasagem entre o que os serviços gostariam de fazer em favor do agricultor 

e o que os políticos e tecnocratas lhe permitem fazer, por meio da política agrária. 

 
A divisão existente na área de conhecimento da comunicação urbana e rural, 
já pressupõe a presença das interpretações maniqueístas que sempre 
pensaram em separar as realidades e adquire dessa separação um rendimento 
funcional mais adequado às formas de dominação. Durante o tempo em que 
não houve contestação a esse pressuposto, para alguns pesquisadores, essa 
separação resultava na possibilidade única de encontrar no mundo rural um 
espaço societário homogêneo, com características tão distintas e 
marcadamente evidentes, que validavam a metodologia comparativa a partir 
de um modelo ideal. Ao mesmo tempo, a separação constituía-se, para 
outros, no refúgio do trabalho ideológico justificando socialmente como o 
status de produção científica, com vistas a transformações sociais dirigidas e 
com resultados bem diferentes dos objetivos a que se propunham. (BRAGA, 
1993, p. 187). 
 

 

Segundo SOUZA (1999), a emergência do modelo desenvolvimentista, calçado no 

agronegócio exportador, deslocou as preocupações dos estudiosos para outros focos, quase 

sempre associados à economia agrícola e, em função disso, as questões sociais, culturais e 

de comunicação vinculadas ao mundo rural acabaram ficando relegadas a um segundo ou 

terceiro planos. Sobretudo, a mídia passou a se ocupar prioritariamente com a expansão 



 
 

 

das monoculturas, na maioria das vezes contemplando esse processo sob uma perspectiva 

crítica, comprometida com os grandes interesses que rondam o campo. 

SOUZA (1999) lembra que apesar da propalada vocação agrícola da nação e de o 

agronegócio brasileiro participar de quase metade do PIB nacional, a Comunicação Rural 

é desconhecida, na sua essência, pela maioria dos comunicadores do País. No Brasil, 

sempre esteve restrita aos técnicos em agricultura e foi orientada para ser empregada nos 

movimentos de difusão agropecuária. Fez parte de um pacote agrícola americano de 

tecnologia, exportado para o Brasil nos anos 50/60, conhecido como Revolução Verde, o 

qual veio carregado de ideologia e destinado à formação de hábitos de consumo no 

produtor rural.  Para assim, estabelecer um mercado de insumos agrícolas, que estavam em 

plena difusão nos países do primeiro mundo sob um discurso oficial de ajuda 

internacional, apoio profissional e repasse de tecnologia.  

Conforme TEIXEIRA (1988), a comunicação rural era a ferramenta maior ou a 

única de que dispunha o Ministério da Agricultura para, mediante a Extensão Rural 

Brasileira, falar com o homem do campo. No entanto, a formação urbana dos técnicos, a 

forma autoritária de repasse da tecnologia e a diferença de cultura entre emissor e receptor 

criavam fortes resistências e recusas em adotar as técnicas apresentadas. Essa forma de 

comunicação foi e continua sendo fonte de enormes ruídos entre os sujeitos do processo 

comunicacional.  

Para TEIXEIRA (1998), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER), em todo o Brasil, e a CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), 

em São Paulo, foram autênticos laboratórios de experimentos comunicacionais com o 

homem do campo em todo o território brasileiro. A partir dos anos 80, o sistema de 

Extensão/Comunicação Rural entrou em colapso político-ideológico e afastou-se de seus 

paradigmas. Após as sucessivas crises das últimas décadas e a globalização dos anos 90, 

corporifica, no cenário rural, uma nova forma de Extensão e Comunicação Rural, 

inovando a filosofia de ação, gerando novos conceitos paradigmáticos na abordagem do 

novo mundo rural e inserindo-o, como coadjuvante, na vida urbana brasileira, como parte 

essencial e viva do emergente Agronegócio brasileiro. 

O pesquisador afirma também que, apesar de o setor agroindustrial gerar mais de 

40% da renda nacional, o maior setor da economia surge do meio rural, onde sua presença 

ainda é muito pequena nos veículos de comunicação. Acredita-se que isto se deva ao 

pequeno número de profissionais de comunicação especializados em agropecuária. 



 
 

 

 Segundo KUNSCH (1993), a comunicação rural é muito mais complexa do que se 

pensa. Infelizmente, no decorrer dos últimos anos, não mereceu por parte das escolas de 

comunicação social a atenção devida, tanto no que se refere ao ensino quanto a uma 

melhor definição das linhas de pesquisa, ficando muito impregnada do extensionismo, do 

funcionalismo e do difusionismo de inovações, sob forte influência dos paradigmas 

importados, distanciados, portanto, da realidade brasileira. 

CAPORAL (1991), afirma que a Extensão Rural, na prática de comunicação com o 

ruralista, deve abrigar equipes interdisciplinares, conscientes de que as angústias sociais 

no campo não se resumem ao desconhecimento técnico, nem são eliminadas com o 

simples repasse de conhecimentos científicos. O novo extensionista terá pela frente a 

difícil tarefa de amenizar a grande distância entre a comunidade rural e a vida urbana, 

aguçando naquela célula social a noção de cidadania, orientando seus anseios aos agentes 

instituídos e com poder de apoio e de decisão.  

Para BUENO  (2008), nos dias de hoje a comunicação rural cada vez mais está à 

deriva, onde existe um declínio de professores e profissionais deste campo. 

Tradicionalmente, a comunicação rural vem surgindo em sociologias e não em 

comunicação. O autor lembra que mesmo em cursos de pós-graduação são raras as linhas 

de pesquisa em comunicação rural. Fatos assim, vêm contribuindo para que outros setores 

façam o papel da comunicação, estabelecendo assim, seus interesses. 

 
O Jornalismo, como guardião da liberdade e dos direitos da sociedade, 
deve lembrar que, mesmo nos “cafundós” de nossos sertões, vivem 
brasileiros com os mesmos direitos da população urbana. Desde os 
tempos sesmariais, o Brasil vem obtendo destaque no mercado 
internacional por meio da produção agrícola, iniciando pelo açúcar do 
Nordeste, no período colonial, e, no período imperial, o café brasileiro 
correu o mundo. (CAPORAL, 1991, p. 98). 

 
 

Hoje, o Brasil, dono da mais rica biodiversidade do planeta, desperta a cobiça 

internacional e serve como alento ao mundo pelo seu potencial de produção de gado de 

corte, suínos, frangos, suco cítrico, frutas, flores, plantas medicinais, aromáticas, arroz e 

soja.  

Para SOUZA (1999), pode dizer-se que o maior negócio do Brasil na atualidade, o 

agronegócio, tem-se firmado, cada vez mais, como líder emergente no contexto 

internacional, em grande parte, graças ao arsenal tecnológico e à gestão competente de 

seus agricultores, que buscam uma produção compatível à desvalorização. Para o autor, a 

administração do negócio agrícola assumiu caráter empresarial, forçando a 



 
 

 

profissionalização e o investimento maciço em qualificação, onde se inclui a adesão às 

novas tecnologias. Todavia, o problema da exclusão digital agravou-se, especialmente, 

neste meio. A explosão de grandes empresas agrícolas, altamente tecnificadas, não foi 

acompanhada igualitariamente pela grande maioria dos produtores rurais, cuja 

sobrevivência no campo está à mercê da possibilidade de inserção nesse novo universo.  

OLIVEIRA (2005) cita que as três últimas décadas foram marcadas por profundas 

transformações no mundo rural. O produtor teve de se adequar, em um curto espaço de 

tempo, a uma nova realidade, onde a produção de subsistência deu lugar a um complexo 

sistema agroindustrial, articulando a agricultura e as zonas urbanas, a economia agrícola e 

a industrial. O conhecimento deixou de ser privilégio e tornou-se fator de desenvolvimento 

da agricultura.  

Nessa linha de abordagem, aonde a comunicação nas metrópoles industriais evolui, 

mas deixa para trás o coadjuvante deste desenvolvimento, o setor rural, é possível 

compreender o que diz BUENO (2008). Ele cita que a base estratégica das nações que 

mais se desenvolveram no século 20, foi a capacidade de gerar e utilizar as novas 

tecnologias de informação e comunicação. Através do investimento em pesquisa e em seu 

uso na agricultura, uma nação é capaz de avançar através de seus próprios meios e 

estruturas, sem depender da aquisição, mediante pagamento, de informações, processos e 

produtos gerados em outros locais. 

Para este pesquisador, a inclusão digital representa um canal privilegiado para a 

equalização de oportunidades para todos os segmentos da sociedade, seja ela urbana ou 

rural, ficando cada vez mais próxima da cidadania e da inclusão social. Entretanto, devido 

ao tardio reconhecimento da importância do tema no escopo das políticas públicas, aliada 

à escassez de fontes de informação sistemáticas, existem poucos diagnósticos no contexto 

brasileiro sobre o binômio inclusão/exclusão digital, especialmente, no âmbito rural. 

Já MASSARANI (1998), diz que a área rural não se restringe mais àquelas 

atividades relacionadas à agropecuária e agroindústria. Nas últimas décadas, o meio rural 

vem ganhando novas funções agrícolas e não agrícolas, oferecendo novas oportunidades 

de trabalho e renda para famílias. Agora, a agropecuária moderna e a de subsistência 

dividem espaço com um conjunto de atividades ligadas ao lazer, prestação de serviços e 

até à indústria, reduzindo, cada vez mais, os limites entre o rural e o urbano no País. 

O “novo rural” incorporou atividades até então consideradas como hobbies ou 

pequenos empreendimentos, transformando-as em negócios rentáveis: multiplicam-se os 



 
 

 

“pesque-pague”, os sítios de lazer, as casas de campo, fruticultura, floricultura, além de 

uma série de serviços, como restaurantes, clubes, hotéis-fazenda, etc. 

Dentro deste cenário, onde o âmbito rural move a sociedade, é possível perceber 

que o leitor brasileiro tanto o rural quanto o urbano, busca o conhecimento e informação 

sobre o campo. A fim de avaliar a visão urbana sobre o espaço rural, a pesquisadora 

SILVA (2000), realizou uma pesquisa com os leitores da revista Globo Rural que residem 

na cidade e não possuem qualquer ligação com o campo. A intenção da pesquisadora era 

saber por que este interesse de um leitor, que mesmo sem contato algum com o campo, 

busca estas informações em uma revista rural. A pesquisadora revela que as reportagens 

especializadas em meio rural levam o leitor a imaginarem por via de fotos e textos 

poéticos, as riquezas do ambiente. O leitor, que já saciado pela metrópole procura um 

futuro, ou um recurso melhor fora da cidade e perto da natureza; num lugar mais solidário, 

longe da violência, do trânsito pesado, da poluição, e com mais qualidade de vida.  

 

O leitor que sonha com a casa no campo está dizendo eu não quero a 
violência, engarrafamentos de trânsito, eu não quero nem o ar nem o rio 
poluído, ser desrespeitado como cidadão,  o individualismo nem a falta 
de solidariedade. Essa é uma crítica que não deve ser menosprezada nem 
pelos vizinhos de bairro e colegas de trabalho tampouco pelos 
governantes, empresários, instituições civis, sociólogos, antropólogos, 
pesquisadores em geral e nem, claro, pela imprensa. (SILVA, 2000) 

 

O que há 20 anos era visto como evolução na sociedade humana, a metropolização 

acelerada, levou os brasileiros a desejarem a vida no campo. Para SILVA (2000), não se 

trata de proclamar uma dissidência da modernidade, a recusa do conforto das novas 

tecnologias, ou de trocar grandes tecnologias, que nos moveram e movem rumo às cidades 

e ao mundo técnico-científico, por pequenas fantasias domésticas e naturalistas. Por 

muitos, o meio rural hoje é visto como luz no fim do túnel. 

 
 

2 O JORNALISMO E O AGRONEGÓCIO 

 

 No âmbito rural, a principal atividade é a agricultura. A cultura, muitas vezes é 

tradição e herança familiar, tornado-se, a base econômica e fonte de renda para diversas 

famílias brasileiras.  Neste trabalho, o principal assunto analisado é o agronegócio, onde 

este exige um jornalismo adequado, voltado ao campo e educador científico.  



 
 

 

O agronegócio é um conjunto de negócios relacionados à agricultura e pecuária 

dentro de um ponto de vista econômico. O termo agronegócio surgiu em 1957 na 

Universidade de Harvard, quando professores realizaram um estudo baseado na matriz 

insumo-produto e formalizaram o conceito. Agronegócio é a soma total das operações de 

produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades 

agrícolas, das operações de produção, do armazenamento, processamento e distribuição 

dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles, bem como diz BORGATO (2001). 

No Brasil, o agronegócio representa em torno de um terço do PIB,  por este 

motivo, é considerado o setor mais importante da economia nacional.  

  A primeira parte trata dos negócios agropecuários propriamente ditos, ou de 

"dentro da porteira", que representam os produtores rurais, sejam eles pequenos, médios 

ou grandes. Na segunda parte, os negócios à montante da agropecuária, ou da "pré-

porteira", representados pela indústria e comércio que fornecem insumos para a produção 

rural, como, por exemplo, os fabricantes de fertilizantes, defensivos químicos, e 

equipamentos agrícolas. E na terceira parte estão os negócios à jusante dos negócios 

agropecuários, ou de "pós-porteira", onde está à compra, transporte, beneficiamento e 

venda dos produtos agropecuários até o consumidor final. Enquadram-se nesta definição 

os frigoríficos, as indústrias têxteis e calçadistas, empacotadores, supermercados e 

distribuidoras de alimentos. 

De acordo com BORGATO (2001), a transformação do cenário agrícola é lenta, 

afinal, o homem do campo é conhecido por ser conservador em suas atitudes e 

desconfiado por natureza. Os laços de comunicação partiram da impulsão que o mercado 

recebeu através da tecnologia dos veículos de comunicação e a inserção neste meio, assim 

como foi mencionado anteriormente neste trabalho. Até a metade do século, os 

proprietários rurais faziam de tudo: plantavam, criavam seus próprios animais de produção 

e tração, desenvolviam e adaptavam instrumentos de uso cotidiano, preparavam 

fertilizantes e insumos. 1 

Nesta época, o termo agricultura era mais abrangente, pois este envolvia todo o 

setor produtivo que ocorria nas propriedades rurais. Com o processo de modernização, os 

centros urbanos passaram a atrair pessoas que viviam no campo. 
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 www.portaldoagronegócio.com.br 



 
 

 

A maior velocidade no fluxo de informação e, principalmente, com a 
tecnologia, que cada vez se tornava mais específica, as atividades de 
produção de fertilizantes, defensivos, máquinas e implementos, rações e 
pesquisa saem da alçada das propriedades agrícolas e passam para terceiros, 
especializados nas empresas do chamado “antes da porteira”. (BORGATO, 
2001, p. 58). 

 

Segundo o pesquisador, a valorização da informação desenvolveu o setor 

agropecuário, onde a especialização torna-se importante na busca por uma economia de 

escala, visando reduzir custos de produção e obter vantagens competitivas para os 

produtores rurais. A agricultura, que se resumia aos resultados de “dentro da porteira”, vai 

ganhando especificidade. E hoje o termo agricultura refere-se às atividades de plantio, 

condução, colheita e à produção de animais, ou seja, o “dentro da porteira”, tendendo a 

concentração nos valores agregados na “pós-porteira”.   

Para BUENO (2008), a evolução do Agronegócio barateou o custo dos alimentos e 

deu a população um maior poder de consumo e de escolha, mas também trouxe vários 

problemas, principalmente ligados às questões ambientais e sociais. O jornalismo, por sua 

vez, estabeleceu sua relação com o ambiente a partir de todo o resultado que o 

Agronegócio gera. Devido a isso, a população urbana pouco sabe sobre a origem de um 

longo processo, conhecendo apenas a parte final. 

Conforme SILVA (2007), o jornalismo em agronegócio ainda está engatinhando 

no Brasil. A mídia Nacional deixa de lado o setor rural, visto pelo jornalismo como um 

espaço de produção de riqueza, onde agricultura ainda é a pré e a pós-porteira, e não, 

como ambientes ricos em relações sociais e pródigos em manifestações culturais, que têm 

contribuído para moldar a identidade brasileira. 

  Para BUENO (2008), a imprensa, e por extensão a opinião pública, tem 

proclamado, sem qualquer espírito crítico, o sucesso do agronegócio, sem se dar conta de 

que, como toda atividade produtiva, ele está à mercê das forças do mercado e 

particularmente de lobbies promovidos por grupos e corporações interessados em manter 

os seus privilégios. Se examinarmos os nossos principais veículos, percebemos com 

facilidade que a agricultura ocupa um espaço inferior ao dos setores industriais e de 

serviços, um cenário que conflita com a importância do agronegócio para a economia 

brasileira. 

Segundo BRAGA (1993), os agentes do agronegócio devem por sua parte, 

sensibilizar os veículos de comunicação e subsidiá-los com informações relevantes. Inclui, 

obviamente, um esforço para capacitação dos profissionais de imprensa e de apoio ao 



 
 

 

ensino e à pesquisa focados na comunicação em agronegócio. Para muitos pesquisadores, 

a cobertura do agronegócio precisa ser ampliada, mas esta conquista de espaço na mídia 

deve pautar-se pela qualidade. Ela precisa agregar valor às matérias que produz, fugindo 

do processo de commoditização da informação. Não deve confundir rural com 

agronegócio porque o universo do campo não se reduz à perspectiva econômica. Deve, 

sobretudo, libertar-se do oficialismo das fontes e das pautas que a tem tornado o 

jornalismo cúmplice dos grandes interesses. 

 

2.1 O JORNALISMO CIENTÍFICO PARA A COBERTURA DO AGRONEGÓCIO 

 

Uma das alternativas da comunicação para o agronegócio, com princípios da 

ideologia rural, é o jornalismo científico, atuando como educador e popularizando as 

ciências agrárias e as inovações tecnológicas.  

 
A emergência de inúmeros temas relevantes, entre os quais se destacam 
clonagem, transgênicos, nanotecnologia, mudanças climáticas, 
biodiversidade entre outros, tem contribuído para que os meios de 
comunicação dediquem maior espaço e tempo, nos últimos anos, à Ciência e 
Tecnologia. Há um debate mais amplo na sociedade sobre as repercussões do 
progresso técnico e científico e ele repercute na mídia. (ZAMBONI, 2001, p. 
255). 

 

OLIVEIRA (2002), afirma que o incremento deste espaço e tempo, no entanto, não 

tem sido acompanhado por uma maior qualificação da cobertura em C & T, por alguns 

motivos. Em primeiro lugar, a espetacularização da ciência e da tecnologia privilegia 

apenas os resultados de pesquisas que possam chamar a atenção, e não reconstrói o 

processo de produção científica que lhes deu origem. Por isso, a maioria das pessoas 

continua tendo uma visão estreita e equivocada do universo da ciência e da tecnologia. No 

caso da agricultura, isso é bastante evidente. A opinião pública imagina que a produção de 

C&T está associada a mentes geniais, muitas vezes trabalhando individualmente e não 

consegue perceber o caráter coletivo desta produção.  

Cria-se, com isso, segundo OLIVEIRA (2002) um estereótipo tanto da ciência e da 

tecnologia, de maneira geral, como da própria figura do pesquisador ou cientista. Em 

segundo lugar, a mídia não contextualiza as descobertas, impedindo que a audiência as 

integre em um conjunto maior de informações, conhecimentos, conceitos. Em terceiro 

lugar, os meios de comunicação dão pouca atenção aos interesses subjacentes à produção e 



 
 

 

à comercialização de C&T, não contribuindo para que as pessoas possam enxergar além 

da notícia.  

Com isso, o compromisso das fontes, a ação dos lobbies poderosos que atuam nos 

bastidores e os interesses presentes na área não ficam explícitos, impedindo uma leitura 

adequada da relação entre C&T e capital, e entre C&T e poder político. Em quarto lugar, 

muitas vezes, o jornalismo científico deixa de cumprir seu papel pedagógico, alimentando 

o analfabetismo científico dos cidadãos. Finalmente, é preciso reconhecer que a 

capacitação do comunicador científico, embora tenha experimentado grande incentivo nos 

últimos anos, ainda não se generalizou, de modo que apenas alguns veículos dispõem de 

profissionais habilitados a fazer, com competência, a cobertura de C&T. 

BUENO (2011) lembra que a veiculação de informações científicas e tecnológicas 

pode ser classificada em relação ao público e à linguagem. A difusão pode ser voltada a 

um público especializado, sendo denominada disseminação. Já a difusão direcionada ao 

público em geral é chamada de divulgação. Segundo OLIVEIRA (2002), o Jornalismo 

Científico é próximo de outras atividades semelhantes, como a divulgação científica, 

porém distinto na medida em que não apenas informa o público sobre ciência, mas 

procurar trazer reflexões e discussões atualizadas sobre ciência, tecnologia e sua relação 

com a sociedade. 

OLIVEIRA (2002) fala que o Jornalismo Científico diz respeito à divulgação da 

ciência e tecnologia pelos meios de comunicação de massa, seguindo os critérios de 

produção jornalísticos. Nos jornais e revistas, estão incluídos os anúncios e estas 

mensagens são de publicidade e não jornalismo. Nem tudo que fala sobre ciência e está 

escrito em jornais ou revistas é jornalismo científico. 

 

 
 
A divulgação científica é diferente da disseminação, pois não utiliza o 
discurso científico. A intenção é favorecer a compreensão e despertar o 
interesse do público pela ciência. Para isso, transforma a linguagem do 
cientista em informação ao público não-especializado. (BUENO, 2011, 
visto em conferência). 
 

Para ZAMBONI (2001), uma das representações mais correntes sobre a atividade 

de divulgar conhecimentos novos, sustenta-se na função de partilha do saber, função que 

se reveste de reconhecida necessidade social diante da velocidade com que se acumulam 

os novos saberes, se conquistam as novas técnicas e se garantem novos procedimentos. 



 
 

 

Todo cidadão tem direito a conhecer os avanços da ciência e tecnologia. Para 

BUENO (2011) o jornalismo científico tem como principal objetivo promover a 

divulgação da ciência ao homem leigo, ou seja, àquele que não possui conhecimento 

específico em determinadas áreas. A autora diz que o jornalista deve ser o mediador entre 

o cientista e o público não especializado, informando a comunidade a respeito das várias 

questões que envolvem a ciência e suas aplicações. 

O jornalismo científico se destina ao publico leigo. Segundo BURKETT (1990), o 

jornalismo em ciências democratiza a informação que parece distante da sociedade. Novas 

descobertas que diretamente fazem parte da humanidade, que precisam ser por motivos 

sociais divulgadas, fazem com que o jornalismo científico tenha cada vez mais espaço na 

mídia.  De uma maneira geral, os escritores de ciência consideram que suas carreiras são 

construídas ao redor de explicar ou traduzir conhecimento científico para pessoas que são 

ou não cientistas. 

Conforme o site Inovação Tecnológica2, a informação científica não deve servir 

para ameaçar ou para agradar o cidadão, antes de tudo deve torná-lo responsável pela 

ciência que a sociedade produz. No Brasil, o Jornalismo Científico ainda está 

engatinhando, segundo OLIVEIRA (2002), por traz da tecnologia e da ciência existem 

grandes interesses que muitas vezes prejudicam o jornalismo. Libertar-se do jugo das 

fontes especializadas, abrir a sua pauta, investigar, denunciar as mazelas das políticas 

públicas em ciência e tecnologia, são maneiras de fazer jornalismo sobre a ciência. 

 

 
 
 
No entanto, apesar dos avanços da ciência e da tecnologia, a grande 
maioria das pessoas ainda vive totalmente alheia às grandes decisões do 
poder político sobre como e quanto investir em atividades de ciência e 
tecnologia. Estas atividades no Brasil são financiadas, sobretudo com o 
dinheiro publico. Mais ainda, em um país em desenvolvimento como o 
nosso o acesso e o uso de modernas tecnologias, que tanto podem 
facilitar a vida humana, está disponível apenas para um número reduzido 
de pessoas. (OLIVEIRA, 2002, p. 89). 
 

Para MASSARANI (1998), a complexidade, os avanços e a presença cada vez 

mais constante da ciência e da tecnologia no cotidiano das pessoas exigem dos jornalistas 

que atuam no meio, uma formação profissional qualificada e precisa. Uma notícia de ramo 

científico deve seguir mais do que ninguém, os principais conceitos jornalísticos. É 
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 Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br , acesso em: 20 de novembro de 2010. 



 
 

 

importante saber a qualificação da fonte. A experiência ensina que toda fonte tem os seus 

compromissos, sejam eles comerciais, políticos, ideológicos ou mesmo pessoais. O bom 

jornalista parte sempre desse pressuposto básico, quando se defronta com uma fonte , 

valendo-se de alguns recursos ou estratégias para qualificar a informação que ela lhe 

oferece. 

Segundo MASSARANI (1998), normalmente, as reportagens veiculadas nos meios 

de comunicação limitam-se a relatar o produto acabado da ciência ou da tecnologia. A 

ciência fascina. Fascina a opinião pública e também fascina seus divulgadores. Fascina a 

tal ponto que o senso crítico do jornalista fica muitas vezes embotado pelas maravilhas das 

últimas descobertas do mundo científico. São raras às vezes em que os pesquisadores 

reclamam de distorções na divulgação da ciência, o que é compreensível. É grande a 

preocupação dos cientistas com a opinião de seus pares, diria até que bem maior do que 

com a opinião pública, que em última instância está pagando a pesquisa que produz. 

Muitos cientistas apresentam uma postura que não favorece a compreensão da 

sociedade facilmente, é necessário que o jornalista insista, conheça maneiras de atrair a 

ciência para algum viés da comunicação. Uma pesquisa científica vem a ser algo feito de 

humano para a humanidade. MASSARANI (1998), assim como OLIVEIRA (2005), fala 

sobre a neutralidade das fontes. A postura tem a ver com a própria imagem da ciência, 

comprometida com o progresso e o bem estar da coletividade. O especialista, como porta-

voz da ciência e da tecnologia, estaria, portanto, para quem acredita nisso, distante do 

processo de contaminação que afeta as fontes jornalísticas em geral. A autora acredita que 

cientistas ou técnicos, podem ser prejudicados devido aos interesses que envolvem a 

ciência e a tecnologia.  

OLIVEIRA (2005), diz que seria ingenuidade imaginar que, ao se debater temas 

como transgênicos, opção nuclear, licenciamento ambiental, projeto espacial brasileiro, 

reforma agrária ou mesmo a legitimidade da teoria da evolução, estivéssemos sempre 

diante de fontes absolutamente isentas. 

Para LATOUR (2000) os cientistas, os pesquisadores defendem posições, 

submetem-se a patrocínios, mantêm relações de afinidade com partidos políticos. É 

preciso que o jornalista tenha sua própria visão sobre a ciência, isso é outro fato que 

diferencia o jornalismo científico da divulgação científica. É evidente que ao informar, o 

jornalista também está reelaborando a sua realidade e está passando a sua versão do fato.  

Sobre a questão de o jornalista ser tradutor da linguagem científica, para BUENO 

(2011), é uma idéia equivocada. O autor afirma que jornalista não é “papagaio” ou 



 
 

 

“ventríloquo de cientista”. Ele deve ser informado, saber se posicionar durante a ciência 

contextualizando a notícia sempre buscando interesses sociais. O jornalista forma seu 

discurso a partir de outro discurso.  

Para BUENO (2011) compreender o assunto é importantíssimo, pois esta atitude 

nos ajuda a perceber se a história merece ou não ser transmitida. Os critérios de 

noticiabilidade que envolvem o jornalismo, como atualidade, proximidade, qualidade das 

pessoas envolvidas, raridade e tamanho contribuem na escolha dos temas. Segundo 

BURKETT (1990) no emaranhado de fatos novos que é a ciência, o “significado” é 

essencial para a seleção dos assuntos a serem divulgados. Neste critério entrarão em pauta 

todos os acontecimentos que tiverem aplicabilidade na vida do público para o qual se 

trabalha. 

BURKETT (1990), diz que a reportagem sobre temas científicos, leva o redator a 

se prender mais em aspectos das realidades dos afazeres sociais, econômicos e políticos, 

do que com a própria ciência. Fazemos parte de um mundo que historicamente permanece 

vulnerável à manipulação para fins privados e individuais. Embora os cientistas recuassem 

do contato profissional com o público em geral as preocupações e práticas da sociedade, 

os leigos nunca foram privados de informações cientificas, mesmo que em muitos 

momentos houvesse uma demasiada popularização da ciência. 

 
 
 
 
 
Várias áreas da redação científica apresentam aos jornalistas problemas 
especiais de reportagem. Essas áreas incluem política e normas públicas, 
noticiário econômico, relações públicas e assuntos transcientíficos tais 
como a agricultura, meio ambiente, energia, nutrição, segurança, 
nacional, depósito de lixo tóxico, saúde e medicina. Embora as fontes 
científicas e a informação desempenhem papéis críticos nas histórias 
sobre esses temas, o redator deve ir além da ciência para dar ao público 
uma resposta adequada. (BURKETT, 1990, p. 154). 
 

Observa-se que o interesse da mídia pelo saber científico é motivado, em grande 

parte, por acontecimentos atuais, temas polêmicos que causam impactos. Para BURKETT 

(1990), deve se conservar a cultura de comunicação científica para que a imprensa e 

universidade caminhem juntas. Não é simples explicar ciência a um público leigo. De um 

lado, as dificuldades naturalmente enfrentadas pelos jornalistas ao tentar filtrar o discurso 

científico, quando muitas vezes, o jornalista procura os aspectos sensacionais da ciência. 

De outro, o pesquisador que se depara em sua própria barreira, uma linguagem técnica que 



 
 

 

se interpõe entre a descoberta e o conhecimento, e por vezes demasiadamente zeloso 

quanto à precisão da informação. 

Para MASSARANI (1998) o jornalismo em agronegócio teve início a partir de 

uma necessidade de explicação para a sociedade urbana. O uso de agrotóxicos, de novas 

tecnologias, e outras mudanças na agricultura trouxe desconfortos aos consumidores de 

produtos rurais. Independente da comunicação rural, ou da comunicação rural para o 

agronegócio, a cobertura em agronegócio, por ser uma área nobre, relevante, exige que o 

comunicador situe estes setores; Informar o rural e o urbano sobre agronegócios deve levar 

em conta a disseminação científica, educando o cidadão e o inserindo em contextos da 

agricultura, meio ambiente, economia, e tudo que esteja interligado a este universo. 

O jornalismo em agronegócio conquistou espaço na mídia após uma série de 

questões surgirem. A notícia rural pode levar tempo até chegar às cidades, distorcida e 

muitas vezes condenando a agricultura. MASSARANI (1998) neste pensamento, diz que 

infelizmente para que assuntos sobre agronegócio fazer parte da vida urbana é preciso que 

primeiramente haja algum tipo de escândalo que envolva a agricultura, na maioria das 

vezes com assuntos sobre meio ambiente e agrotóxicos.  

Segundo BURKETT (1990), pelo fato das pautas de jornalismo científico 

incluírem cobertura de eventos de descobertas científicas, marcos no desenvolvimento 

tecnológico e curiosidades, é necessário que o meio rural exija um jornalismo em 

agronegócio qualificado. O jornalismo científico na cobertura agrícola deve atender as 

necessidades do meio rural em estar por dentro dos novos acontecimentos, fato que leva 

uma constante melhoria no crescimento e no desenvolvimento, tanto no meio rural quanto 

na cidade.  

  MASSARANI (1998) aponta que, nas sociedades modernas e democráticas, a 

ciência e a tecnologia influem na forma de vida de todos que as integram. As questões de 

saúde e ambiente e a aplicação da tecnologia na vida cotidiana são os exemplos mais 

claros desta relação social. Mais do que nunca, a ciência tem objetivos econômicos, 

políticos e culturais e o direito à informação, em particular à informação científica, insere-

se nesse contexto como uma condição necessária para a consolidação de uma sociedade 

democrática. 

O site Inovação Tecnológica lembra a importância que tem divulgação científica 

nas universidades. Deve se procurar que a informação sobre ciência e tecnologia seja 

simplificada, que se reduza ou se elimine o antagonismo entre jornalistas científicos e 



 
 

 

cientistas, levando-os a mesma conclusão: é fundamental que a ciência seja divulgada para 

todos, contribuindo para um mundo melhor. 

 

3 METODOLOGIA 

 

É possível neste trabalho destacar a análise da presença do jornalismo científico na 

cobertura do agronegócio, atividade que parte de um cunho desenvolvimentista e requer 

abrangência e abordagem específica para informar o leitor urbano e o rural. É preciso 

considerar, conforme afirmado anteriormente, que a comunicação no meio rural se difere 

em diversos aspectos da comunicação no meio urbano, ainda que o agronegócio envolva 

assuntos de interesse comum para vários setores da sociedade brasileira: economia, sócio 

cultural, produção de alimentos, questões relacionadas ao meio ambiente, entre outras. 

Assim sendo, não apenas buscou-se contemplar a mediação entre linguagens da ciência e a 

popular, mas também, a essência da comunicação no meio rural, analisando assim, o 

discurso jornalístico.  

A metodologia aqui utilizada se volta à investigação das características do 

jornalismo científico e dos aspectos da comunicação rural aplicadas no desenvolvimento 

do Caderno Agronegócios. Para tanto, optou-se pela análise do discurso, buscando 

entender a transmissão de informações científicas, utilizando a linguagem jornalística e 

atendendo os princípios da comunicação rural, ao mesmo tempo em que informa o sujeito 

comum que pode estar longe deste universo. Para delinear este universo de investigação, 

analisou-se o discurso jornalístico em seis Cadernos selecionados dentro do ciclo da 

orizicultura.  

 Acredita-se que este recorte temporal é relevante ao se observar uma cultura 

agrícola, pois a análise desta relação com a natureza permite entender aspectos específicos 

da comunicação atuando neste ciclo.  As reportagens analisadas fazem parte dos cadernos 

no período de Novembro de 2010 a abril de 2011, do plantio até a colheita do arroz. A 

cultura se inicia nos meses de agosto, setembro e outubro, nesta etapa é feita a preparação 

do solo para plantio. No Rio Grande do Sul, o plantio ocorre do fim de outubro até o início 

de dezembro. A irrigação é de janeiro até março. A colheita do arroz é geralmente nos 

meses de março, abril e maio.  

Neste trabalho, analisou-se a cobertura jornalística da cultura do início ao final 

deste ciclo, utilizando as principais edições entre agosto de 2010 e maio de 2011, 

procurando encontrar regularidades e analisando o comportamento dos repórteres em 



 
 

 

relação às etapas do cultivo do arroz na natureza. Deste modo, procurou-se identificar e 

acompanhar os valores notícias do agronegócio, a influência econômica, a inserção de 

ciência e tecnologia, a cultura do arroz influenciada por fatores da natureza, entre outros 

fatores. 

Assim, este trabalho foi realizado a partir da observação do pesquisador e análise 

dos Cadernos escolhidos, além de buscar explicações sobre a rotina produtiva através do 

contato direto com dois repórteres que atuam junto ao Caderno Agronegócios. Estes são: o 

jornalista Maiquel Rosauro e o diagramador André Fortes. As pesquisas e entrevistas 

foram realizadas durante a realização do trabalho, a partir de encontros pessoais e trocas 

de e-mail. 

 

3.1 ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Para este trabalho, a análise do discurso mostra a ideologia por detrás da linguagem 

e a produção de sentido em uma área que envolve sujeitos da ciência, do meio rural e do 

urbano. Barros & Antonio (2005), dizem que a noção de discurso é uma conseqüência da 

premissa hermenêutica de que a interpretação do sentido deve levar em conta que a 

significação é construída no interior da fala de um determinado sujeito, ou seja, quando 

um emissor tenta mostrar o mundo para um interlocutor, numa determinada situação, a 

partir de seu ponto de vista, movido por uma intenção. 

 ZAMBONI (2001) discorre sobre algumas concepções mais correntes no seio da 

lingüística dos últimos decênios, vinculada à análise do discurso, à sociolingüística dos 

últimos tempos e a semiótica do texto, que reconhecem a atividade de divulgação 

cientifica como uma prática de reformulação textual discursiva. No conjunto se inserem a 

tradução, o resumo, a resenha, a paráfrase, bem como certas práticas pedagógicas de 

adaptar um determinado conteúdo para um determinado nível de audiência, de formular 

determinadas análises para um determinado grupo social, de reescrever determinadas 

mensagens publicitárias em função de certo público alvo, além de outras.  

A prática discursiva, em entendimento genérico, constitui objetos do discurso; 

FOUCAULT (1986) diz que estes, estabelecem nas relações sociais um conjunto de 

elementos significativos ao cotidiano, onde são produzidos; reproduzidos e transformados. 

O autor afirma que a transformação dos objetos de um discurso não se caracteriza pela 

instabilidade, pela cimentação. Um espaço discursivo como a agricultura, administra as 

mudanças ao longo das variações contextuais sem deixar de conduzi-los, pois mantém as 



 
 

 

regras de formação destes objetos em uma formulação discursiva; aglutina variados 

enunciados em um conjunto tido como estável e homogêneo ao dirigi-los a um 

determinado objeto. Em exemplo comparativo sobre a constituição do discurso acerca da 

loucura; 

 
A doença mental foi constituída pelo conjunto do que foi dito no 
grupo de todos os enunciados que a nomeavam, recortavam, 
descreviam, explicavam, contavam seus desenvolvimentos, indicavam 
suas diversas correlações, julgavam-na e, eventualmente, 
emprestavam-lhe a palavra, articulando, em seu nome, discursos que 
deveriam passar pos seus. (FOUCAULT, 1986, p.36). 

 

 O discurso apresenta alguns significados relacionados à transmissão de 

informação, concebendo a linguagem, a comunicação. ORLANDI (1988), diz que a 

perspectiva denotativa tende a encarecer a função discursiva como um raciocínio seguindo 

um percurso, atingindo os objetivos propostos da comunicação de informações entre 

receptor em sua extensão até alcançar um ápice relativamente conclusivo. Neste trabalho, 

o discurso está entendido como processo de produção de sentido dentro de um contexto 

sociocultural.  

A análise de discurso concebe a linguagem como mediação necessária entre o 

homem e a realidade natural e social. Para MAINGUENEAU (1993), de imediato, é 

preciso explicitar as razões pelas qual uma conversa de bar, por exemplo, não se constitui 

em princípio em objeto de análise do discurso, embora, por outro lado, esta seja passível 

de estudos que se filiam a outras formas de análise do discurso. Pode se adiantar que a 

análise do discurso se apóia crucialmente sobre os conceitos e os métodos da lingüística, 

mas este não é, como toda evidência, um traço bastante determinador. Na verdade, é 

preciso levar em consideração outras dimensões, pois a análise do discurso se relaciona 

com textos produzidos.  

Segundo ORLANDI (2007), o discurso é o lugar em que se pode observar essa 

relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos para os 

sujeitos. A análise de discurso procura extrair sentidos dos textos respondendo o que o 

texto quer dizer, considerando que a linguagem não é transparente. A pesquisadora lembra 

que a análise de discurso não trabalha com os textos apenas como ilustração ou como 

documento de algo que já esta sendo sabido em outro lugar e que o texto exemplifica. Ela 

produz um conhecimento a partir do próprio texto, porque o vê com uma materialidade 

própria e significativa. 



 
 

 

A autora fala do discurso e sua regularidade, seu funcionamento que é possível 

apreender se não opomos o social e o histórico, o sistema e a realização, o subjetivo ao 

objetivo, o processo ao produto. 

 
A análise de discurso visa a compreensão de como um objeto simbólico 
produz sentidos, como ele está investido de significância por sujeitos. Essa 
compreensão organiza os gestos de interpretação que relacionam o sujeito e 
sentido, produzindo novas práticas de leituras. A representação que produz o 
reflexo da realidade na língua é trabalho lingüístico. Em suma, a língua não é 
só um instrumento, nem um dado, mas um trabalho humano, um produto 
histórico-social. (ORLANDI, id, pág. 147.) 
 

ORLANDI (1996), diz que para responder as determinadas questões colocadas pela 

lingüística, como por exemplo: entender a variação em língua, qual o domínio das 

mudanças em língua e como significar fatos que concernem diretamente à natureza da 

convenção na linguagem, devemos questionar o uso lingüístico e deslocar o estudo para o 

domínio da sociolingüística, entendida aqui em seu sentido amplo.  

        Para a autora, a noção de formação discursiva na análise de discurso permite 

compreender o processo de produção dos sentidos, a sua relação com a ideologia e 

também dá ao analista a possibilidade estabelecer, principalmente, regularidades no 

funcionamento do discurso. 

 Alguns conceitos merecem, nesse ponto, maior atenção: o de discurso, o de texto e 

o de diálogo. O uso que ORLANDI (1996), faz do conceito de discurso é o da linguagem 

em interação, ou seja, aquele em que se considera a linguagem em relação às suas 

condições de produção. É aquele que se considera que a relação estabelecida pelos 

interlocutores e o contexto são constitutivos da significação de que se diz. 

 A questão do método nos estudos da linguagem é fundamental. ORLANDI (1988), 

diz que quanto a este aspecto temos uma posição respeitável em um livro do pesquisador 

Saussure, onde ele afirma que o método determina o objeto. Para a autora, as diferentes 

perspectivas pelas quais se observa um fato, ou acontecimento, dão origem a uma 

multidão de diferentes objetos de conhecimento, cada qual com suas características e 

propriedades.  

 ORLANDI (1988) lembra que na ciência da linguagem, não se pode deixar de 

distinguir o dado empírico do objeto científico, que é construído. Por seu lado, a 

linguagem se mostra em sua ambigüidade, ou como imitadora do mundo, tendendo para a 

arte, ou como ponta de lança do saber, tendendo para a ciência.  

 Uma conseqüência indesejável quando se fala em mediação é a de linguagem como 

instrumento. Para ORLANDI (1988), os processos que entram em jogo na constituição da 



 
 

 

linguagem são os processos históricos sociais. A autora diz que a análise de discurso tem 

uma proposta adequada em relação a estas colocações, já que no discurso é um objeto 

histórico social, cuja especificidade está em sua materialidade, que é lingüística. O estudo 

da linguagem não pode estar apartado das condições sociais que a produziram, pois são 

essas condições que criam a evidência do sentido. 

Uma formação discursiva forma-se, colhendo e distribuindo enunciados passados, 

empoeirados, e os presentes já com efeito futuro. ORLANDI (1996) acredita que todo 

discurso nasce em outro e aponta para outro. Por isso, na realidade, não se trata de um 

discurso, mas de um continuum. As palavras mudam o sentido ao passarem de uma 

formulação discursiva para outra, pois muda a sua relação com a formação ideológica. Um 

dos fatores que compõe as condições de produto do discurso é a estratégia discursiva de 

prever, situar-se no lugar do ouvinte a partir do seu próprio lugar de locutor. Para a autora, 

esse mecanismo regula a possibilidade de respostas e dirige a argumentação. A linguagem 

está na confluência entre a história e a ideologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4 ANÁLISE DO CORPUS 

 

4.1 O CADERNO AGRONEGÓCIOS 

 

O Caderno Agronegócios circula encartado no jornal Zero Hora e no jornal Diário 

de Santa Maria em 110 municípios do Rio Grande do Sul, a cada última segunda feira do 

mês. Ao total, são 12 páginas com a capa e a contracapa. A capa frontal se caracteriza por 

uma foto que ocupa toda a área do impresso, e uma manchete relacionada ao tema da 

fotografia. O título e a manchete são colocados sobre a foto, tornando-a fundo da capa. O 

logotipo com o nome vazado do caderno está centralizado acima na página, junto ao 

número da edição. Abaixo, exemplos de capas do Caderno: 

 

 

 

 

 

O diagramador do caderno, André Fortes, diz que se utiliza na parte gráfica as 

tonalidades de verdes, estas porque lembram o campo e plantações. Podemos ver na 

próxima página, alguns aspectos gráficos do Caderno; 



 
 

 

 

 

Na fonte, opta-se pela letra com serifa para não cansar o olho e facilitar a leitura. 

As fotografias escolhidas pelo diagramador, geralmente, são de animais, plantações ou 

maquinários que correspondem à notícia. A parte gráfica no interior do Caderno, visível na 

figura acima, se trabalha com um box para a fotografia e uma legenda, esta caixa de texto, 

o box com foto-legenda, apresenta uma tonalidade do verde.  

Também, com regularidade, é possível encontrarmos uma capitular no início do 

texto, linhas, o logotipo do Caderno centralizado acima da página, bem como na capa e o 

número da página à direita. Alguns ícones temáticos também são encontrados com 

freqüência no Caderno sobre agronegócio, como pequenas plantas, sementes ou 

ferramentas, conforme imagem simbólica abaixo usada, no Caderno, verticalmente. 



 
 

 

 

 

O caderno Agronegócios, apresenta algumas características destinadas a manter um 

vínculo com seu público alvo, que é basicamente o leitor rural, o agricultor. 

BORDENAVE (1988), afirma que na comunicação rural deve prevalecer uma linguagem 

que se remeta ao diálogo, pois o agricultor, por exemplo, não busca explicações em livros, 

mas sim, conversa com seus pares. Apostar no diálogo, para o Caderno, é uma forma de 

estabelecer um vínculo entre comunicação e o meio rural. Vemos o exemplo disto abaixo, 

em um editorial encontrado com regularidade na segunda página do Caderno, 

apresentando os assuntos que este leitor irá encontrar na edição publicada.  

 

 

 

4. 2 AS ROTINAS PRODUTIVAS 

 

  No interior do caderno constam as principais novidades que ocorreram no 

agronegócio durante o mês e que atingem diretamente os interesses econômicos e culturais 

na sociedade em que circula. Diferente de outros cadernos comerciais da RBS, o 

Agronegócios diferencia-se por não apresentar apenas matérias pagas por clientes. Ele 

também apresenta matérias jornalísticas sobre agronegócios. Como é um caderno 

segmentado e dirigido, pode aprofundar os temas e usar termos técnicos que não seriam 

utilizados em um texto para o público geral, por exemplo. 



 
 

 

Dessa forma, este trabalho monográfico se detém na análise das matérias sobre a 

cultura do arroz, uma das pautas priorizadas no caderno. Em geral, as pautas que 

envolvem a orizicultura, soja ou gado de corte, por serem as principais áreas do 

agronegócio na região, são priorizadas. Neste trabalho, por se tratar de uma análise da 

cobertura do Caderno Agronegócios na orizicultura, resgatou-se a rotina dos repórteres na 

elaboração destas matérias.  

A rotina produtiva do Caderno é planejada e vinculada às etapas da cultura, entre 

elas o plantio, a irrigação, ou a colheita do grão. Cada etapa apresenta diferentes 

informações econômicas ou manejo da cultura. BUENO (2011) lembra que artificialidade 

na prática do jornalismo científico, muitas vezes, resulta do custo alto para a realização da 

reportagem. Isto se aplica também ao Caderno Agronegócios, uma vez que os jornalistas 

encontram dificuldades para se locomoverem entre os mais de 100 municípios, contando 

com apenas um veículo e três repórteres.  

Segundo os repórteres entrevistados, a cobertura em agronegócio, bem como o 

jornalismo em agronegócio, necessita planejamento financeiro do veículo de comunicação, 

onde a operacionalização das reportagens envolve viagens pelo interior dos municípios, 

alimentação dos repórteres e hospedagem. Assim, devido à disponibilidade de recursos da 

redação, a opção dos repórteres é a separação dos assuntos. Desse modo, pode-se optar 

pela cobertura de temas que não exijam deslocamentos, tais como fatores econômicos, 

assuntos que envolvam dívidas e financiamentos, ou a cotação do produto, são publicados 

em uma edição. Isto pode ser constatado no Caderno, na edição de 31 de janeiro de 2011, 

analisada neste trabalho. Nesta edição, o leitor não encontra assuntos referentes às técnicas 

de manejo, novas tecnologias, ou, evoluções da ciência agrária. Estes assuntos de maior 

porte serão encontrados em outra edição, já que sua cobertura e apuração necessitam de 

maiores recursos financeiros.  

Pode-se dizer que a rotina produtiva do caderno mantém a lógica de intercalar os 

temas, face à disponibilidade de recursos. Este tipo de agendamento apenas é alterado em 

caso de notícias relevantes ao agronegócio, vinda de acontecimentos inesperados. Segundo 

os entrevistados, as informações são sistematizadas desta maneira para atender os diversos 

setores que envolvem a cultura do arroz, organizar as informações para transcrevê-las e 

promover a interação entre eles, uma vez que a abrangência na sua totalidade exigiria 

maior infra-estrutura da redação.  

Os entrevistados revelam alguns itens para elaboração do Caderno. O ponto de 

partida é uma reunião de pauta 15 dias antes da revisão final das reportagens com 



 
 

 

jornalista responsável, repórteres e diagramador. Para a apuração das pautas é estabelecido 

contato com os municípios da região através das Secretarias de Agricultura, entre elas a 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, pois esta, segundo eles, é 

uma entidade que entende as relevâncias no meio rural perante a sociedade, e considerada 

isenta de interesses econômicos. Para BRAGA (1993l), a comunicação rural no futuro, 

assim como o “extensionismo” praticado pela EMATER, deve contar com jornalistas 

conscientes de sua missão no meio, com simpatia pela atividade e noções claras das 

diferenças básicas entre o homem do campo e o homem urbano, conhecendo e respeitando 

as políticas culturais no meio rural.   

Através destas empresas se obtém contato com agricultores, além de sugestões de 

pautas e novidades agrícolas.  O jornalista Maiquel Rosauro revela também que a equipe 

tem experiência na área, estando sempre atenta aos acontecimentos e buscando as 

novidades do agronegócio.  

O Caderno Agronegócio, assim como o agronegócio, está rodeado por interesses 

científicos e tecnológicos. No Caderno Agronegócios pautas são sugeridas com freqüência 

para algum evento de apresentação de novas máquinas ou um novo herbicida agrícola, por 

exemplo. Apesar de muitos autores lembrarem a importância do jornalismo científico 

informar o público não especializado, BUENO (2011), quando diz que o papel deste 

jornalista na cobertura do agronegócio precisa estar atento a essas questões. Levando em 

conta que o jornalismo em agronegócio deve colaborar com a prática da extensão rural, 

deve se buscar primeiramente se há necessidade de levar informações ao leitor, ou seja, o 

comunicador deve se perguntar se existe uma notícia antes de designá-la ao seu público 

alvo. Para BUENO (2011), uma notícia para um veículo pode não ser para o outro, e o 

jornalismo científico, para não se igualar a outras práticas de popularização da ciência, 

deve atrair o público utilizando frases criativas, inserindo as informações em um contexto 

social, o do publico alvo. 

Após as pautas e estarem definidas, apuradas e fechadas com o espaço gráfico, os 

repórteres produzem a matéria em duas semanas. Os textos redigidos e fotografias da 

matéria são enviados pelos repórteres para um programa na web chamado Dropbox, onde 

neste dispositivo que permite aos arquivos estar em rede, o jornalista responsável pelo 

Caderno tem acesso às reportagens para a revisão preliminar. Após o jornalista 

responsável realizar sua revisão, ele repete o processo com o repórter, definindo também o 

título e a fotografia que será utilizada na reportagem. Depois que as páginas são 

diagramadas, elas passam por duas revisões: Primeiro, pela supervisora da Zero Hora de 



 
 

 

Santa Maria, Ângela Oliveira Reis, e depois, pelo diretor comercial do Diário de Santa 

Maria e da Zero Hora na região de Santa Maria, Ronaldo Carvalho. Após a revisão final, o 

caderno é finalmente enviado para a gráfica para a impressão.  

 

4.3 AS REPORTAGENS 

 

Este item faz a análise de discurso nos textos das reportagens sobre cultivo de 

arroz. Como já observamos na metodologia, a análise será de seis textos correspondentes a 

seis edições do Caderno Agronegócios. As reportagens selecionadas foram impressas em 

edições nos meses de outubro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Desta forma, será 

analisada a cobertura jornalística durante o ciclo do cultivo de arroz, o plantio, a irrigação, 

colheita e preparo de solo.  

 

4.3.1 REPORTAGEM A  

 

Data 25 de outubro de 2010. 

Tema Ciência e Tecnologia para produção de arroz. 

Título Produtores de arroz buscam melhores alternativas para plantio do arroz. 

Manchete Sistema de plantio pré-germinado melhora produtividade do arroz. 

Foto Foto legenda.  

Texto Plantio de arroz. Clima, manejo para semeadura, arroz pré-germinado, 

drenagem do solo.  

 

 

A reportagem de outubro de 2010 tem informações sobre técnicas de semeadura de 

arroz, pois como já foi visto, a época é de plantio. No título da matéria, ao dizer que os 

agricultores buscam alternativas, o repórter evidencia que o texto irá informar sobre esta 

alternativa que os agricultores estão necessitando.  O início do texto, além de introduzir 

este assunto, enuncia a etapa em que o plantio está em relação à natureza: 

 

F1: “É época de plantar o arroz no Rio Grande do Sul, e para antecipar a semeadura, o 

agricultor procura por técnicas que facilitem o manejo”. 

 



 
 

 

Nota-se que, de início no texto, a F1 apresenta os anseios do agricultor, a certeza 

que, na matéria irá constar informações sobre técnicas agrícolas e, ao mesmo tempo, 

insere o Estado, alertando o leitor comum sobre natureza e o que acontece na agricultura. 

O texto na F1 diz que naquele momento é quando se realiza o plantio do arroz, e o 

agricultor, esta procurando por novas técnicas para realizar esta etapa. 

 

F2:“A mão de obra necessita de uma boa capacitação do agricultor e os custos iniciais 

podem ser altos, quando é preciso certo planejamento para que haja a sistematização 

correta do solo”.  

 

F3: “Hoje, o arrozeiro encontra diversos problemas para a produção, de acordo com o 

agricultor Mauro Dornelles, a desvalorização vem impedindo que a cultura utilize a 

tecnologia”.  

 

A seguir na F2 o argumento busca preparar o leitor para a apresentação do novo 

sistema de plantio, mantendo um diálogo com o agricultor. Ao dizer que o agricultor 

precisa de uma boa capacitação e os custos podem ser altos, a F2 informa o leitor que esta 

técnica requer qualificação profissional para ser elaborada, levando o sujeito refletir se 

pode ou não, utilizar a inovação. Nota-se na F2 e F3 que o texto explica sobre os impactos 

que a desvalorização no investimento do agricultor em tecnologia, quando, por exemplo, 

na F3, o texto diz que a desvalorização impede que a cultura utilize a tecnologia.  

A F3 utiliza a palavra “hoje” no texto para indicar o espaço temporal, onde o termo 

significa os dias de hoje, ou, nesta safra de arroz, para orientar o leitor sobre as 

dificuldades da cadeia produtiva. Vemos na F2 e F3 que, mesmo onde está se 

disseminando ciência e tecnologia, o contato com o agricultor permanecem para que este 

sujeito produza os sentidos pressupostos na comunicação rural, a partir de alguns fluxos 

presentes; informações sobre como o agricultor deve utilizar a inovação, questões 

climáticas e financeiras que levam o agricultor e o meio rural buscar nas informações 

explicações sobre a relevância dessa alternativa. A F2 reporta que o agricultor deve 

sistematizar corretamente o solo, ela procura orientar o agricultor a organizar, irrigar 

corretamente o solo, e que para ocupar esta técnica, pode ser preciso alto índice de 

investimento. Vemos na F3 que o texto explica sobre o manejo, ele diz que existe 

problemas para produzir, e que a técnica é uma maneira de controlar alguns problemas, 

mas que para isso, o manejo precisa ser correto. 



 
 

 

 

F4: “Já que o incentivo é pouco, precisamos gastar cada vez menos para produzir – 

comenta Dornelles, que tenta se conformar com os rumos que a agricultura vem 

tomando”.  

 

Na F4, o texto apresenta um discurso de autoridade de quem vivencia uma 

realidade empírica, a afirmação de um agricultor, que contrapõe a idéia de que a 

tecnologia está acessível e não trará problemas, reforçando-a na forma declarativa. O texto 

na F4 diz que há dificuldades no mercado interno para negociação do arroz, o que está 

direcionando a produção a ser realizada com baixos investimentos.  

 
F5: “Esse sistema muito utilizado pelos chineses consiste em lançar a semente de arroz 

germinada em áreas sistematizadas, em quadros nivelados e inundados”.  

 

A F5 utiliza recursos comparativos e de autoridade, na busca de legitimação da 

informação ao citar os chineses como precursores da técnica, levando ao leitor geral as 

razões da cultura. O texto da F5, diz que os chineses utilizam a técnica como é 

recomendada.. O discurso do texto, ao mesmo tempo em que diz que a área é sistematiza 

para o plantio, educa e incentiva o leitor. A F5 afirma que a semente do arroz deve ser 

plantada no momento em que o grão está germinando, e para isso, o solo deve estar 

propício para produzir. Pode-se observar aqui o que Oliveira (2005) diz ao discorrer sobre 

a neutralidade das fontes, fonte isenta de interesses ou a divergência de opiniões, a 

reportagem têm como fonte dados da Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária 

(EMBRAPA), um agrônomo e um agricultor. É evidente que, ao se tratar de assuntos de 

“dentro da porteira”, o repórter não busca a opinião de outros setores, como a indústria. 

Como estudado anteriormente, existe um divórcio entre indústria e o campo. A 

comunicação rural segundo SOUZA (1999), deve ultrapassar estes aspectos que apenas 

apresentam inovações aos agricultores.  

 



 
 

 

 

 

A cobertura em C&T requer clareza e contextualização das informações e uma 

maior profundidade. OLIVEIRA (2002) lembra desta responsabilidade do jornalismo em 

ciência, onde cabe ao repórter, buscar a metodologia para informar o público comum. Na 

figura acima, observamos a que o discurso gráfico utiliza um box  onde é possível 

perceber no corpo do texto a técnica de plantio reportada em um outro contexto, entre elas; 

motivos que levam a agricultura desenvolver novas técnicas, visões do mercado 

relacionados à custos de produção, de um agrônomo especialista em arroz e do agricultor.  

 

F6: “Incubação: após a hidratação as sementes serão colocadas à sombra por 24 horas a 

36 horas, dependendo da temperatura do ar”. 

 

F7: “O coleóptilo e radícula deverão atingir de 2 mm a 3 mm para o momento adequado 

da semeadura, ou seja, a semente precisa estar no início da germinação”.  

 

 

As palavras científicas no texto do box, (F6, F7), como coleóptilo, é popular na 

agricultura, pois trata-se do início da germinação de uma semente. A F6 e a F7 explicam a 



 
 

 

operacionalização científica da técnica de plantio. A F6 e F7 explicam que a semente deve 

ser tratada cuidadosamente, lembrando o leitor sobre a temperatura do ar e o momento em 

que a semente está pronta para o plantio. A F6 traz no texto a etapa em que a semente é 

incubada para a germinação, determinando o local, tempo e o cuidado com a temperatura 

ambiente. O texto na F7 se refere ao próximo passo, onde explica o momento adequado 

para a realização do plantio.  

 

F8: “No Estado, em função do tamanho das lavouras, essa operação pode ser feita 

manualmente ou através de semeadoras a lanço e aviões agrícolas, o que facilita ainda 

mais o plantio”. 

 

A seguir, como vemos o texto na F8, a área de arroz no Rio Grande do Sul é um 

fator levado em conta para a semeadura, criando um indício de que existam lavouras de 

diversos tamanhos e que há tecnologia para realizar o plantio com a utilização de uma 

aeronave agrícola. Vemos que, a F8 ao dizer que “facilita ainda mais o plantio”, cria o 

sentido de que há outras opções, mas a aeronave é a que facilita a semeadura do grão.  

 

F9: “O agrônomo recomenda também, que o preparo do solo seja sempre feito em 

condições de solo seco para que ele não perca a estabilidade”.  

 

F10: “A água pode ser utilizada nos procedimentos de acabamento na superfície do solo, 

e durante a entressafra, a área deve ser mantida com a drenagem em boas condições”. 

 

O texto traz legitimação ao discurso a partir do que informa o agrônomo, para desta 

forma, fazer algumas recomendações ao produtor. O texto na F9 fala sobre a preparação 

solo, explicando as condições para que se obtenha uma área adequada ao sistema. A F10 

fala sobre a drenagem do solo durante o período em que não há arroz sendo cultivado, 

quando diz “em boas condições”, ele afirma que o solo deve ser sistematizado para a 

drenagem, e o agricultor deve utilizar a água durante o manejo para este objetivo. O texto 

na F10 quando diz que o solo deve estar em boas condições ele produz o sentido de que o 

agricultor deve ter um controle hídrico da lavoura. 

 

 

 



 
 

 

4.3.2 REPORTAGEM B 

 

Data 31 de janeiro de 2011. 

Tema Mobilização de arrozeiros pela busca de melhorias. 

Título Arrozeiros se mobilizam pela valorização e endividamento alto.  

Manchete Agricultores se unem contra desvalorização do arroz. 

Foto Foto panorâmica com legenda dos agricultores no encontro.  

Texto Reunião de agricultores, movimento dos arrozeiros, comercialização do 

arroz. 

 

 

Atendendo a princípios jornalísticos, a reportagem em análise é introduzida com 

um lead:  

 

F11: “Mais de 700 pequenos, médios e grandes produtores de arroz se reuniram no 

Clube Centenário, em Agudo, no dia 21 de janeiro”.  



 
 

 

F12: “O objetivo do encontro era decidir como proceder com o Movimento dos 

Arrozeiros, para mudar o quadro atual da cultura que esta desvalorizada e causando 

endividamento ao produtor”.  

 

Ao se referir ao número de agricultores, o texto busca destacar a importância do 

encontro. O texto na F11 informa o público que existe um grande número de pessoas em 

busca do desenvolvimento no setor orizícola, destacando o local e a data. O texto a seguir 

apresenta o motivo e o objetivo da reunião, como vemos na F12, onde a estratégia do 

discurso jornalístico se da a partir de uma mobilização de produtores de arroz.   

 

F13: “As indústrias brasileiras pagam hoje em torno de R$22,00 pela saca de 50 kg. 

Conforme o Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA), o custo para produzir uma saca de 

arroz é de R$29,00”. 

 

O texto na F13 contextualiza a situação econômica do arroz. Primeiro, relata o 

valor pago pelo produto e após, o custo de produção. Estas informações emergem as 

causas do evento, onde a F13 reporta estas informações visando mobilizar o leitor.  

 

F14: “O evento em Agudo deu início a uma série de reuniões”.  

F15: “A comissão de mobilização dos arrozeiros pretende realizar um encontro em cada 

região do Estado”. 

 

Na F14, o texto mantém a estratégia de reportar sobre a organização do evento, 

referindo se a ela como uma reunião. Pode se entender também na F14, que o texto 

apresenta a mobilização aos desavisados, interessados, para assim, estabelecerem sua 

relação com o assunto. 

 

F16: “A comissão dos arrozeiros vai levar às reuniões duas pautas para apresentar aos 

agricultores: o endividamento e o baixo valor pago pelo produto”.  

 

Ao transmitir essas informações, a F16 apresenta as causas das reuniões. O texto 

na F16 reproduz as temáticas a serem discutidas nestas reuniões, onde o discurso 

jornalístico permanece estabelecendo informações para o prosseguimento desta 

mobilização.  



 
 

 

 

F17: “De 24 a 26 de fevereiro irá acontecer a 21º abertura da colheita do arroz no 

estado, no município de Camaquã”.  

F18: “A principal meta da comissão dos arrozeiros é a de levar o máximo de agricultores 

possíveis para o evento, para pressionar as autoridades presentes e sugerir as soluções 

para que o arroz atinja um preço mínimo nunca menor que o custo de produção”. 

  

No final do texto, como vemos na F17, o discurso apresenta outra meta da 

comissão dos arrozeiros, que é reunir os agricultores na abertura da colheita de arroz no 

Rio Grande do Sul. O texto usa um discurso declaratório para transcrever estas metas, a 

partir do que diz um membro da comissão, contextualizando as informações e 

mencionando a presença de autoridades políticas no evento. A F18 descreve a meta dos 

arrozeiros, destas reuniões, e informa sobre os problemas na orizicultura. A F18 induz os 

agricultores para que permaneçam na luta por melhorias, mesmo que subjetivamente, onde 

o discurso estrategicamente, informa o leitor sobre a metodologia para alcançar o objetivo 

traçado pela mobilização. Desta forma pode-se dizer que o discurso na F17 e F18 busca 

posicionar o Caderno ao lado da agricultura, trabalhando para o desenvolvimento. A F17 

informa os locais e datas para o próximo passo da mobilização.  

 

4.3.3 REPORTAGEM C 

 

Data 28 de fevereiro de 2011. 

Tema Nova variedade de semente de arroz. 

Título IRGA apresenta a Cultivar 425. 

Manchete Arroz vermelho: Cultivar IRGA 425 é a nova arma. 

Foto Foto produção de arroz.   

Texto Dia de campo, Irga, arroz vermelho, sistemas de cultivo. 

 

 

Esta reportagem é sobre uma nova variedade de semente de arroz desenvolvida 

pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA).  

 



 
 

 

F19: “O Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) apresentou uma nova variedade de 

Arroz, a cultivar IRGA 425 no Dia de Campo das Sementes Cauduro no município de São 

Vicente do Sul, em 16 de fevereiro”.  

 

A F19 transmite as informações da notícia, e para formular a idéia, o texto diz que 

o Instituto do Arroz (IRGA) desenvolveu de uma nova semente de arroz recorrendo a 

legitimidade dada pelo discurso científico.  

 

F20: “Estiveram presentes agricultores e representantes agrícolas, todos com o intuito de 

combater pragas do arroz”.  

F21: “As plantas daninhas, principalmente as gramíneas, são um dos principais fatores 

que podem limitar o potencial produtivo das lavouras de arroz irrigado”.  

F22: “Entre as infestantes está o arroz vermelho, capim arroz e o papuã”. 

 

Como vemos o texto na F20, a matéria informa que este evento foi uma 

organização entre empresas agrícolas e agricultores, para divulgar novas maneiras de 

combater ervas daninhas nas plantações de arroz. O texto, a partir de um ponto de vista, 

descreve o dia de campo, pois as informações transmitidas enfatizam a realização do 

evento e sua importância para a cultura do arroz. O texto confirma uma ideologia 

científica, onde na F21, o texto diz que plantas gramíneas são consideradas pragas no 

cultivo, limitando assim, a produção de arroz. A F21 e F22 contextualizam o problema, 

onde elas partem da pesquisa, transmitindo os fatores e os diferenciando por nomes. Estas 

informações iniciais da F20, F22 e F23, orientam o leitor sobre o assunto, onde mais 

tarde, poderá relacionar os problemas com as infestantes do arroz à nova variedade de 

semente.  

 

F23: “O arroz vermelho é a planta daninha que mais causa danos a cultura do arroz”.  

 

 O texto na F23 destaca uma erva daninha em relação às outras, usando argumentos 

comparativos para classificar a planta indesejada. A F23 diz que o arroz vermelho, por ser 

uma praga infestante, é a que mais pode trazer problemas ao agricultor em sua lavoura, e 

produz assim, um sentido de alerta ao produtor. O termo “planta daninha”, na F23 é para 

enfatizar a idéia de planta prejudicial à cultura.   

 



 
 

 

F24: “A Cultivar 425 é adaptada ao sistema pré-germinado e apresenta boa resistência 

ao acamamento das plantas”. 

 

A F24 inicia em seu texto a transmissão de informações a respeito da nova 

variedade de semente, descrevendo suas qualidades. A F24 diz que a semente é adaptada a 

uma técnica utilizada pelo agricultor, e também, afirma, a partir de um discurso 

competente, que a semente resiste a produtos que controlam o arroz vermelho. O termo 

“resistência ao acamamento”, como vemos na F24, produz este sentido ao agricultor. A 

cobertura em agronegócio requer assuntos sobre a prática agrícola, onde nesta frase, a 

ciência é aplicada na cultura, para bem do agricultor e da agricultura.  

  

F25: “A nova variedade apresenta bom potencial de rendimento de grãos, é tolerante a 

toxidez por excesso de ferro no solo e possui grãos com boa qualidade industrial e 

culinária”. 

 

O texto na F25 confirma o que foi visto anteriormente, com a presença das 

características do jornalismo em ciência, comunicação rural e a cobertura do agronegócio. 

O texto contextualiza e traz detalhes da nova variedade, buscando transmitir aspectos 

relevantes relacionados à ideologia do agricultor. A F25 informa que o grão possui 

qualidade industrial, que o grão do arroz será sadio, proporcionando rendimento para o 

mercado. 

 

F26: “O engenheiro agrônomo da BASF Gilberto Augusto Teixeira alega que as perdas 

de produtividade em lavouras infestadas com arroz vermelho podem facilmente superar os 

patamares de 30%, a nova variedade pode diminuir este índice”. 

 

A seguir no texto, a F26 busca legitimar a informação, a partir do discurso 

competente de um engenheiro agrônomo. A F26 comunica que a pesquisa aponta esta erva 

daninha como ocupante de 30% das lavouras de arroz gaúcha. Observa-se também que o 

texto informa, através de números, o nível das perdas, e retoma o discurso que a variedade 

pode reverter o quadro.  

 



 
 

 

F27: “Conforme Augusto, a busca por alimentos de qualidade através das boas práticas 

agrícolas faz com que a pesquisa e o melhoramento da cultura do arroz se mantenham em 

constante desenvolvimento”. 

 

Na F27 a fonte fala sobre buscar alimentos de qualidade produzindo o sentido de 

que o objetivo se dá pela ciência, explicitando que o plantio correto influencia a pesquisa 

para o desenvolvimento da cultura. O discurso jornalístico no texto na F27 extrai desta 

fonte as respostas para a necessidade do desenvolvimento científico, acrescentando ao 

texto diferentes opiniões e contextos do assunto. 

 

4.3.4 REPORTAGEM D 

 

Data 28 de março de 2011. 

Tema Protestos e abertura da colheita de arroz. 

Título Crise nas lavouras de arroz. 

Manchete Orizicultura: Produtores protestam na abertura da colheita. 

Foto Foto produtores segurando faixas.   

Texto Produtores de arroz, manifestações, abertura oficial da colheita do arroz, 

governo estadual, preço do arroz, soluções para a cultura. 

 

 

 F28: “Crise nas lavouras de arroz”.  

 

O título do texto em análise, F28 enuncia que a produção de arroz enfrenta 

problemas, sugerindo uma crise neste setor agrícola.  

 

F29: “A 21ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz ocorreu em Camaquã, em 26 de 

fevereiro”.  

F30: “O evento recebeu mais de 6 mil produtores e a presença do Governador do Rio 

Grande do Sul, Tarso Genro”.  

 



 
 

 

A F29 e a F30 apresentam o tema da reportagem, informando a presença de 

agricultores e autoridades políticas, como o Governador do Estado do Rio Grande do Sul. 

Estas informações são transmitidas para apresentar a abertura simbólica da colheita do 

arroz, um tradicional evento gaúcho. O texto descreve o número de agricultores presentes 

no evento, como vemos na F30, onde essa informação apresenta os sujeitos envolvidos na 

história que conta o texto. 

 

F31: “Outras autoridades políticas e representantes de entidades ligadas ao meio 

arrozeiro também estiveram presentes na maior vitrine do agronegócio do arroz da 

América do sul”. 

 

 O texto na F31 apresenta autoridades e representantes de entidades, para assim, 

reportar a importância e caracterizar o evento, utilizando o termo “maior vitrine do 

agronegócio”, descrevendo que além da cerimônia, coexiste uma grande amostra agrícola 

e a possibilidade de negócios para a agricultura.  

 

F32: “Além da abertura simbólica da colheita, o evento teve uma exposição de 

maquinários de primeira linha”.  

 

A seguir, como vemos a F32, as informações do lead chegam ao fim, situando o 

leitor após contextualizar o evento, o texto traduz a visão do comunicador ao transcrever 

as informações sobre os maquinários e a abertura simbólica da colheita do arroz.  

 

F33: “Conforme a Comissão e Produtores que trabalham em busca de melhores 

condições para o setor, a abertura da colheita não têm motivos para comemorações, mas 

sim, para apresentar a realidade do agricultor”.  

 

Na F33, percebemos que o texto reafirma o discurso do título e contesta o evento. 

A comissão de produtores é uma organização que busca melhorias para os produtores de 

arroz, sendo este o principal sujeito de ligação entre o agricultor, tanto para a solução do 

problema, quanto para estabelecer fluxos que transmitam informações. Após o texto na 

F33 reportar que estes agricultores não estavam no evento para comemorar a abertura da 

colheita, e sim, procurar soluções para as cotações do mercado.  

 



 
 

 

  

F34: “O ponto alto do evento foi a manifestação dos produtores de arroz com a 

mobilização Te Mexe Arrozeiro, onde apresentaram faixas, banners e alguns trajaram 

chapéus e nariz de palhaço”.  

 

Em seguida, F34, o texto diz ao leitor que o principal fato do evento foi a 

manifestação dos agricultores durante a cerimônia de abertura, que perante os políticos já 

citados no texto, os agricultores agiram conforme o repórter descreve na F35. O texto na 

F34 busca enfatiza a manifestação, para que o texto permanece transmitindo e vinculado 

ao movimento.  

 

F35: “O produtor gaúcho Juarez Petry, presidente do Sindicato Rural de Tapes, no seu 

pronunciamento disse que os produtores estavam ali nesta manifestação para defender 

famílias que dependem da produção do arroz para a sobrevivência, e lembrou que 75% 

do arroz do país são produzidos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina”. 

 

O texto na F35 transmite o discurso de um agricultor, ao reportar os atos pela 

busca de melhorias durante o evento. A legitimação do discurso deste sujeito conta os 

principais problemas que envolvem a produção de arroz se dá quando a F35 aponta as 

famílias como dependentes destas melhorias. Vemos o texto da F35 que é preciso agir 

desta forma para pressionar o governo e protege as famílias gaúchas que dependem do 

arroz.  

 

F36: “O valor pago pela saca ainda não sofreu alterações”.  

 

O texto, na F36, após a transmissão de informações de autoridade traz uma 

informação não relatada pelo discurso do sujeito, explicando ao leitor, que como o valor 

pago ao produto não foi alterado, a mobilização permanece.  

 

F37: “O presidente da Federarroz, Renato Rocha, antecipou que o setor irá reivindicar 

ações práticas do Governo do Rio Grande do Sul para as medidas já anunciadas antes e 

durante o evento”.  

 



 
 

 

 Vemos na F37, que o texto usa o discurso do presidente da Federarroz para 

determinar a ideologia, transmitindo assim, as informações adequadas a seus pares. A F37 

traz detalhes da reivindicação, e que os representantes da mobilização de arrozeiros estão 

contando com o cumprimento das ações políticas.  

 

F38: “Segundo ele, houve uma série de anúncios importantes em janeiro e fevereiro que 

precisam de ajustes para produzirem efeitos no mercado”.  

 

 O texto na F38, bem como na F37, forma seu discurso a partir de um argumento 

político. Na F38 podemos analisar uma contextualização sobre as soluções apresentadas 

pelas entidades arrozeiras, que após aprovadas, necessitam sair do papel para alcançarem 

os objetivos da classe orizícola. Pode-se dizer que o texto na F38 é uma ameaça da 

mobilização à política oficial.  

 

F39: “O preço do arroz não reage e a crise do setor e dos municípios arrozeiros se 

agrava”. 

 

O texto na F39 transmite as informações decorrentes das conseqüências das crises no 

setor, onde desta forma, traz sentido às manifestações e as mobilizações dos agricultores. 

A F39 avalia a situação a partir da autoridade de discursos competentes, transformando o 

sentido de outros discursos para resumir e traduzir a situação econômica do produtor de 

arroz, e dos municípios que dependem da economia agrícola.  

 

F40: “O setor precisa de medidas que, pelo menos, elevem as cotações até o preço 

mínimo de R$ 25,80 por saca - avisa Rocha”.  

F41: “Segundo levantamento, os preços não passam de R$ 21,50 pagos ao produtor”.  

 

Podemos analisar no texto da F40 que as informações transmitidas contextualizam a 

economia orizícola. A F40 reporta a partir da autoridade do discurso, traduzida no texto 

para que o leitor saiba que preço do arroz necessita desta elevação para competir no 

mercado. A F40 cria sentidos de que o preço pago ao produtor por 50 quilos de arroz não é 

suficiente. Já na F41, a contextualização das informações sobre as cotações do arroz é 

transcrita no texto para apresentar ao leitor a diferença entre os valores. O texto busca por 



 
 

 

legitimação para produzir sentido nestas cotações, e estas informações são resumidas ao 

publico geral.  

 

F42: “O governador Tarso Genro se mostrou parceiro na luta por melhorias para os 

produtores”.  

F43: “Ele afirmou que é preciso aumentar o consumo interno do arroz para que o preço 

pago ao produto volte a subir”.  

 

O texto na F42 resume o discurso do governador do Rio Grande do Sul, mas, não 

há um contexto. Apesar disso, a partir desta autoridade, o texto diz que o governador está a 

favor na busca dos produtores de arroz por melhorias no preço do produto. A F42 deixa 

explícito que o governo está atualizado em relação ao assunto, e que, a partir das ações 

governamentais, o texto transcreve que existe uma parceria. Já na F43, o texto traz 

legitimação às informações destacando parte do discurso do governador, apresentando 

como uma solução ao problema. O texto da F43 diz que para que o produto possa alcançar 

melhores cotações, é necessário que este venha a ser consumido para que a demanda 

acompanhe a produção. 

 

4.3.5 REPORTAGEM E 

 

Data 25 de abril de 2011. 

Tema Benefícios do preparo antecipado do solo para plantio de arroz. 

Título Solo preparado pós-colheita melhora a produtividade. 

Manchete Preparo antecipado reduz risco na lavoura de arroz. 

Foto Foto implemento agrícola sendo utilizado.    

Texto Preparo do solo, plantio, clima, Rolo-Faca. 

 



 
 

 

  

 

F44: “Os prejuízos causados pelo clima nas lavouras de arroz no Rio Grande do Sul, 

como a presença do fenômeno El Niño ou as enxurradas deixaram lições para os 

agricultores”. 

 

O texto na F44 introduz reportagem em um contexto que agrega valores à notícia. 

A F44 diz que os prejuízos causados pelas más condições climáticas trazem problemas 

para a agricultura, e o agricultor, já possui alguns conhecimentos sobre a questão. O texto 

transmite um discurso competente ao leitor no momento em que trata se um assunto 

importante para a produção de arroz. Podemos ver na F44 que o texto apresenta algumas 

questões para produzir sentidos no momento em que no decorrer da reportagem (F45) o 

texto transmita informações de C & T. O contexto utilizado diz que o excesso de chuva 

traz problemas para a cultura, mas o agricultor já pode se prevenir à estes comportamentos 

do clima. 

  

F45: “O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Júlio Centeno da Silva, destaca o 

uso do Rolo-Faca, um equipamento que faz o preparo do solo com a resteva do arroz, 

logo depois da colheita, ainda com lâmina d’água”.  

F46: “Sua operação traz economia de tempo e de combustível que pode chegar a 70%”.  



 
 

 

 

 A F45 busca por legitimação para o discurso a partir de um pesquisador científico. 

O texto na F45 diz que uma solução apresentada pela ciência para antecipar a agricultura 

em relação à natureza, é uma ferramenta agrícola que prepara o solo após a colheita do 

arroz. A F45 descreve o manejo, explicando a presença de água, onde no texto diz que a 

lavoura ainda está inundada com a água utilizada na irrigação da safra anterior. O contexto 

da F45 é transmitido no texto da F46, onde se transcreve aspectos positivos relacionados 

ao custo de produção, onde o consumo de combustível pode ser reduzido 

consideravelmente. Estas informações transmitidas na F45 e F46 produzem sentido nos 

sujeitos envolvidos na agricultura no momento em que reporta e contextualiza a 

ferramenta agrícola. Sua necessidade e sua operacionalização. O texto na F46 diz que a 

economia em combustível é outro fator contribuinte para esta nova técnica agrícola.  

  

F47: “Na época de semeadura, no que o clima permitir entrar na lavoura, o trabalho é 

plantar - revela”. 

 

 A F47 traz legitimação à informação a partir do discurso de autoridade do 

pesquisador da Embrapa. O texto na F47 parte da ideologia agrícola para produzir 

sentidos, onde esta informação agrega valores à notícia. O texto na F47 diz que se o 

agricultor antecipar o preparo de solo com a nova ferramente, na época de plantio onde 

não haverá atrasos, o agricultor se preocupa apenas em plantar sua lavoura.  

F48: “O produtor alerta que não basta o solo estar molhado, é preciso que a água forme 

uma “marola” na movimentação da máquina, pois o trator estará se deslocando a uma 

velocidade entre cinco e 10 quilômetros por hora”. 

 

O texto na F48 busca pela autoridade do discurso de um agricultor, sujeito no 

agronegócio e no âmbito rural. O texto descreve o manejo correto da técnica, informando 

o agricultor as condições necessárias, como a velocidade da ferramenta. A F48 também 

alerta que o solo não pode estar com pouca água, pois é necessário que o agricultor 

perceba durante a operacionalização da técnica a água se movendo formando uma pequena 

maré.  

 

F49: “Segundo a Emater, a ferramenta se tornou peça fundamental nas lavouras em que 

não há rotação de culturas”. 



 
 

 

  

A F49 traz competência ao discurso com a autoridade de uma fonte. O texto na 

F49, após a legitimação, transmite uma informação que engloba as lavouras da região em 

que a notícia irá circular. O texto na F49 ao dizer que a ferramenta é peça fundamental 

onde não há rotações de culturas, transmite para o agricultor que depende apenas de uma 

área para plantio o discurso de uma fonte competente.  

 

F50: “O Rolo Faca têm a função de incorporar a resteva, além de controlar insetos, 

antecipar a germinação do arroz vermelho e emparelhar o solo”. 

 

O texto na F50 descreve as características da ferramenta para contextualizar as 

informações, relacionando a, aos objetivos traçados pela técnica. A F50 ao dizer que a 

ferramenta incorpora a resteva, transmite ao sujeito, o agricultor, que o implemento 

agrícola irá devolver alguns nutrientes ao solo, para que as pragas, como o arroz-

vermelho, germinem antecipadamente. As palavras incorporar e controlar (F50) 

transmitem os resultados na lavoura após a técnica ser utilizada.  

  

4.3.6 REPORTAGEM F 

 

Data 30 de maio de 2011. 

Tema Aspectos econômicos relativos à safra 2011. 

Título Safra maior e Mercosul fazem preço do arroz cair em 2011. 

Manchete Cenário pós-colheita: Prejuízo no arroz, recorde na soja. 

Foto 2 fotos com legendas do pé de arroz.    

Texto Produção de arroz em 2011 no Estado, desvalorização do produto, Mercosul, 

movimentos sociais, clima favorável, alterações no mercado. 

 



 
 

 

 

 

 O título desta matéria diz que com uma maior produção de arroz em relação ao 

consumo e as entradas da cultura para o Brasil devido aos acordos do Mercosul gera queda 

na economia orizícola. Isto é notícia para o agricultor, e no decorrer da reportagem haverá 

informações decorrentes destes aspectos econômicos relativos a safra de 2011.  

 

F51: “Os produtores de arroz no Estado estão enfrentando a pior crise dos últimos 

tempos”.  

 

 A F51 introduz a reportagem. O texto, diz que a produção de arroz está em crise, e 

que o agricultor está a enfrentando.  

 

F52: “Nos meses que antecederam a colheita, os agricultores se organizaram e 

apresentaram os diversos problemas do setor para o governo tanto Estadual e Federal”.  



 
 

 

 A seguir, o texto na F52 busca por um contexto histórico, descrevendo fatos que 

exemplificam a agricultura enfrentando a crise. O texto diz que já houve uma organização 

entre os produtores de arroz para apresentar os problemas do setor.  

 

F53: “A colheita da safra foi significativamente maior do que a anterior e o que era para 

ser positivo, torna-se outro problema para os orizicultores”. 

 

F54: “Com uma produção maior em 2011 e um estoque de passagem que supera 1 milhão 

de toneladas, não deve se descartar a possibilidade do excesso de oferta e uma 

rentabilidade ao produtor muito baixa”. 

 

Os textos na F53 e F54 definem o recorte temporal feito anteriormente, dizendo que 

após a colheita, a alta produção não é acompanhada pelo consumo do alimento, o que 

providencia um alto estoque e a desvalorização no mercado. Estas informações 

transmitidas na F54 contextualizam os assuntos referentes à demanda de oferta e 

produção. O texto na F54 aponta em números este alto índice de estoque e responsabiliza 

a alta produtividade por gerar baixas rendas ao produtor.  

 

F55: “De acordo com o líder do movimento “Te mexe Arrozeiro”, Marcelo Rocha, foi 

feito de tudo para buscar junto aos órgãos do governo a solução para a lavoura 

orizícola”.  

 

A F55 diz que todas as medidas cabíveis foram tomadas para que não houvesse 

tamanha desvalorização. O texto da F55 busca por um discurso de autoridade para 

transmitir estas informações do movimento dos arrozeiros, onde por trás da ideologia da 

mobilização, produz os sentidos aos sujeitos. A F55 traz em seu texto o descontentamento 

da mobilização, em relação às soluções para a lavoura de arroz.  

 

F56: “- Levamos sugestões que imaginávamos contribuir para não deixar cair o preço da 

saca de arroz”.  

 

 A F56 em seu texto, assim como a F55, transmite aos sujeitos os atos realizados 

pela mobilização, procurando contextualizar as causas decorrentes de uma busca por 

melhorias do produtor de arroz através de políticas governamentais.  



 
 

 

F57: “Todas as promessas do governo foram infrutíferas, porque as medidas anunciadas 

foram inviáveis por falta de boa vontade em resolver a questão - afirma Rocha, que 

também é produtor”. 

 

A F57 traz legitimidade ao discurso, buscando em uma fonte de autoridade, 

informações para transmitir que as metas traçadas pela mobilização e pelo governo não 

foram concluídas.  

 

F58: “O clima foi fator contribuinte para a alta produtividade”. 

 

 O texto na F58 diz que o clima favorável na safra, propiciou uma produção de 

arroz que elevou os estoques mundiais. Esta informação é transmitida ao leitor para 

explicar por que é preciso informar os diversos aspectos que influenciam a agricultura.   

 

F59: “Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a área cultivada de 

arroz na safra 2010/11 é de 2.832,9 mil hectares, 2,5% maior que a área cultivada na 

safra anterior, que foi de 2.764,8 mil hectares”.  

F60: “A produção gaúcha nesta safra é 22% maior, saltando de 6,7 milhões de toneladas 

em 2010, para 8,2 milhões toneladas em 2011”. 

 

O texto na F59 e F60 busca por legitimação das informações para contextualizar os 

números relacionados a área de produção e a produtividade destas áreas. Estes números na 

F59 e F60 reforça o argumento, na medida em que contextualiza o aumento significativo 

de produção por área no Rio Grande do Sul. A F59 e F60 acrescentam ao texto dados de 

importância ao agricultor, que neste sentido, pode esclarecer alguns fatores.  

 

F61: “O agricultor Kleiton Lima, de Santa Maria, não culpa apenas o mercado. Lima 

lembra as commodities agrícolas, supervalorizadas em relação ao preço do arroz que 

despenca de semana a semana”. 

 

A F61 traz no texto a visão de um agricultor sobre o assunto. O texto busca por essa 

legitimação para traduzir uma ideologia que compromete a agricultura, causando o alto 

custo para a produção. O texto na F61 diz que as ferramentas apresentadas aos agricultores 

para produzir arroz possuem custos que não equivalem ao mercado do arroz. 



 
 

 

  

F62: “Nos incentivaram a fazer uma lavoura com alto custo e tecnologia para aumentar a 

produtividade, e é esse aumento que esta fazendo preço do arroz baixar, pois estamos 

produzindo mais do que consumimos - afirma o agricultor”. 

 

No decorrer do texto na F62, o discurso parte de uma fonte de autoridade e resume os 

fatores econômicos da agricultura que prejudicam a produção de arroz. O texto na F62, 

onde o agricultor diz que para utilizar esta tecnologia, é preciso que o valor produto seja 

compatível a ela transmite aos diversos sujeitos e interlocutores uma nova ideologia, e 

estas significações e explicações, agregam ao texto as especificidades necessárias para a 

contextualização do assunto. Ao dizer que “estamos produzindo mais do que 

consumimos” o texto na F62 também enuncia que esta busca por alta produtividade, 

causadora da desvalorização do produto, também não condiz com a demanda alimentar 

mundial.  

 

F63: “O país tem recebido, sem restrições, arroz da Argentina, Uruguai e Paraguai”. 

 

A F63 apresenta outro aspecto que influi na desvalorização do arroz brasileiro. O 

texto informa que o cereal adentra as fronteiras do país sem controle de qualidade 

 

F64: “Arms não vê nos programas de comercialização a solução para os problemas do 

setor”. 

 

 O texto na F64 busca por uma fonte de autoridade para finalizar a reportagem e 

informar novos paradigmas para a busca por melhorias na produção de arroz. A fonte na 

F64 enuncia no texto que as cotações do mercado arrozeiro não serão influenciadas por 

alterações na comercialização do produto. 

 

F65: “Ele defende a redução de tributos para os produtores, que dará ao arroz do país 

maior competitividade com os colegas do Mercosul”. 

 

NA F65, o discurso contextualiza o que foi transmitido na F64. O texto diz que a 

influência do acordo Mercosul compromete a produção de arroz no Brasil em relação ao 



 
 

 

mercado. O texto na F65 diz que o agricultor, se tiver menos gastos ao produzir sua 

lavoura de arroz, poderá competir no mercado interno do arroz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5 CONCLUSÕES 

 

O Brasil hoje passa por diversas transformações econômicas, políticas e científicas 

que vêm moldando o futuro da sociedade. Neste trabalho, as ideologias dos textos 

analisados propiciam esta visão, e isso significa que a comunicação está interligada a estes 

assuntos. Uma imensa área rural decorre da extensão territorial do Brasil, dono de diversos 

recursos fornecidos pela natureza, uma imensa biodiversidade. Esta riqueza concerne ao 

país uma grande competitividade agrícola, servindo como alento mundial quanto à 

produção de alimentos e como promessa na economia. Ainda assim, a sociedade brasileira 

pouco sabe sobre a área rural brasileira, suas florestas, campos nativos, recursos hídricos e 

a agricultura, principal base econômica do Brasil. Decorrentes disso, os grandes interesses 

que rondam a agricultura e a sociologia rural se batem de frente, e a comunicação social 

torna-se capaz de unir estes pontos na busca de cidadania. 

Está evidente nos textos estudados, a organização de sentidos para permitir, através 

de uma abrangência, o entendimento das informações agrícolas em toda a sociedade em 

que circulam as informações. É desta forma que o jornalismo científico torna-se essencial, 

porque atua na construção destes sentidos visando reportar o conhecimento científico e 

situar a agricultura em um contexto social determinado. Dentro destas causas sociais, as 

informações que se obtêm são projetadas ao sujeito principal da agricultura, o agricultor, 

que depende de uma comunicação adequada, determinada entre os fluxos da comunicação 

rural.  

O agronegócio, como tema, traz à tona diversos setores de uma cadeia industrial 

produtiva, onde a comunicação é capaz de formar ideologias desenvolvimentistas, na 

qualidade de vida no âmbito rural, da própria agricultura e da indústria. Nota-se isso nos 

textos analisados através de um processo educativo por trás das informações, bem como 

fluxos programados. Nos textos analisados das reportagens B e D, é possível percebermos 

essa formação e transformação de informações para determinado sujeito em contexto 

social. As informações científicas obedecem a mesma ordem da reportagem A, onde os 

processos científicos são esclarecidos para o desenvolvimento agrário inserindo os 

diversos interlocutores que envolvem a agricultura, para desta forma, construir uma 

ideologia de desenvolvimento através da inovação científica. Os interlocutores que 

produzem os fluxos estão entre os agricultores, a indústria, os consumidores dos alimentos 

produzidos pela agricultura, as firmas de apoio e de ferramentas agrícolas, as entidades de 

pesquisa agropecuária e de extensão agrícola e os governantes de Estado.  A partir da 



 
 

 

equalização de informações nos textos, é possível perceber todos estes fluxos que rondam 

a agricultura, o que possibilita um aprofundamento aos setores que envolvem o 

agronegócio. Os textos informam sobre o agronegócio, contextualizam estas partes, 

deixam claro quem faz o que, e objetivam o desenvolvimento. Os textos analisados 

organizam as informações vindas destes locutores, e as produzem para os fluxos 

programados.  

Alguns destes fluxos de informações, neste trabalho, fazem parte da cobertura 

jornalística na mobilização dos produtores de arroz. O veículo adaptou-se às etapas da 

cultura do arroz e a uma série de mobilizações que ocorreram durante a safra, onde as 

edições trazem informações correspondentes ao ciclo e das mobilizações. Durante a época 

do plantio, os textos trouxeram inovações científicas que contribuíssem a esta etapa. Neste 

mesmo pensamento, durante a colheita, os textos sobre a produção de arroz reportam a 

mobilização dos arrozeiros em busca de valorização ao produto. Nestes textos, os fluxos 

de informações contextualizam o tema e incentivam a busca por melhorias. 

A articulação entre a agricultura e os serviços de apoio é uma característica 

encontrada na análise. Essa articulação gera outro fluxo importante para o jornalismo em 

agronegócio, o repasse do conhecimento técnico transformado em um discurso 

jornalístico, pois alguns sentidos são produzidos através da ideologia rural, utilizando um 

agricultor como fonte.  

Existem divergências entre indústria, governo e produtor. Sendo assim, cada vez 

mais a inserção da mídia na agricultura pode ser importante para que esses diferentes 

setores busquem na comunicação uma maneira para se aproximarem. As reportagens no 

Caderno Agronegócios sobre o arroz democratizam as informações sobre a produção dessa 

cultura, buscando posicioná-la enquanto relevância social. Nos textos, este processo traz 

fontes articuladas, levantando todos os aspectos que interferem na produção do cereal, 

para desta forma, esclarecer os fatores positivos e negativos da cultura. 

Nos textos analisados, onde CT&I ou fatores econômicos estão presentes, está 

claro o papel pedagógico da comunicação científica. As informações transmitidas nos 

textos são detalhadas, contextualizadas e, geralmente, trazem benefícios à produção. Sabe-

se que, naturalmente, o público alvo do caderno Agronegócios é o agricultor, e este que 

está inserido no meio rural. É importante que se perceba neste trabalho, que na cobertura 

em agronegócio, para agregar valores à notícia, a elaboração das matérias parte do 

pressuposto de que o agricultor, ou, a etapa em que o agricultor está vivendo na 

agricultura, constroem as notícias. Também, por outro lado, as reportagens informam o 



 
 

 

leitor comum, pois este muitas vezes depende do agronegócio não apenas como produção 

de alimentos, mas como fator importante na economia e no desenvolvimento.  Bueno 

(2008), diz que o jornalismo em ciência deve sempre partir do pressuposto de que o leitor 

é leigo, visar assim o leitor geral e comum, como educador. Para essa difusão de novas 

idéias e inovações terem aspectos pedagógicos, as reportagens estão inseridas ao contexto 

da comunicação rural, assim como Bordenave (1982) define, que o meio rural não 

depende apenas de informações rurais ou sobre agronegócio, mas também, colocá-lo por 

dentro de outras informações, por isso também, assuntos ligados à pré-porteira e a pós-

porteira, no agronegócio. 

Os textos analisados do Caderno Agronegócios mostram-se atentos aos anseios 

rurais, onde o repasse de tecnologia atende alguns princípios da comunicação rural para 

atingir o sujeito desejado. Este sujeito é o agricultor. As informações são sobre as 

novidades da cultura do arroz, mas, é o agricultor quem faz a agricultura. Os textos são de 

caráter informativo e atendem aos princípios jornalísticos, da mesma forma com que se 

infiltram na ideologia rural.  

Conforme SILVA (2007), a lista das contribuições potenciais da comunicação rural 

para o desenvolvimento é impressionante, mas é ainda suscetível de disfarçar o atual 

divórcio entre o discurso e a prática. Esta comunicação poderá cumprir seu enorme 

potencial quando o Brasil adotar uma política que conceda a agricultura e ao 

desenvolvimento rural uma prioridade maior do que a concedida para a indústria. Por isso, 

embora o discurso nas reportagens analisadas indicarem a presença de sujeitos que falam 

de uma subjetividade, Barros/Antônio, (2005), dizem que a significação construída deve 

ser intersubjetiva. Para os autores essa significação deve fazer sentido na situação e no 

contexto social, e para isso, obedecer às regras e procedimentos lingüísticos, tomando 

como referência proposições e significados que fazem sentido para a consciência coletiva, 

os implícitos e os pressupostos.  

 A comunicação da ciência ao público, segundo Luiz (2004), é a forma pela qual o 

cientista ganha apoio popular para a institucionalização de seu trabalho. Com a gradativa 

especialização da ciência e o hermetismo progressivo de sua linguagem, manifesta-se a 

necessidade de comunicar os fatos e princípios da ciência ao público em linguagem 

acessível.  O termo “alfabetização científica” pode ser usado para os textos analisados, 

atendendo os valores notícias da comunicação rural. A presença de uma nova descobertas 

da ciência, onde a modificação da genética de um grão pode levar ao desenvolvimento da 

cultura confirma a utilização de ferramentas do jornalismo científico, comunicação rural e 



 
 

 

na cobertura em agronegócios. Luiz (2004) afirma estas questões, onde ele diz que o 

jornalismo científico é indispensável para promover a cultura científica, cultura esta 

entendida pelo autor como a inteligibilidade da natureza e do mundo, componente 

fundamental da cidadania.  

De certa forma, os textos em análise ficam reduzidos ao de tradutores da 

linguagem científica, pois o redator não precisa formar opinião de um conteúdo hermético 

para o público. Nas demais áreas, como a econômica, por exemplo, não existe o 

constrangimento de duvidar das fontes. A ciência é uma só, e o que diferencia o 

jornalismo de uma mera tradução é a visão do agricultor sobre a ciência, e de como ela irá 

funcionar na prática. É possível destacar nesta análise, que os textos com informações 

científicas reportam não só a inovação, mas busca apresentar os resultados obtidos com a 

prática. Para tanto, o discurso é construído utilizando a explicação não só do cientista, mas 

também do agricultor, para que ele produza sentidos aos agricultores.  

 Após a realização deste trabalho, pode se concluir que a cobertura jornalística em 

agronegócio necessita, em seu discurso, de aspectos da comunicação rural e do jornalismo 

científico. Estes campos de estudos se relacionam e se complementam para a elaboração 

de um texto sobre agricultura, mas ainda é difícil a compreensão das ideologias por trás do 

âmbito rural para que se estabeleça uma comunicação extremamente competente. Seria 

redundância afirmar que este trabalho aponta os inúmeros aspectos que influenciam e 

constroem o jornalismo em agronegócio. Esta monografia indica uma tendência de que o 

jornalismo pode ser responsável pela cidadania rural e urbana, junto da educação científica 

agrícola para o desenvolvimento. Lembro que a população mundial tende a crescer, mas o 

solo que se destina ao plantio será sempre o mesmo. Cabe a agricultura, através da ciência, 

ser responsável por atender a demanda alimentar nos próximos anos. O que irá acontecer 

se não houver uma consciência social sobre a produção de alimentos? 

 Para a realização deste trabalho, não consultei nenhuma cartilha ou manual para o 

jornalismo em agronegócio. Mesmo que houvesse necessidade, posso afirmar que não 

existe algum modelo desta prática disponível por aí. Então, como mencionado 

anteriormente, a agricultura, e em especial a produção de arroz, já fazem parte do meu 

cotidiano, o que conduziu à elaboração deste trabalho. A idealização do tema 

“Comunicação Rural e o Jornalismo Científico para a cobertura do Agronegócio” ocorreu 

a partir da minha formação acadêmica em jornalismo e através da essência da 

comunicação social. Relacionei estes campos ao agronegócio por que os vejo como 

fundamentais para o jornalismo desta área. Tanto é, que o objeto de estudo conseguiu 



 
 

 

atender diversos aspectos da comunicação rural e do jornalismo científico, revelando que 

estes caminhos levam a competência na cobertura de assuntos que se voltam à agricultura. 

Além destas contribuições, este trabalho enriquece a minha formação, e especialmente o 

entendimento dos fatores que unem a comunicação e a agricultura, e posteriormente, o 

jornalismo em agronegócios. 
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