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RESUMO 

Este trabalho suscita uma reflexão em torno dos modelos jornalísticos em prática pela 
imprensa brasileira, especialmente quanto a forma e ao enfoque quando aborda resultados 
econômicos. Parto de um caso pontual em Santa Catarina, qual seja, a divulgação a respeito 
do aumento da produção de soja no estado. Ao analisar as narrativas de uma amostra de 
material jornalístico (Motta, 2008) observo, por um lado, que a abordagem do tema tem 
sido acrítica e descontextualizada e, por outro, a adoção de um tom de celebração, de 
entusiasmo. Para discutir esse comportamento, recorro às noções de contexto e abrangência 
de Cremilda Medina (1973, 2008), assim como discorro sobre as motivações sociológicas 
para esta postura decorrente da racionalidade moderna com base em Edgar Morin (2000) e 
Boaventura de Sousa Santos (2002).  
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1. Balança comercial positiva 

Soja é o carro-chefe da expansão do agronegócio 
Exportação de grãos avança acima da expectativa 
 
Títulos de reportagens como estes não devem impressionar qualquer cidadão residente no 

Centro-oeste brasileiro, onde a área plantada desse grão supera os 15 milhões de hectares, 

como anuncia matéria publicada no Canal Rural a respeito das tendências para a safra 2016. 

Mas surpreende quem vive em Santa Catarina, um estado com dimensões modestas (95mil 

km²) se comparado a Mato Grosso do Sul, por exemplo, que dispõe de território superior a 

357mil km².  

Nas últimas décadas, o agronegócio detém nada menos que 27% no total das exportações 

brasileiras. A expectativa de produção para 2016 é de 99,8 milhões de toneladas, a maior 

parte destinada ao comércio exterior. O equilíbrio da balança comercial brasileira, portanto, 

tem forte dependência do desempenho da produção e do mercado de grãos. A complexidade 
                                                
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul  
realizado de 26 a 28 de maio de 2016. 
2 Doutor em Ciências da Comunicação/Jornalismo pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Professor do 
Departamento de Jornalismo da UFSC. Email: ijuimjor@gmail.com . 
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desse setor envolve variáveis como comportamento climático (aqui e nos países 

importadores), apoio tecnológico, câmbio, cotação internacional, entre outros fatores.  

Santa Catarina construiu historicamente a tradição na produção de alimentos por meio da 

agricultura familiar. Conforme define a FAO – Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura, entende-se por agricultura familiar “o cultivo da terra realizado 

por pequenos proprietários rurais tendo como mão de obra, essencialmente, o núcleo 

familiar”. Esta contrasta com a agricultura patronal – que utiliza trabalhadores contratados, 

fixos ou temporários, em propriedades médias ou grandes. Em nosso país, a matéria é 

regulamentada pela Lei nº 11.326, de 20063, que estabelece as condições básicas para a 

caracterização desta modalidade de negócio:  

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos 
fiscais; 
II - utilize predominantemente mão de obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Neste cenário, predomina no estado culturas e atividades diversificadas que vão de produtos 

da alimentação básica a exemplo dos hortifrutigranjeiros, de grãos como arroz e feijão, a 

laticínios e frigoríficos. Por essas razões, chama a atenção reportagens que dão conta de 

mudanças neste panorama, em especial ao se notar em sua elaboração uma narrativa pouco 

ou nada contextualizada, acrítica. Tais notícias estariam a sinalizar a prioridade de uma 

balança comercial positiva em detrimento do cultivo de alimentos elementares? Que 

modelos e que lógica tem determinado a forma como a imprensa divulga esses resultados 

econômicos? 

Este trabalho propõe uma reflexão em torno dos modelos e das práticas do jornalismo na 

publicação de informações sobre economia, sobretudo no recente anúncio do aumento da 

produção de soja em Santa Catarina. Para tanto, observei amostra de reportagens com o 

apoio da Análise da narrativa recomendada por Luiz Gonzaga Motta (2008, 2013). Em 

seguida, promovo uma discussão sobre a noção de contexto e de abrangência estudadas por 

Cremilda Medina (1973, 2008). Por fim, relaciono este comportamento da imprensa às 

motivações sociológicas com a contribuição do pensamento de Edgar Morin (2000) e de 

Boaventura de Sousa Santos (2002).  

                                                
3 Disponóvel em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm . 
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2. Mudanças no panorama 

Entre as primeiras reportagens analisadas saltam aos olhos aquelas que sinalizam essa 

mudança de panorama há pouco referido: 

Santa Catarina se prepara para colher safra recorde de soja em 2016 
RBSTV, 02 abr 2016 

Com aumento de 16,8%, Santa Catarina tem safra recorde de soja 
Diário Catarinense, 12 jun 2015 

Pode-se constatar, desde já, a partir dos títulos e pela construção das narrativas, o clima de 

entusiasmo dos produtores que refletem no material jornalístico um tom de celebração. A 

partir de fontes oficiais – Cepa4 e Conab5 –, os textos ressaltam os resultados positivos e os 

comparam com safras anteriores. As demais fontes são gerentes comerciais e ruralistas que 

complementam informações, quase que de forma “decorativa”, sobre as eventuais razões do 

sucesso dos empreendimentos, como câmbio favorável e investimento em tecnologia. 

Veiculadas em jornal diário e em noticiário de TV aberta, o foco foi exclusivamente 

econômico, sem qualquer conexão com o dia a dia do cidadão comum. A abordagem 

adotada não causaria estranheza se essas reportagens fossem divulgadas em publicações ou 

programas especializadas em agronegócio. 

Tais constatações me estimularam a desenvolver uma linha de raciocínio para possíveis 

questionamentos. Se a soja é um produto predominantemente de exportação, esse 

crescimento pode comprometer a produção e o mercado de alimentos básicos? Dessa 

primeira pergunta adveio a observação de outras sinalizações importantes. 

Soja ganha área do milho em Santa Catarina 
Canal Rural – Soja Brasil 22 fev 2016  

Soja cresce e milho e fumo despencam nas exportações de SC  
Notícias do Dia – 12 fev 16  

Ora, se os cultivares da soja passam a ocupar espaço tradicionalmente do milho, a oferta 

deste será menor e estará mais caro; o milho é o principal insumo para a ração para frangos 

e suínos, logo, também poderá fazer aumentar o preço da carne de frango e de suínos. Veja 

ilustração a seguir: 

                                                
4 Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Cepa). 
5 Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Curitiba - PR – 26 a 28/05/2016 

 
 

 4

 

Em consulta ao Centro de Socieconomia e Planejamento Agrícola (Cepa), órgão da 

Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina (Epagri), indaguei sobre 

esta linha de raciocínio e as preocupações aqui levantadas. A economista Gláucia Almeida 

Padrão6 não só atestou coerência a meus questionamentos como explicitou a lógica 

predominante neste setor do agronegócio. Para a pesquisadora, a soja é o produto de maior 

liquidez no mercado internacional; mesmo com prováveis intempéries que impactem na 

safra ou em eventuais perdas por conta da saturação do solo (e que exijam correção), a soja 

ainda é muito rentável, por isso os produtores da região se esforçarem para obter até duas 

safras por ano. Conforme levantamento do Cepa, a colheita do estado em 2015 fechou perto 

de 7 milhões de toneladas, sendo que mais de 80% destinados à exportação. 

Ao prosseguir no exame de reportagens, nota-se que no sentido macro o tema ganha ainda 

maior complexidade. No início deste ano, os preços do arroz e do feijão, o componente 

básico do cotidiano do brasileiro, teve alta significativa por conta do tamanho da safra. Esta 

teria sofrido a influência de algumas variáveis como as condições climáticas desfavoráveis 

– muita chuva no sul e seca ao norte. Outras matérias dão conta de que o país tem 

importado muito desses alimentos básicos, inclusive trigo, como se pode verificar em 

seguida: 

                                                
6 Em entrevista concedida a este pesquisador em 14 abr 2016. 
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Arroz e feijão deixam o PF mais caro 
Impacto na safra fez subir o preço da dupla favorita do prato dos brasileiros. 
Variação do clima fez cair a produção dos produtos e preços aumentaram. 
Jornal da Globo,  Edição de 25 jan 2016. 

País deve ter escassez de arroz e feijão 
Sociedade Nacional de Agricultura, 25 jan 2016 

Brasil vai aumentar em 50% a importação de arroz, diz FAO 
UOL Economia, 06 ago 2012 (Fonte Valor Econômico) 

Brasil deve importar 200 mil toneladas de feijão até outubro  
Valor Econômico, 25 jun 2013 

Brasil importa até feijão-preto da China 
AGENCIA ESTADO, 10 jun 2012 

Brasil importa metade do trigo que consome 
EBC – Empresa Brasil de Comunicação, 19 jun 2015 

Brasil deve aumentar a importação de trigo  
Canal Rural, 8 jan 2015 

 
Ao cidadão comum é difícil entender porque o país exporta tanto algumas espécies de grãos 

e importa tantas outras. Os especialistas normalmente têm explicações para tudo, mas 

necessariamente não convencem o leigo preocupado com a conta do supermercado. Como 

ou por que exportar soja para a China e importar daquele mesmo país o feijão-preto? Por 

que o Brasil precisa importar tanto trigo?  
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A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip)7 aponta os 

motivos que levam a indústria a buscar o produto no mercado externo são a baixa oferta e a 

falta de qualidade. Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Trigo 

(Abitrigo)8, a demanda do setor em 2014 estava em torno de 11 milhões de toneladas, mas o 

país colheu naquele ano, por exemplo, pouco mais de 6 milhões de toneladas. Do total 

produzido aqui, apenas 30% serve para a panificação. A maior parte é destinada à produção 

de outras farinhas, como as de bolo. Em 2015, foram importadas 5 milhões de toneladas, 

com 60% destinados para a panificação.  Quando se fala de qualidade do produto, significa 

que o cereal produzido em solo brasileiro, por suas características e clima, tem menor 

concentração de glúten que o grão produzido na Argentina e nos Estados Unidos, por 

exemplo. Assim, mesmo que a produção do Brasil fosse superior a 11 milhões de toneladas, 

a indústria ainda precisaria importar.  

Como poder ser observado no quadro a seguir9, somente no primeiro trimestre de 2016 o 

país já importou quase 1,4 milhões de toneladas deste cereal de seus parceiros nas 

Américas.  

 

Diante dessas constatações e ao observar tais circunstâncias, pode-se inferir que a cobertura 

da imprensa regional sobre esses resultados econômicos sugerem: 1) as reportagens 

                                                
7 Em reportagem Canal Rural responde, disponível em: http://www.canalrural.com.br/noticias/trigo/por-que-
brasil-importa-tanto-trigo-59141 . 
8 Ibdem. 
9 Quadro completo e outros dados disponíveis em: http://www.abitrigo.com.br/pdf/mdic/importacao_trigo.pdf 
. 
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restringem-se ao foco econômico, 2) essas reportagens não apresentam abrangência – fatos 

periféricos ou correlatos que possam ajudar a dar nexos, a contextualizar o fato original. 

Por quê? Estes dois pontos suscitam uma reflexão sobre os modelos jornalísticos e sobre 

motivações sociológicas que passarei a discorrer em seguida. 

 

3. Modelos e monoculturas 

Sueli Caldas, na introdução do seu livro Jornalismo Econômico, reconhece que por vezes o 

próprio jornalista pode tornar sua matéria difícil e chata. Para a autora, 

Isso ocorre quando o repórter ouve das suas fontes de informação uma 
série de explicações técnicas, um amontoado de expressões específicas 
(muitas em inglês), que realmente bem poucos entendem (às vezes, nem 
mesmo ele, repórter), e se limita a transcrevê-las nesse mesmo jargão, o 
chamado “economês”. O jornalista age, assim, como mero papagaio que 
insiste em imitar o dono (CALDAS, 2003, p. 9). 

Despreparo? Pressa? Ou mais que isso? Na entrevista que me concedeu, a economista 

Gláucia Almeida Prado, do Cepa, relatou alguns contatos que teve com repórteres. Indaguei 

se nossos colegas jornalistas elaboram questionamentos como os que eu lhe apresentei, ao 

que me respondeu: “Alguns até perguntam, mas não escrevem”. A pesquisadora lamenta 

quando lê a matéria em que foi entrevistada e verifica que uma hora de conversa foi 

resumida (ou reduzida?) em um parágrafo.  

A exemplificação de Sueli Caldas e de Gláucia Almeida Prado nos remete a uma reflexão 

que ultrapassa o jornalismo sobre economia. Exige examinar alguns aspectos do fazer (e do 

pensar) jornalístico. Cremilda Medina (2008) nos lembra que os modelos ainda em prática 

foram estruturados no Século XIX, quando a imprensa deixou de ser uma atividade 

artesanal para ser desenvolvido por uma indústria da comunicação. A evolução dos meios 

de comunicação exigiu a adoção de métodos e de processos fabris que permitissem maiores 

tiragens e em periodicidade mais curta. Estes modelos foram fortemente influenciados pelo 

pensamento predominante – a ciência moderna –, em especial o Positivismo. Para Comte, 

 [...] a observação é a única base possível dos conhecimentos acessíveis à 
verdade, adaptados sensatamente às necessidades reais [...] a investigação 
científica só é positiva se o pesquisador opera com o que é. (apud 
MEDINA, 2008b, p. 18-19) 

Seu ideário, fruto da experiência da Revolução Científica, também se baseou na razão 

mecanicista construída desde o Século XVI. Os estudos sobre o universal e o particular de 
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Descartes e Bacon, e a explicação matemática do funcionamento da natureza, de Newton, 

proporcionaram avanços formidáveis no progresso material e na maneira de pensar e 

desenvolver as ciências. Tal visão de mundo proporcionou, entre outros aspectos, algumas 

crenças: redução de toda realidade à soma das partes – fragmentação, especialização, 

disciplinaridade; redução do real ao experimental – certeza, divisão sujeito-objeto; homem 

e todos os seres vivos vistos como máquinas; primado da ciência, da experiência e da razão 

– determinismo; ideia de homem dominador do planeta (CAPRA, 1993).  

Em sua crítica à ciência moderna, Boaventura de Sousa Santos (2010) sublinha que, 

Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também um 
modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as 
formas de conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios 
epistemológicos e pelas suas regras metodológicas (SANTOS, 2010, p. 
21). 

Por isso mesmo, para o autor, conhecer significa quantificar. O rigor científico afere-se pelo 

rigor das medições. Assim, “o que não é quantificável é cientificamente irrelevante. [...] o 

rigor científico assenta na redução da complexidade” (SANTOS, 2010, p. 27-28).  

No mesmo rumo, Edgar Morin destaca que a ciência moderna constitui um paradigma 

simplicicador e reducionista. “A simplicidade vê o uno, ou o múltiplo, mas não consegue 

ver que o uno pode ser ao mesmo tempo múltiplo. Ou o princípio da simplicidade separa o 

que está ligado (disjunção) ou unifica o que é diverso (redução)” (MORIN, 2006, p. 59). 

Por essas reflexões podemos especular que tais características contribuíram para a 

moldagem dos fazer e do pensar o jornalismo. Em “Déficit de abrangência nas narrativas da 

contemporaneidade”, Cremilda Medina (2008a) expressa sua preocupação com a falta de 

complexidade nas práticas interpretativas da experiência coletiva. A autora lembra que em 

A arte de tecer o presente (1973), em coautoria de Paulo Roberto Leandro, já apontavam 

para quatro instrumentos de aferição e aprofundamento compreensivo do real concreto: “a 

humanização dos protagonistas da ação social, o contexto abrangente do acontecimento 

pontual, as raízes histórico-culturais da situação em foco e os diagnósticos e prognósticos 

dos especialistas que pesquisam o tema” (2008a, p. 79).  

Cremilda exemplifica sua inquietação com o trabalho de John Pomfret, editor e analista do 

The Washinghton Post, que publicou no jornal O estado de S. Paulo, em 2008, uma síntese 

de sua experiência como chefe da sucursal chinesa em Pequim. Seu artigo levava o título 

“Gigante chinês tem pés de barro”. No ano que aquele país sediou os Jogos Olímpicos, a 

imprensa brasileira centrou suas atenções nos esportes e nos esportistas e aproveitaram a 
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rara oportunidade de estar na China para fazer algumas narrativas pontuais, quase sempre 

com o viés da grandeza. Por outro lado, a narrativa de Pomfret revela que “a demografia 

chinesa é uma bomba-relógio, uma tragédia humana em câmara lenta”. Medina detalha a 

explanação do jornalista norte-americano:  

Ao consultar os demógrafos chineses, Pomfret cita os atuais cem milhões 
acima de 60 anos e complexo desafio da estimativa de 334 milhões até 
2050, com a agravante de cem milhões acima de 80 anos de idade. Que 
fazer com eles? Dar pensões? Mas hoje menos de 30% dos chineses 
urbanos as têm e nenhum dos 700 milhões de agricultores dispõe delas. 
(MEDINA, 2008a, p. 81) 

Dessa forma, ressalta a autora, John Pomfret realizou uma “observação sutil que o conduz 

ao diagnóstico abrangente do gigante com pés de barro” (ibidem, p. 81). Em casos mais 

específicos como do objeto empírico deste trabalho, Cremilda Medina lembra das noções de 

Edgar Morin quando defende a necessidade de um pensamento complexo:  

A especialização abstrata, ou seja, que extrai um objeto de seu contexto e 
do seu conjunto, rejeita os laços e as intercomunicações com seu meio e o 
insere num compartimento, que é aquele da disciplina cujas fronteiras 
destroem arbitrariamente a sistemicidade (a relação de uma parte com o 
todo) e a multidimensionalidade dos fenômenos (MORIN, 2000, p. 207). 

Em outros termos, a cobertura sobre o aumento da produção de soja em Santa Catarina 

mostra como a imprensa regional isola o fenômeno num compartimento em detrimento das 

várias intercomunicações que especulo em meus questionamentos. 

 

Celebração do progresso 

O clima de entusiasmo e o tom de celebração proclamados pelo noticiário regional nos 

levam, mais uma vez, a recorrer às críticas ao pensamento moderno, dessa vez buscando a 

relativização das lógicas desenvolvidas pelo movimento modernista. Para Boaventura de 

Sousa Santos (2002), a racionalidade ocidental gerada na Modernidade é uma razão 

indolente. Esta é subjacente ao conhecimento hegemônico, tanto filosófico como científico, 

produzido no Ocidente nos últimos duzentos anos.  

Esta lógica, segundo Santos, determina uma série de monoculturas. A monocultura do saber 

enfatiza a primazia do saber científico e da alta cultura; despreza e desconsidera quaisquer 

outros saberes. A monocultura do tempo linear entende que a história tem uma direção 

única e conhecida, a do progresso, modernização, desenvolvimento e, por isso, os que não 

se adaptam representam o atraso. A lógica da classificação social se assenta na 
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naturalização das diferenças e, assim, desrespeita e não reconhece o outro, o diferente. Já a 

lógica da escala dominante torna irrelevante qualquer outra escala; esta privilegia o global e 

o universal – as características e interesses locais são irrelevantes. Por último, a lógica 

produtivista, que se apoia na monocultura dos critérios de produtividade capitalista; nos 

termos desta lógica, o crescimento econômico é um objetivo racional inquestionável e, 

como tal, é inquestionável o critério de produtividade que mais bem serve a esse objetivo.  

Por este olhar, pode-se averiguar que o material jornalístico analisado, primeiro, enaltece as 

monoculturas do saber e do tempo linear, uma vez que enfatiza o papel da tecnologia como 

contribuição efetiva nos bons resultados da safra. Segundo, as narrativas revelam a lógica 

da escala dominante uma vez que comemora os bons números das exportações (global), 

sem qualquer crítica e menção às necessidades de alimentos básicos (local). Por fim, as 

reportagens denotam concordância à lógica produtivista, ou seja, exalta de forma 

inquestionável o sucesso da região num mercado lucrativo (para quem?). 

Esta postura dos veículos de comunicação catarinenses, portanto, fundamentada pelas ideias 

de avanço tecnológico, sucesso comercial, entusiasmo com o recorde, constrói uma 

metanarrativa (Motta, 2008) de que a extraordinária safra de soja representa um 

desenvolvimento, e que este desenvolvimento é o melhor para todos.   

 

Considerações finais 

Por estas ponderações, podemos inferir que minha inquietação ao constatar a falta de 

contextualização observada no material analisado sobre o aumento da produção de soja em 

Santa Catarina decorre dos modelos jornalísticos em prática. Esses modelos, como já 

vimos, foram constituídos num momento em que os influxos do pensamento científico 

moderno ecooaram nas empresas jornalísticas. Dessa forma, pode-se arriscar uma 

inferência através de um questionamento: 

- A imprensa enquanto instituição e enquanto corpo material do jornalismo e processo 

técnico, evoluiu no decorrer do Século XX em tecnologia, na criação de suportes e 

plataformas mais atualizadas, mas manteve a essência simplificadora e reducionista 

em seus modelos? 

Ao que parece, sim. 
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Por fim, festejar os resultados econômicos sem a abrangência necessária, denotando a 

ideia de que a safra recorde é uma conquista, revela também que a lógica produtivista 

predomina direções, editores e repórteres desses órgãos de imprensa. Por isso 

mesmo, devo imaginar que o lema Ordem e Progresso está implícito em seus manuais 

de redação como critério de noticiabilidade. 
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