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Resumo

Tendo como ponto de partida pesquisa exploratória realizada em sete jornais da zona de
fronteira do Rio Grande do Sul cujo resultado mapeou a presença de notícias sobre ciência e
tecnologia (C&T), propomos uma reflexão sobre a presença de singularidades produtivas na
mídia  impressa  regional,  cujas  aproximações  e  distanciamentos  em  relação  ao  fazer
jornalístico reconhecido, podem delimitar a existência de uma Formação Discursiva (FD)
sui generis. Tomamos como ponto de partida as alocações teórico-filosóficas foucaultianas
sobre as relações de poder e como elas podem determinar o modo de produção jornalístico
nos jornais analisados, bem como originar um discurso específico, diferenciado e singular
sobre assuntos relacionados à temática C&T.

Palavras-chave: C&T; jornalismo do interior; formação discursiva; relações de poder; 
singularidades produtivas. 

Introdução

Todo discurso é resultado de intrincadas relações de poder que no decorrer do tempo

transmutam-se  e  rearranjam-se  continuamente  em busca  da  efetividade  dos  dizeres.  As

práticas jornalísticas estão imbricadas nesse processo porque, responsáveis pela delimitação

dos  recortes  de  visibilidade  da  tessitura  social,  evidenciam  sujeitos,  enunciados  e

intencionalidades; de posse do saber acerca das complementaridades e rupturas das relações

de  poder  intrínsecas  ao  recorte  territorial  onde  atuam,  ora  influenciam  e  ora  são

influenciadas  pelas  dinâmicas  dos  jogos  de  poder.  Buscamos apresentar  argumentos

referentes à existência de especificidades do discurso jornalístico em periódicos das regiões

Fronteira Oeste e Fronteira Sudoeste do Rio Grande do Sul, elementos diferenciadores que,

a partir da institucionalização de um fazer particularizado (produção jornalística singular),

origina um modo  específico de evidenciar o real e cujo resultado  pode ser lido como a

delimitação de o que convencionados denominar Discurso Noticioso Singular (DNS).

Os  elementos  empíricos  que  subsidiaram a  reflexão foram obtidos  em pesquisa

exploratória  realizada  em  jornais  de  sete cidades  imersas  na  zona  de  fronteira  (com

Argentina e Uruguai). Através de levantamento censitário de 11 anos (2000-2010) realizado

1Artigo apresentado no GP Comunicação, Ciência, Meio-Ambiente e Sociedade, XIV Encontro dos Grupos de Pesquisas
em Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Professora do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Graduada em Jornalismo
e Doutora em Extensão Rural. Contato: josipippi@gmail.com 
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nos jornais mais antigos ainda em circulação nas cidades de Bagé (Minuano), Caçapava do

Sul (Gazeta de Caçapava), Dom Pedrito (Ponche Verde), Itaqui (Nossa Época), Sant'Ana do

Livramento (A Plateia), São Borja (Folha de São Borja) e Uruguaiana (Cidade), foi possível

verificar  a existência  de farto material  sobre ciência  e tecnologia (C&T). Os periódicos

analisados foram consultados in loco, nos arquivos mantidos pelas empresas jornalísticas e,

juntamente com entrevistas realizadas com os editores e/ou diretores de redação, constituem

o corpus que propiciou nossa análise. 

Foram quantificadas e qualificadas matérias jornalísticas que versassem sobre C&T

em seus diferentes formatos e intencionalidades. A partir dos textos mapeados foi possível

realizar algumas inferências, essenciais para a presente reflexão: a) assuntos sobre C&T ou

que possam ser relacionado a tal temática também encontram seu espaço de visibilidade em

jornais interioranos – e também nas regiões de fronteira, mostrando que a temática não é

exclusividade dos prestige papers das grandes cidades e capitais do país; b) na maioria dos

textos mapeados a temática original da pauta relacionava-se à matriz econômica da região,

a partir da qual o caráter científico e/ou tecnológico era agregado, e, por fim mas não menos

importante, que c) as fontes de informação consultadas para tais matérias eram recorrentes,

fator que evidencia relações  de poder mais  ou menos  estáveis na produção do material

jornalístico publicado. Tais elementos foram consideradas como base para a busca de uma

possível especificidade da prática jornalística realizadas nesse recorte territorial, originando

um discurso noticioso específico e amplamente legitimado.

O  artigo  está dividido em duas partes.  A primeira  apresenta o escopo teórico que

embasou  a  reflexão  ora  exposta.  A  partir  dos  conceitos  de  Formação  Discursiva

(FOUCAULT, 2008) e Formação Discursiva Jornalística - nos moldes apresentados por

Ringoot  e  Utard  (2005),  propõe-se  a  constituição  de  um  Discurso  Noticioso  Singular

(DNS),  aparente  nos  jornais  de  fronteira  ora  analisados.  Enfatiza-se  que  a  proposta

constitui-se como reflexão inicial sobre a temática.  Recorremos também aos pressupostos

teóricos da notícia como construção (ALSINA, 2005; TRAQUINA, 2005) na tentativa de

compreender as relações entre os indivíduos que influenciam a produção jornalística no

contexto dos periódicos analisados.

Posteriormente apresentamos o corpus empírico, em linhas gerais. A partir da coleta

de  material  nos  arquivos  das  empresas  jornalísticas,  foi  possível  perceber  a  riqueza  de

material  para  reflexões  mais  aprofundadas  e  que  abarcassem  outros  escopos  além  da

proposta inicial  da pesquisa – investigação exploratória  sobre a visibilidade de assuntos
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envolvendo  C&T.  O assunto,  por  suas  especificidades,  permitiu  que  certas  nuances  da

produção de material jornalístico nos impressos analisados se sobressaíssem. Nesse item é

apresentada a leitura da produção realizada nos impressos, relacionando o fazer jornalístico

local (jornalismo de fronteira) a um discurso específico, resultante de diversas interações

que moldam um discurso próprio,  sui generis e pode ser considerado como reflexo nas

relações de poder que atuam nesse contexto específico, próprio da fronteira.

Referencial Teórico 

O poder é intrínseco à linguagem, pois há o exercício pleno do poder por parte de

quem nomeia e a produção de sentido é a confissão de uma vontade de poder, de um ato de

força. Assim, toda palavra não é fruto do mero acaso mas sim consequência de uma vontade

e afirmação de poder. Toda comunicação é um campo estratégico de exercício do poder e

produção  de  saber.  Sendo  assim,  a  interpretação  –  inerente  ao  discurso  –  é  uma

característica da produção discursiva. Interpretar torna-se uma ação estratégica, vontade de

poder inerente ao discurso; é produzir saber e exercer um poder, pois não há relação de

poder  sem constituição  de  um campo de  saber  e  vice-versa.  O saber  é  produzido pela

prática discursiva e ao mesmo tempo lhe serve de referência e fundamento. 

Nos interessa o conceito de poder maleável que Foucault (2008)  considera  como

elementar nas interações humanas -  força maleável e nem sempre claramente perceptível,

mas influente por princípio de existência,  manifesta-se em cada comunicação entre dois

polos. O discurso é emblemático para as relações de poder porque sua própria estrutura

define  os  lugares  dos  sujeitos,  o  que  devem falar  e  como  devem fazê-lo.  Perscrutar  o

discurso é compreender  a dinâmica das formações  discursivas  e dos enunciados que as

compõem (BRANDÃO, 2004).  Como resultado de  correlações  de  poder,  é  interessante

notar que o discurso é reflexo dessas relações e mostra determinadas práticas concebidas a

partir de certas estratégias tanto de produção como de objetivos.

Atualmente,  devido à crescente aproximação das diferentes  realidades  propiciada

pelo processo globalizante, aprimorou-se o contato entre os indivíduos. Cada instituição,

indivíduo, grupo ou empresa tem suas próprias estratégias discursivas que os caracterizam e

os diferenciam em meio à profusão de visibilidades instantâneas. O discurso em si carrega

em seu cerne a precedência da visibilidade materializável. Torná-lo concreto perante larga

audiência depende do agenciamento de estruturas outras capazes de amplificá-lo, levando-o
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além do horizonte da percepção física comum. Entram em cena os veículos midiáticos e sua

larga capacidade de divulgação. 

Foucault  (2008),  ao  conceber  os  discursos  como  algo  disperso,  constituídos  por

elementos que não estão ligados por nenhum princípio de unidade, deixa transparecer seu

caráter  relacional,  característica  evidenciada  pela  presença  de  enunciados  advindos  de

Formações Discursivas (FD’s) variáveis. Relações são constituídas no discurso e através do

discurso na sociedade. Assim, ele não se limita apenas à cena midiática, mas perpassa a

tessitura social, faz-se conhecer como estratégia desde as relações de força no interior dos

dispositivos de poder-saber. Assim, o discurso não pode ser percebido como algo tácito,

estático e perene, pelo contrário, configura estratégias e práticas que dependem das relações

de poder estabelecidas entre os sujeitos e suas posições ocupadas quando se pronunciam. O

jornalismo,  em  sua  prática  produtora  de  notícias  constitui-se  como  um  agenciador  de

enunciados e detentor de um saber próprio, originando um discurso específico.

O  discurso  jornalístico  é  reconhecível  através  de  sua  materialidade  na  qual  é

possível  verificar  a  reincidência  de  determinados  enunciados.  A  formação  discursiva

jornalística (FDJ), por sua vez, é verificável através da determinação de quatro elementos:

objetos, modalidades enunciativas,  conceitos e estratégias.  A FDJ é definida exatamente

como um lugar de tensão entre  ordem e dispersão de informações,  de enunciados e de

estratégias. Para Ringoot e Utard (2005, p.43),

[...] Esta noção de dispersão permite pensar a heteronomia do jornalismo como
constitutiva e intrínseca. [...] Dispersão, no quadro da formação discursiva, não
significa separação:  ela esta sempre circunscrita  no jogo de relações.  A tensão
entre ordem e dispersão do discurso e traduzida aqui na estabilidade das lógicas de
atores diversos. Se se reconhece uma ordem de discurso jornalístico, se reconhece
também uma dispersão extra-discursiva. [Tradução livre]3.

 

 

Os autores defendem a necessidade de se analisar sistematicamente as realizações

editoriais  tomadas na rotina produtiva,  os discursos,  as lógicas  de atores  e ações  extra-

discursivas  e  os  dispositivos  organizacionais  e  institucionais.  Os  objetos  próprios  do

jornalismo  são  os  acontecimentos  cotidianos,  passíveis  de  atenderem  a  determinados

critérios que os enquadram como sendo noticiáveis. Assim, nem toda informação torna-se

3“[...] Cette notion de dispersion permet de penser l'heteronomie du journalisme comme constitutive et intrinseque. [...]

Dispersion, dans le cadre de la formation discursive, ne signifie pas eparpillement : elle est toujours circonscrite dans un
jeu de relations.  La tension entre ordre et dispersion du discours est traduite ici dans l'ancrage des logiques d'acteurs
diversifies.  Se l'on reconnait un ordre de discours journalistique,  on reconnait  aussi une dispersion extra-discursive.
[...]”.
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notícia  e  tornar-se notícia  depende desses critérios  (valores-notícia).  Ora,  então pode-se

inferir que os objetos inerentes ao discurso jornalístico são os mais variados possíveis, pois

dependem dos acontecimentos que tomam forma no corpo social.  Diz-se, assim, que os

objetos  recorrentes  ao  discurso  jornalístico  são  os  objetos  de  realidade  (OR),  ou  seja,

aparente à realidade atual – matéria-prima do jornalismo.

Considerando-se a lógica discursiva adotada, os objetos de realidade jornalísticos

(ORJ) possuem regularidade parcial em se tratando do assunto enunciado, pois dependem

dos valores-notícia para alçarem o status de notícia e representar o discurso jornalístico. Os

ORJ  tem  relação  direta  com  a  prática  jornalística,  já  que  sua  existência  depende  do

consenso  editorial  da  organização  jornalística  e  também  do  fazer profissional,  que

compartilha dos mesmos valores e estratégias de produção. Uma notícia publicada legitima

o assunto  como ORJ pelo  simples  fato  de  reproduzir  uma normatização,  um modo  de

caracterização  oriundo  da  técnica  jornalística  de  produção.  Muitas  vezes  o  assunto

abordado  não  condiz  a  nenhum  critério  noticioso,  mas  o  simples  fato  de  figurar  no

dispositivo jornalístico lhe confere a chancela de ser um ORJ.

Fruto dos jogos de poder e das inúmeras coerções dentro da comunidade produtora

do discurso jornalístico (sala de redação), pode-se afirmar que o discurso jornalístico segue

determinadas  etapas  produtivas  que  o  tornam  legítimo  em  seu  campo  de  produção  e

autorizado a fazer-saber e fazer-crer. 

Se cada sociedade possui seus valores de verdade, estes devem ser reproduzidos e

continuamente visibilizados. O papel do jornalismo é dar visibilidade à realidade cotidiana,

logo,  seu  discurso  é  representativo  da  verdade  compartilhada.  As  rotinas  produtivas

jornalísticas  refletem  a  busca  pela  contínua  legitimação  de  seu  espaço  de  poder  na

sociedade através da criação da necessidade de sua existência como ‘vitrine do real e do

verdadeiro’.  Ora,  se os acontecimentos  são justamente aquelas perturbações  da tessitura

social que originam as notícias, então “(...) o processo de construção da realidade depende

inteiramente da prática produtiva do jornalismo” (Alsina, 2005, p.51). 

Sobre os objetos, eles podem ser agrupados em categorias referentes às suas funções

dentro  da  matéria  jornalística,  relacionados  às  suas  razões  de  existência  nas  notícias:

assuntos sobre os quais se fala, sujeitos sobre quem se fala e os saberes envolvidos (sejam

eles  já  reconhecidos  através  das  relações  sociais  e  compartilhados  ou  aqueles  obtidos

através da apuração e/ou investigação jornalística). 
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O segundo elemento que caracteriza a FD são as modalidades enunciativas mais

comumente  praticadas  pelo  jornalismo,  ou  seja,  as  formas  textuais  mais  utilizadas  e

visibilizadas nos dispositivos jornalísticos. A manifestação dos enunciados é mais ou menos

regular e segue tipologia textual mais ou menos fixa. Em se tratando dos tipos enunciativos

mais  utilizados,  estes  podem  ser  considerados  regulares  porque  são  produzidos  por

indivíduos  com  competência  específica  que  detêm  a  chancela  organizacional  para

desempenhar a atribuição de reproduzir os moldes discursivos pré-estabelecidos. 

O terceiro elemento definidor da FDJ são os conceitos, o “a partir do que se fala”. O

ponto de partida é a maneira como aparecem e circulam os arranjos dos enunciados. Os

conceitos que caracterizam a formação discursiva jornalística estão explícitos na maneira

própria da manifestação a partir dos formatos e também dos objetivos desses textos. Assim,

elementos que constituem a linguagem utilizada pelo jornalismo instituem os formatos e os

espaços por eles ocupados dentro do periódico. A regularidade dos conceitos é garantida

pela  linguagem  utilizada  e  também  pelo  enunciador  do  discurso,  que  se  tornam

representativos do modo de ser discursivo da profissão.

Finalmente, as estratégias  estão diretamente ligadas ao desenvolvimento da prática

jornalística e do próprio jornalismo como profissão no decorrer da história. As relações de

poder que tomam forma no campo de ação jornalístico determinam o caráter do jogo bem

como os jogadores que disputam premência sobre a produção discursiva da área. Interesses

políticos que tomam forma dentro da redação, interações entre os repórteres e as fontes de

informação,  delimitação  de  assuntos  a  serem  abordados  e  tantos  outros  elementos

intangíveis constituem o arcabouço de saberes e práticas que delimitam esse campo e lhe

conferem a regularidade discursiva. O modo de funcionamento da organização jornalística

subjugada à instituição é que conduz o discurso à sua regularidade.

Os  elementos  recorrentes  responsáveis  pela  constituição  da  formação  discursiva

jornalística devem se percebidos a partir de sua sincronia e como etapas de produção de um

discurso que pode ser considerado como inato às lógicas produtivas do fazer jornalístico.

São relações intrínsecas a esse campo que o caracteriza e o delimita perante os demais,

situando-o num  locus  espaço-temporal  e  histórico,  permitindo  que seja  reconhecido em

qualquer lugar.

O  discurso  jornalístico  é  reconhecível  através  de  sua  materialidade  na  qual  é

possível  verificar  a  reincidência  de  determinados  enunciados.  O discurso  não  pode  ser

percebido  como  algo  tácito,  estático  e  perene,  pelo  contrário,  configura  estratégias  e
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práticas que dependem das relações de poder estabelecidas entre os sujeitos e suas posições

ocupadas quando se pronunciam. A prática jornalística configura-se como agenciadora de

enunciados e detentora de um saber próprio, originando um discurso específico no qual é

saliente a dispersão e seu caráter relacional que perpassa diferentes formações discursivas,

tornando-o,  por  isso,  variável.  Contudo,  sua  prática permite  que  sejam consideradas  as

lógicas produtivas como sendo mais ou menos estáveis, fator que permite considerar seu

discurso como regular. 

São justamente as regularidades inerentes ao discurso jornalístico, determinadas por

relações de poder que permitiram que o jornalismo fosse reconhecido independentemente

do território  no  qual  atua  (TRAQUINA,  2005).  Entretanto,  nem sempre  as  instituições

reconhecidas como jornalística fazem uso do  fazer  reconhecido pelos pares. Em algumas

situações específicas, a prática tem origem em relações não ditadas pelo fazer reconhecido,

mas  pelo  empirismo,  que  direciona  a  produção  jornalística  desde  relações  de  poder

diferenciadas, realidade perceptível nas práticas jornalísticas dos impressos analisados. 

Metodologia

Os jornais Minuano, Gazeta de Caçapava, Ponche Verde, Nossa Época, A Plateia,

Folha  de  São  Borja  e  Cidade  referente,  integrantes  da  amostra  de  pesquisa,  foram

submetidos  à  Análise  de Conteúdo -  escolha conveniente para estudos exploratórios,  se

levada em conta a opção pela sua função heurística (Bardin, 2011). A coleta considerou o

mínimo de representatividade: o jornal mais antigo de cada cidade ainda em circulação e

que possuísse acervo relativo ao recorte temporal definido pelo estudo.  Foram mapeadas

notícias sobre C&T no período compreendido entre 2000 e 2010. Também foram realizadas

entrevistas  com  os  diretores  de  redação  ou  editores  dos  periódicos,  em  busca  de

informações  complementares  que  pudessem  nortear  uma  leitura  mais  aprofundada  dos

textos  jornalísticos  coletados.  Os  indícios  encontrados  apontaram  a  necessidade  da

elaboração de uma matriz analítica com base na Análise de Discurso (AD), no intuito de

delimitar os constituintes do DNS de modo mais claro e metodologicamente viável.

É importante  esclarecer que o presente artigo propõe uma discussão sobre dados

coletados  in  loco  em jornais  que  estão localizados  em região  de  fronteira,  cidades  que

possuem,  cada uma,  um ecossistema midiático  peculiar.  Empresas  de pequeno e médio
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porte,  com redações  constituídas  por  profissionais  nem sempre  diplomados  da  área  de

Jornalismo. O quadro abaixo (figura 01) aponta algumas características dos periódicos. 

Mesorregião Cidade Jornal Periodicidade Circulação Tiragem

Fronteira 
Oeste

Itaqui
Nossa 
Época

Semanal
(Sábados)

Itaqui e região 1.500

São Borja
Folha de 
São Borja

Bissemanal
(Quarta-feira e 
Sábados)

São Borja 4.000

Uruguaiana Cidade

Trissemanal
(Terça-feira, Quinta-
feira e Sábado)
 

Uruguaiana 2.600

Fronteira 
Sudoeste

Bagé Minuano
Diário
(Segunda-feira a 
Sábado)

Bagé, Hulha Negra, 
Candiota, Dom Pedrito, 
Pinheiro Machado
 

4.500

Caçapava 
do Sul

Gazeta de 
Caçapava

Semanal
(Sexta-feira)

Caçapava do Sul 2.000

Dom 
Pedrito

Ponche 
Verde

Bissemanal
(Quarta-feira e 
Sábado)

Dom Pedrito 1.500

Santana do 
Livramento

A Plateia
Diário
(Segunda-feira a 
Sábado)

Santana do Livramento e 
Rivera

4.000

Figura 01: Quadro sobre os jornais analisados.

Resultados e Discussão

Culturalmente,  as  fronteiras  podem ser  entendidas  como membranas  através  das

quais  as  pessoas,  bens  e  informações  podem circular,  podendo ser  aceitas  ou não pelo

estado. Na definição dos antropólogos Thomas M. Wilson e Hastings Donnan (1998, p. 5)

“as fronteiras são registros espaço-temporais das relações entre comunidades locais e entre

estados”. A faixa de fronteira brasileira está constituída, conforme dados atuais do IBGE,

de 182 dos 467 municípios do Rio Grande do Sul; ou seja, 39% dos municípios gaúchos

estão dispostos ao largo de seu domínio. Essa expressiva participação que corresponde a

quase metade da totalidade dos municípios também se faz notar na amplitude do território

nacional,  dado  que  os  municípios  fronteiriços  gaúchos  ainda  representam  32%  dos

municípios fronteiriços do Brasil (que, ao total, somam 576).

A maior  parte  dos  jornais  locais  é  produzida  por  equipes  muito  reduzidas.  Dos

jornais impressos contatados, apenas um conta com dez funcionários na redação (Minuano)
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- o quantitativo médio fica em torno de quatro pessoas, o que claramente impede a divisão

da  força  de  trabalho  em  editorias.  Os  jornais  semanais  e  bissemanais  são  os  mais

numerosos, sendo que dos jornais estudados apenas dois são diários (localizados em Bagé e

Sant'Ana do Livramento). Metade dos jornais impressos existentes não possui contraparte

na web, e entre  os que possuem sites predomina a  valorização da edição em papel  em

detrimento da agilidade e da produção em fluxo contínuo da versão eletrônica - que são

igualmente consequência das dimensões das equipes de redação, dentre outros fatores. 

Essa condição estrutural impede, na maioria dos casos, que as redações destaquem

parte de seus recursos humanos para o acompanhamento de uma área menos prestigiada

como  a  de  Ciência  e  Tecnologia.  Até  o  momento,  nenhum  dos  jornais  estudados

apresentou,  em  qualquer  momento,  uma  editoria  específica  e  permanente  voltada  para

produção de conteúdo sobre C&T.

Em levantamento prévio,  foi  mapeado o número de veículos existentes  em cada

cidade.  Do  conjunto  de  52  veículos,  excluídas  da  lista  as  sucursais  de  emissoras  de

televisão, existem 23 jornais, dos quais 11 existem somente em versão impressa, e os outros

12 apresentam sites  noticiosos  como contrapartes  eletrônicas.  A existência  de  acervo é

afirmada  por  33  veículos  (23  jornais  e  dez  emissoras  de  rádio11);  porém,  os  arquivos

apresentam algum grau de organização em 15 desses veículos, e estão abertos para consulta

externa em apenas 12 deles.  Os acervos estão resguardados em formatos impressos (11

casos),  formatos  digitais  (19 casos)  e,  em somente  dois  casos,  em formato  impresso  e

digital. A idade dos veículos impressos varia desde os mais antigos, com cerca de 30-50

anos, aos mais recentes, criados em 2010. A escolha do periódico considerou o mínimo de

representatividade, ou seja, um jornal por cidade, preferencialmente o mais antigo e que

possuísse acervo relativo ao recorte temporal definido pelo estudo. A existência de acervos

sistematizados  e  abertos  para  a  consulta  torna  o  processo  desafiador.  Dos  14  veículos

constatados, oito mantém acervos abertos para consulta. 

Pode-se perceber que a realidade de existência da maioria dos periódicos analisados

é  muito  diferente  daquela  onde  se  instauram  os  prestige  papers reconhecidamente

jornalísticos – sejam de circulação estadual, regional ou nacional. O contexto no qual se

inserem  os  jornais  de  fronteira  apresenta  algumas  particularidades:  é  uma  região

considerada  menos  abastada  economicamente,  com  grande  disparidade  social  entre  as

camadas na população; os setores primário e terciário são os mais relevantes em termos de

constituição do PIB regional; é uma região ainda considerada atrasada em sua infraestrutura
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logística (tecnologias de comunicação e transportes). Tais elementos distintivos favorecem

o estabelecimento de lógicas relacionais diferenciadas das demais mesorregiões do RS.

Deve-se considerar que tal cenário econômico não apresenta muitas vantagens em

termos  de  lucro  a  curto  prazo  para  os  empresários.  Em  se  tratando  de  empresas  de

comunicação, o contexto é um pouco mais problemático tendo em vista que o elemento

cultura passa a ser uma variável  de peso considerável.  A maioria  dos editores/diretores

afirmou que o número de assinantes caiu vertiginosamente nos últimos cinco anos, o que

representa  perdas  para  a  empresa  jornalística.  Muitos  jornais,  inclusive,  apostam  na

produção dos suplementos pagos como estratégia mercadológica.  

A  peculiaridade  do cenário  permite que  se  estruturem  relações  de  poder

diferenciadas entre os sujeitos e as instituições  e empresas, fomentando o surgimento de

produtos  jornalísticos  diferenciados,  que  originam  discursos  muito  similares  àqueles

visibilizados nos grandes jornais. Entretanto, muitas diferenças  se  sobressaem, originando

um modo particular de mostrar os acontecimentos e relatar os fatos. Tais especificidades,

condicionantes das FDS, podem ser percebidas através da convergência de três elementos: a

origem das pautas sobre C&T, a abordagem dos assuntos sobre C&T e os sujeitos que se

pronunciam sobre C&T. É perceptível a importância desses elementos na constituição das

relações de poder e, consequentemente, dos discursos que são visibilizados nas páginas dos

periódicos mapeados. Torna-se claro, também, seu papel central na constituição tanto dos

enunciados como das formações discursivas.

Em se  tratando  da origem das  pautas  sobre  ciência  e  tecnologia,  a  investigação

mostrou que nenhum dos periódicos mantém uma equipe específica voltada para produzir

material  sobre  o  assunto  ou  temática  que  possa  a  ele  ser  relacionado.  As  principais

justificativas para não se ter pessoal direcionado à editoria giram em torno o número de

profissionais  constituintes  da equipe  nas  redações  (restrito  e  na  maioria  dos  casos,  não

diplomados em Jornalismo), a temática ser considerada de difícil abordagem, a dificuldade

de haver ‘pautas quentes’ na área, a região na qual se insere o jornal estar longe dos grandes

centros  produtores  de  conhecimento  científico,  até  mesmo o  suposto  ‘desinteresse’  dos

leitores pela temática foi cogitado. 

A  inexistência  de  pessoal  voltado  para  a  cobertura  do  tema  torna-o  elemento

eventual nas páginas dos jornais, não sendo tratado como assunto com desdobramentos e

continuidade. Pelo fato de não figurar no rol de ‘valores-notícia’, os assuntos envolvendo

C&T emergem de outros canais e relacionados a outras temáticas. Em grande percentual de
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matérias mapeadas, ciência e tecnologia aparecem como elementos secundários em notícias

cuja temática central relaciona-se à principal matriz econômica da região – a agropecuária. 

Desse cenário é possível inferir que: o viés relacionado à economia é prioritário e se

sobressai dentre as possibilidades de abordagem; existem determinadas forças que atuam no

sentido de legitimar a prioridade da abordagem econômica – a própria estrutura da redação

dos jornais permite a manifestação dessas relações de poder. Assim, sujeitos externos ao

espaço jornalístico atuam na determinação da pauta e no modo como o assunto é abordado.

Mas se a pauta não foi formulada dentro da redação, ela foi pensada por algum

sujeito  e/ou  instituição  que  compartilha  do  saber  profissional  do  jornalismo  e  depois

repassada. Este é o espaço de ação das assessorias de imprensa de instituições públicas,

privadas e  empresas  do setor agropecuário,  na sua grande maioria  entidades  de difusão

voltadas  para o desenvolvimento de novas tecnologias  relacionadas  à matriz  econômica

local.  As assessorias  são  responsáveis  por  munir  a  redação dos  jornais  com despachos

regulares de informações noticiosas, aproveitando-se do fato de as empresas jornalísticas

terem poucos funcionários para realizar a cobertura de assuntos tão complexos. Mais uma

vez as relações de poder de manifestam de modo peculiar. 

No material coletado foi possível perceber grande percentual de pesquisadores e/ou

profissionais  técnicos  da  área  agropecuária  conceituando  ou  explicando  processos,

procedimentos ou resultados de experimentos – informações secundárias relacionadas ao

tema principal,  de caráter exclusivamente econômico. Os depoimentos são agregados ao

material jornalístico de forma estratégica, com o objetivo de legitimar-se, ser reconhecido

como noticioso.

A origem dos assuntos, o modo como são retratados, quem se manifesta a respeito,

são elementos essenciais na formação das regularidades dos enunciados a partir das quais

de  estruturam  as  formações  discursivas.  Se  as  relações  de  poder  que  influenciam  a

formulação e estruturação do discurso que é publicado no jornal, elas determinam quais são

os objetos de realidade jornalísticos, logo, determinam o que é notícia e como esta notícia

deve ser lida.

Considerando o discurso como elemento oriundo das relações de poder que reflete

as  intencionalidades  advindas  de sua produção,  pode-se considerar  que  tais  relações  de

poder imbricadas nas três instâncias descritas acima são responsáveis pela estruturação de

uma formação discursiva própria a esses periódicos.  Considerada a partir das interações

entre sujeitos e instituições, o papel que desempenham como constituintes da tessitura das
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relações sociais permite compreender que tais instâncias agem como definidoras do modo

como  os  assuntos  envolvendo  C&T são  visibilizados  nos  periódicos,  a  partir  de  quais

contextos  e  recortes  devem  ser  compreendidos  pelos  leitores.  Tal  contexto  pode  ser

considerado  específico,  já  que  simula  o  discurso  jornalístico,  com  função  de  ser

reconhecido como tal. 

Em  se  tratando  dos  depoimentos  dos  diretores  de  redação  ou  editores,  todos

mencionaram  a  constituição  da  redação  como  um  dos  elementos  determinantes  da

inexistência  de  uma  editoria  ou  de  repórteres  voltados  para  a  produção  de  material

informativo  sobre  C&T.  Dentre  os  pontos  ressaltados  sobre  o  fato  de  não  tratarem

periodicamente  sobre assuntos  científicos  são:  falta  de profissionais  especializados  para

falar  sobre  o  assunto  –  tanto  repórteres  para  apurar  as  informações  quanto  fontes

(pesquisadores, profissionais especializados) disponíveis para conceder entrevistas; falta de

tempo  para  produzir  material  de  qualidade  sobre  C&T;  suposta  'falta  de  interesse'  dos

leitores.

Tais  condições  fazem com que a  produção noticiosa  sobre C&T nos  periódicos

analisados  esteja  sujeita  a  sanções  prévias,  tendo  em  vista  que  o  posicionamento  dos

editores é de não tratar desses assuntos, tendo em vista sua complexidade. Foram mapeadas

notícias  reproduzidas  na íntegra  de sítios  eletrônicos  da web,  bem como matérias  mais

extensas  (geralmente  em cadernos especiais  sobre saúde e  bem-estar),  que reproduziam

conceitos científicos e termos técnicos sem ater-se à sua ressignificação para o leitor.

Em se tratando da relação repórter-fonte de informação, a situação é mais complexa.

As regiões abarcadas pela pesquisa estão localizadas em cenário sócio-econômico peculiar.

A  economia  é  baseada  no  setor  primário  –  agropecuária,  com  grande  contingente

populacional emigrando em busca de emprego em outras regiões do Estado ou do país.

Mesmo  o  contexto  agropecuário,  em  sua  grande  parte,  é  constituído  por  grandes

propriedades rurais. As disparidades sociais são perceptíveis, tendo em vista a presença de

uma pequena camada de grandes produtores, responsáveis pela maior parte da geração do

PIB das regiões, e uma ampla gama de empregados  das classes D e E. Por ser um espaço

emitentenente  agropecuário,  a  inserção  de  instituições  de  pesquisa  como  o  Instituto

Riograndense do Arroz (IRGA) e a Empresa Brasileira de Agropecuária (Embrapa), traz a

recorrência de vozes especializadas sobre o assunto. A grande maioria das  pautas na área

de  Ciências  Agrárias,  por  exemplo,  eram  constituídas  pela  apresentação  de  novas

tecnologias desenvolvidas dentre dessas instituições ou baseadas em relatórios conjunturais
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por elas divulgados. Nesse caso, as relações de poder tornam-se mais ou menos estáveis e

as fontes de informação são recorrentes,  tendo em vista que representam instituições de

pesquisa reconhecidas. 

A recorrência das fontes de informação sobre C&T no noticiário analisado permitiu

inferir  que existem relações  interpessoais  e  interintitucionais  que guiam a abordagem e

também o relato de informações de ordem científica. A recorrência de pautas (área da saúde

e  ciências  agrárias)  e  também  de  fontes  de  informação  representam  a  singularidade

produtiva  dessas  redações,  e  mostram  a  existência  de  relações  de  poder  intrínsecas,

responsáveis por criar um tipo discursivo específico, que simula o discurso jornalístico em

sue formato e funcionalidades, mas nem sempre está de acordo com o fazer profissional da

área.  Por  sua constituição  peculiar,  consideramos  que  os  textos  sobre C&T nos jornais

analisados pode ser delimitado como um Discurso Noticioso Singular (DNS) pelo fato de

que os  Objetos de Realidade  Jornalísticos  e a  própria  Formação Discursiva Jornalística

serem resultado de intrincadas relações de poder e de um discurso jornalístico simulado. 

 

Considerações Finais

O discurso resulta das estratégias de força empregadas para atender a determinados

objetivos.  Para  compreendê-lo  é  necessário  esmiuçá-lo  em  seus  constituintes  atômicos

(enunciados), determinando quem são seus enunciadores e as intencionalidades através das

quais  se  manifestam.  Como  resultado  de  relações  de  poder  ele  reflete  a  história  dos

enunciadores, e, principalmente, evidencia as estratégias enunciativas colocadas em prática

em função de seus objetivos.  É por isso que se tem como pressuposto que nenhum ato

discursivo é inocente, aleatório ou fora de contexto. 

Conforme foi  possível  perceber  na breve reflexão ora apresentada,  existem duas

estruturas de exercício de poder que atuam concomitantemente na produção do discurso

jornalístico sobre C&T nos jornais de fronteira analisados. Tais forças tornam-se visíveis

nas práticas jornalísticas dentro das redações e também fora delas, dentro das instituições de

difusão de C&T relacionadas à matriz econômica da região. São forças que convergem na

busca  de  objetivos  distintos:  a  primeira  faz-se  valer  pela  legitimidade  do  discurso

jornalístico que promulga produzir; a outra busca visibilidade produzindo material noticioso

e  inserindo-se  no  jornal  como  matéria  produzida  segundo  os  moldes  essencialmente

jornalísticos, manipulando enunciados e simulando uma práxis a ela alheia. 
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Como considerar a existência de um DSN a partir dos argumentos expostos? A partir do

modo como as relações de poder se estruturam entre a sala de redação e as instituições que

buscam  a  visibilidade  das  páginas  dos  jornais:  encetam  uma  relação  simbiôntica  que

singulariza  o  discurso  jornalístico  dos  jornais  e,  por  conseguinte,  cria  um  “modo  de

existência” dos periódicos, endossada pelo crivo de uma ideia que afirma continuamente

que “sempre foi assim” que se praticou o jornalismo nos jornais de fronteira.
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