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Resumo 

 

Este artigo tem como tema a implantação da energia eólica no Estado do Rio Grande do 

Norte, maior produtor do país. Sob a ótica do jornal Tribuna do Norte, o mais 

tradicional do Estado, busca-se verificar como foi construído o discurso jornalístico, 

tendo como foco principal a “Prática Discursiva”. A “Prática Discursiva” é parte da 

Análise Crítica do Discurso, de Norman Fairclough (1989, 1995, 2001). O método foi 

utilizado como aparato para avaliar as publicações sobre o tema, de janeiro de 2003 a 

janeiro de 2004, período que antecede a implantação do primeiro parque eólico no 

estado, em 26 de janeiro de 2004. 

 

Palavras-chave: Comunicação e Meio Ambiente, Jornalismo; Análise Crítica do 
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Introdução 

 

Este artigo, que analisou 48 textos jornalísticos, é um desdobramento de uma 

pesquisa mais ampla (HOLANDA, 2017) relacionada à cobertura sobre energia eólica 

produzida pelo jornal impresso potiguar Tribuna do Norte (TN), entre janeiro de 2003 e 

janeiro de 2004, período que antecede a inauguração do primeiro parque eólico 

potiguar.  

Utilizou-se a Análise Crítica do Discurso, sob a metodologia de Norman 

Fairclough (1989, 1995, 2001), que acrescenta à análise textual, os estudos das práticas 

discursiva e sociocultural. Ambas traduzem-se em análises de conjunturas que elucidam 

os significados textuais de forma mais ampla e contextualizada. Neste artigo, 

especificamente, apresenta-se a “prática discursiva”, que segundo Fairclough, está 

relacionada a aspectos dos processos de produção e de consumo dos textos, referentes a 

rotinas institucionais das redações jornalísticas.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente do XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Mídia (PPGEM) da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), email: julianaholanda@gmail.com. 

 
3 Professora Doutora do curso de Comunicação Social da UFRN e da Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e 
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Os textos são produzidos de formas particulares em contextos sociais 

específicos: um artigo de jornal é produzido mediante rotinas complexas de 

natureza coletiva por um grupo cujos membros estão envolvidos 

variavelmente em seus diferentes estágios de produção (FAIRCLOUGH, 

2001, p. 107).  

 

Fairclough (1995) alerta ainda para o caráter comercial das empresas de 

comunicação e analisa a relação entre o conteúdo midiático e os ganhos financeiros:  

 

Media texts and programmes are from this perspective very symbolic, 

cultural commodities, produced in what is effectively a culture industry, 

which circulate for profit within a market, and they very much open to effects 

of commercial pressures
4
 (FAIRCLOUGH, 1995, p. 42). 

 

            A seguir, seguindo a metodologia proposta, serão apresentados os principais 

aspectos da “Prática Discursiva” relacionada à construção da narrativa jornalística do 

jornal Tribuna do Norte, relacionada à chegada da energia eólica no RN. 

 

Interesses políticos e econômicos na definição da pauta ambiental 

 

Fundada em 24 de março de 1950, a Tribuna do Norte tem sede no histórico 

bairro da Ribeira, em Natal. O fundador foi o jornalista, empresário, advogado e político 

potiguar, Aluízio Alves (1921-2006). Natural de Angicos, município do interior do Rio 

Grande do Norte, Aluízio Alves é considerado um dos personagens mais importantes na 

história recente do estado. No plano político, foi deputado federal por três mandatos, 

governador, Ministro da Administração e Ministro da Integração Regional. Foi também 

o pioneiro político da família Alves, grupo que disputa a política norte-rio-grandense 

com as famílias Maia e Rosado, desde a década de 1980. 

Na área de comunicação, atuou como repórter em Natal e no Rio de Janeiro, 

antes de fundar a Tribuna do Norte
5
. Foi o criador do Sistema Cabugi de Comunicação, 

considerado o maior grupo de comunicação do Rio Grande do Norte, formado pela 

                                                 
4
 “Os textos e programas da mídia são sob essa perspectiva commodities culturais muito simbólicos, produzidos 

dentro do que é efetivamente uma indústria cultural, que circula para lucrar dentro de um mercado, e eles são bastante 

abertos a efeitos de pressões comerciais”. Tradução livre das autoras. 

 
5 BARRETO, Bruno. Especial Aluízio Alves. O Mossoroense. Mossoró, 22 dez. 2005. Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/omossoroense/220307/conteudo/aluizio_alves_01.htm>. Acesso em: 27 jan. 2017. 
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Rádio Globo Natal
6
; pela Rádio Difusora de Mossoró

7
; pela InterTV Cabugi

8
, afiliada 

da Rede Globo no Rio Grande do Norte; e pelo jornal Tribuna do Norte
9
. 

Sempre à frente das empresas de comunicação que regia, na edição do domingo, 

em 23 de março de 2003, Aluízio Alves, então com 81 anos, publicou, na capa
10

 do 

impresso, uma mensagem endereçada aos leitores, relembrando a fundação da Tribuna 

do Norte e o contexto histórico em que o jornal foi criado: 

 

Quando a Tribuna do Norte começou a circular, no dia 24 de março de 

1950, as notícias da primeira página também eram sobre guerra. 

Estados Unidos e China se enfrentavam na Coreia e as ameaças de um 

holocausto nuclear já inquietavam o mundo. E desde então, poucos 

foram os momentos de tranquilidade e equilíbrio entre povos e nações.  

A história da Tribuna do Norte também é feita de lutas e resistências 

contra obstáculos políticos à existência das ideias de Justiça, 

Democracia e Liberdade de expressão que defendemos. Travamos, 

diariamente, uma “guerra” contra as dificuldades econômicas que têm 

pautado o mercado nestes 53 anos. Para começar a circular – o que 

pretendíamos fazer no dia 19 de março, dia de São José, padroeiro de 

Angicos, nossa terra natal – tivemos que superar dificuldades com a 

máquina impressora, comparada no Recife (ALVES, 2003, p.1). 

 

A mensagem do fundador antecipa os seus parabéns ao jornal tanto pela maior 

circulação aos domingos como também pelo fato de que, desde a fundação, o periódico 

é publicado de terça-feira a domingo, havendo um hiato nas segundas-feiras.  

No período pesquisado, a Tribuna do Norte possuía tiragem de 16.700 

exemplares com cerca de 90 páginas aos domingos, 13.600 jornais com 

aproximadamente 40 páginas aos sábados e 10.500 com uma média de 30 folhas entre 

terça e sexta-feira. O aumento nas edições impressas dos finais de semana deveu-se ao 

aumento das divulgações publicitárias aos domingos e aos cadernos de classificados, 

com ofertas de compra e venda. 

De acordo com o Departamento Comercial da TN, a tiragem de fevereiro de 

2017 do impresso foi de 9.400 exemplares com cerca de 70 páginas aos domingos, 

                                                 
6 RÁDIO GLOBO NATAL. Disponível em: <http://radioglobonatal.com.br/>. Acesso em: 05 fev. 2017 

 
7RÁDIO DIFUSORA DE MOSSORÓ. Disponível em: <http://portaldifusoramossoro.com/>. Acesso em: 05 fev. 

2017. 

 
8 INTERTV CABUGI. Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/rn/intertvrn/>. Acesso em: 05 fev. 2017. 

 
9 TRIBUNA DO NORTE. Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/>. Acesso em: 05 fev. 2017. 

 
10 No dia 24 de março de 2003, a capa da Tribuna do Norte repercutia a recém-iniciada Guerra do Iraque, embate 

realizado entre 20 de março de 2003 e 18 de dezembro de 2011.  
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7.300 edições com uma média 34 folhas aos sábados e 6.300 unidades com 

aproximadamente 28 folhas de terça a sexta-feira. A perda mais drástica se deu no 

número absoluto dos jornais e nas edições dominicais devido à redução dos anúncios 

publicitários. 

O encolhimento do periódico é reflexo da crise pela qual os jornais impressos de 

todo o mundo vêm passando com o advento das mídias digitais e de recessões 

econômicas em todos continentes. Enquanto a edição impressa da TN sofre uma 

diminuição no tamanho e no número de assinantes, o Portal Tribuna do Norte, criado 

em 1998, consagra-se como o mais acessado do estado, com 12.210.543 páginas 

visitadas e 1.164.444 usuários únicos
11

. 

Segundo o Departamento Comercial da Tribuna do Norte, 65% dos jornais 

impressos são destinados a assinantes, enquanto 35% são vendidos de forma avulsa. O 

perfil dos leitores do jornal impresso foi traçado a partir de estudo realizado pelo 

Instituto Verificador de Circulação (IVC): 56% são homens e 46% são mulheres. Em 

termos econômicos, 60% pertencem às classes sociais A e B, 30% à C, e 10% às D e E; 

já em relação à faixa etária, o maior público é formado por leitores com idade a partir de 

50 anos: 40%; seguidos pela faixa de 40 a 49 anos, com 30%; 25 a 39 anos, possui 20%; 

15 a 24 anos e 10 a 14 anos com 5% cada
12

. 

Atualmente, a Tribuna do Norte é o principal jornal do Rio Grande do Norte em 

relação à quantidade de exemplares, ao número de páginas, à estrutura empresarial e ao 

alcance no estado. A TN divide leitores de impressos em Natal com o Novo Jornal
13

, 

publicação que responde por 3.500 exemplares diários. Entretanto, no período 

pesquisado, a capital potiguar sediava outros dois impressos jornalísticos diários: O 

Jornal de Hoje
14

, que circulou entre 1998 e 2015; e o Diário de Natal
15

, do Grupo 

Diários Associados, publicado entre os anos de 1939 e de 2012.  

                                                 
11 MÍDIA Kit – Tribuna do Norte 2016. Tribuna do Norte. Natal, 2016. Disponível em: 

<http://www.tribunadonorte.com.br/tmp/downloads/midia_kit_2016_jornal_impresso_e_online.pdf>. Acesso em: 20 

dez 2016. 

 
12 Idem. 

 
13 NOVO JORNAL. Disponível em: <http://novojornal.jor.br/>. Acesso em: 27 jan. 2017.  

 
14 O JORNAL de Hoje anuncia fim da edição impressa. Tribuna do Norte, Natal, 15 abr. 2015. Disponível em: 

<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/o-jornal-de-hoje-anuncia-fim-da-edia-a-o-impressa/311194>. Acesso: em 

27 jan. 2017. 

 
15 DIÁRIO DE NATAL. Diários Associados. Natal, 2008. Disponível em: 

<http://www.diariosassociados.com.br/home/veiculos.php?co_veiculo=37>. Acesso: em 28 jan. 2017.  
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Entre 2003 e 2004, o Diário de Natal era o principal concorrente da TN. O jornal 

se intitulava “o mais antigo e influente do Rio Grande do Norte, uma referência de 

qualidade editorial em diversas áreas, tais como economia, política, artes e 

administração pública, mantendo-se na liderança da preferência na leitura entre os 

potiguares
16

”. 

A última pesquisa sobre os leitores do Diário de Natal, realizada em 2008, 

mostra um perfil de consumidores muito próximo aos da Tribuna do Norte: 59,7% 

homens, 40,3% mulheres; das classes sociais A, B e C; 7,71% possuíam o 2º grau 

completo, 27,43% o 2º grau incompleto, 13,14% superior completo, 36,47% superior 

incompleto e 15,14% pós-graduação; 16% tinham entre 16 e 25 anos, 21, 43% estavam 

entre 26 e 35 anos, 22,57% 36 e 45 anos, 27,71% 46 a 59 anos e 12,29% idade igual ou 

acime de 60
17

.  

Entre 2003 e 2004, o Diário de Natal, no entanto, já enfrentava um período de 

declínio econômico, que culminou em uma reestruturação em 2009, quando o jornal 

passou a ser impresso no Recife, e em sua extinção no ano de 2012
18

. O declínio do 

Diário de Natal marcou a consagração da Tribuna do Norte como o principal meio de 

comunicação impresso do Rio Grande do Norte. 

Politicamente, a TN defende os interesses da família Alves. Um mapeamento do 

ano de 2003 mostra que o fundador, Aluízio Alves, não ocupava cargo político, mas era 

filiado ao PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro
19

. Seu filho, diretor da 

Tribuna do Norte, Henrique Eduardo Alves, também peemedebista, havia sido reeleito 

Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte pela 8ª vez consecutiva
20

. O sobrinho, 

Garibaldi Alves Filho, deixava o posto de governador reeleito do RN
21

 para o de 

senador
22

. O irmão, Agnelo Alves, era prefeito de Parnamirim, cidade da Região 

                                                 
16 Idem. 

 
17 Idem. 

 
18 Idem. 

 
19 BARRETO, Bruno. Op. Cit. 

 
20 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

 
21 GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE. Disponível em: <http://www.rn.gov.br/>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

 
22 SENADO FEDERAL. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/>. Acesso em: 26 jan. 2017. 
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Metropolitana de Natal
23

. O sobrinho, Carlos Eduardo Alves, filho de Agnelo Alves, era 

prefeito de Natal
24

. A aliada da família, Wilma de Faria, era a governadora do Rio 

Grande do Norte
25

.  

Nesse contexto, o principal desafio político do grupo dos Alves foi a briga por 

uma refinaria de petróleo que seria construída pelo Governo Federal, por meio da 

Petrobras, na região Nordeste. Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco foram os 

estados que concorreram à refinaria. Pernambuco ganhou a disputa e a construção da 

Refinaria Abreu e Lima foi iniciada em 16 de dezembro de 2005 em Ipojuca, município 

localizado no litoral sul do estado.  

O embate pela refinaria foi amplamente divulgado nas páginas da Tribuna do 

Norte. Na edição da quinta-feira, 30 de janeiro de 2003, por exemplo, a TN publicou o 

caderno especial “Fazendo a diferença
26

”, em comemoração aos 22 anos de atividades 

da Petrobras no Rio Grande do Norte. Com 22 páginas, o especial versou sobre a 

importância da Petrobras no estado, fazendo uma clara defesa à implantação da refinaria 

no RN.  

“Nova refinaria reduziria importação”, “RN deve convencer governo federal e 

investidores privados”, “Conheça o processo de refino”, “Refino impulsiona economia” 

são títulos de notícias publicadas no especial em defesa da refinaria da Petrobras no Rio 

Grande do Norte. Os políticos Garibaldi Alves Filho e Henrique Eduardo Alves 

participaram da edição: 

 

O senador eleito Garibaldi Filho considera que a luta pela construção 

da refinaria do Grande do Norte deve envolver duas frentes: o 

convencimento das instituições e órgãos públicos que controlam e 

regulam o setor e das empresas privadas que têm potencial para 

investir na obra. (...) 

Para o deputado [Henrique Alves], é preciso assegurar que o governo 

federal tomará uma decisão técnica que leve em consideração os 

critérios objetivos. Se for assegurada uma decisão com base nos 

aspectos técnicos, o Estado precisará mostrar suas vantagens e, assim, 

ampliará suas chances de ser escolhido (RN deve convencer governo 

federal e investidores privados, 2003, p. 19). 

 

                                                 
23 PREFEITURA DE PARNAMIRIM. Disponível em: <http://www.parnamirim.rn.gov.br/>. Acesso em: 26 jan. 

2017. 

 
24 PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL. Disponível em: <https://natal.rn.gov.br/>. Acesso em: 26 jan. 2017.  

 
25 GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE. Op. Cit. 

 
26 FAZENDO a diferença. Tribuna do Norte, Natal, 30 jan. 2003.  
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E a energia eólica entra na pauta 

 

A briga pela refinaria de petróleo, citada anteriormente, ofuscou outro setor que 

posteriormente se mostrou importantíssimo para o desenvolvimento da economia 

potiguar: a energia eólica. Os primeiros relatos sobre o tema aparecem de forma tímida 

no caderno de Economia da Tribuna do Norte, por meio de notas na coluna Negócios e 

Finanças, assinada pelo jornalista Luís Antônio Pereira Felipe. Formado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1982, o repórter havia assumido a 

coluna em 2001.  

 Foi por meio de uma reportagem
27

 escrita pelo jornalista, que a Tribuna do Norte 

destacou, pela primeira vez, o potencial eólico do Rio Grande do Norte. “RN terá maior 

parque eólico do País” foi a reportagem mais completa escrita em todo o período 

estudado. O subtítulo resume os principais pontos do texto: “A Aneel autoriza 

instalação de 21 usinas no Estado que, nos próximos anos, poderá sair da situação de 

dependente da produção externa para potencial exportador, com uma fonte energética 

limpa e economicamente viável”. 

A reportagem, de início, apresenta a temática eólica sob a ótica ambiental dentro 

de um contexto internacional:  

 

Enquanto o mundo inteiro está se preocupando, cada vez mais, com a 

geração de energia, especialmente daquelas que possam substituir o 

petróleo e usinas atômicas, o Rio Grande do Norte parte na frente para 

gerar energia mais limpa (FELIPE, 2003, pág. 3).  

 

              O jornal segue apresentando dados sobre a potência energética potiguar e faz 

uma comparação com a situação do Brasil:  

 

Além de produzir e exportar álcool, o Estado ganha nos próximos 

anos novos projetos energéticos e o maior parque eólico do País, 

gerando energia a partir dos ventos. Nada menos do que 21 usinas 

eólicas foram autorizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel). Se o Brasil voltar a crescer a uma média anual de 5% do 

Produto Interno Bruto (PIB), vai faltar energia para garantir a 

expansão econômica, alerta o empresário Antônio Ermíro de Morais, 

presidente do Grupo Votorantin, o maior grupo privado nacional, 

produtor de cimento, ferro e de energia. No Rio Grande do Norte, essa 

situação é confortável, com a possibilidade de quintuplicar o volume 

consumido hoje dos 500 megawatts (FELIPE, 2003, pág. 3). 

                                                 
27 FELIPE, Luís Antônio Pereira. RN terá maior parque eólico do País. Tribuna do Norte, Natal, 29 jun. 2003. 

Economia, pág. 3.  
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 O texto continua expondo as previsões para o Rio Grande do Norte e traz 

esclarecimentos sobre o potencial eólico para o leitor, por meio de entrevista com o 

presidente da Federação das Cooperativas de Energia e Desenvolvimento Rural do RN - 

FECOERN, engenheiro Roberto Coelho, como: [o estado] “É o maior potencial de 

energia eólica e solar do País” e “em dez hectares de terras no RN, a insolação para 

gerar energia equivale a uma bomba atômica por ano”.  

 O autor realiza uma apresentação didática da situação do estado, citando as 

empresas que pretendem investir na região, as cidades que serão beneficiadas e a 

previsão de geração energética de cada empreendimento:  

 

Com a operação de 21 usinas de geração eólica e sete de geração 

termelétrica, previstas no Plano de Expansão Energética estabelecido 

em 2001 pelo governo federal, o Rio Grande sai da condição de 

dependente para a de exportador de energia elétrica, segundo Mário 

Santos, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos – ARSEP/RN. 

Para o presidente da Federação das Cooperativas de Energia e 

Desenvolvimento Rural do RN - FECOERN, engenheiro Roberto 

Coelho, o Rio Grande do Norte é um estado favorecido não só pelos 

ventos como pelo sol. É o maior potencial de energia eólica e solar do 

País, afirma. Ele garante que em dez hectares de terras no RN, a 

insolação para gerar energia equivale a uma bomba atômica por ano. 

Nada menos do que 13 das 21 usinas eólicas previstas serão 

construídas pela empresa Energias Renováveis do Brasil Limitada 

(Enerbrasil), do consórcio Guaraniana do qual faz parte o grupo 

espanhol Iberdrola, dono das distribuidoras de energia Cosern, Celpe e 

Coelba, duas das maiores do Nordeste. A maior usina vai funcionar 

em Guamaré, com 249,9 mW. Três no município de Touros, sendo 

duas com capacidade para gerar 49,3 mW, e a terceira de 102 mW. A 

Siif Énergies do Brasil implantará quatro usinas eólicas no Estado. As 

maiores funcionarão em Galinhos e Porto do Mangue, com potências 

de 198 mW e 180 mW. Outra funcionará em Tibau, com 158,4 mW. 

Já o grupo New Energy Options construirá duas eólicas em Guamaré 

com 100,8 mW e a outra com 51mW. A Copinvest Mercosul ficará 

responsável pela operação de uma usina em Areia Branca, com 50,4 

mW (FELIPE, 2003, pág. 3). 

 

 O jornalista finaliza tratando da demanda e da capacidade de produção 

energética do estado e da distribuição desses recursos para a população brasileira, ainda 

traumatizada pela crise energética ocorrida entre julho de 2001 e fevereiro de 2002, 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso.  

 A reportagem, que a priori, pretende mostrar a vocação do RN para abrigar o 

maior parque eólico do país, faz uma valorização da energia termelétrica. As usinas 

térmicas são apresentadas como uma necessidade para garantir a estabilidade do sistema 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

elétrico. Infere-se que a solução para a crise energética do Brasil são as termelétricas. 

Não é realizado um questionamento sobre a implantação das usinas, nem é dada uma 

explicação sobre as consequências, positivas e negativas, da geração desse tipo de 

energia.  

 Há ainda um elogio à participação estatal na distribuição de energia, para que o 

leitor considere necessária a ação do governo, sem questionar as falhas do sistema que 

levou à crise energética meses antes. A narrativa, também extensa, apresenta um 

encadeamento de dados e de fatos que pode levar o leitor a não ter dúvidas e considerar 

lógico e natural os investimentos e as decisões governamentais para o setor energético. 

 

O Estado tem demanda de 500 megawatts (mW), mas poderá passar a 

produzir 2,53 mil mW, o que lhe dará a condição de ser um 

distribuidor de energia para o Nordeste e até mesmo para outras 

regiões, garante a Arsep. Desses projetos, o de maior porte é a 

Termelétrica de Açu – TermoAçu, que funcionará no município de 

Alto do Rodrigues, gerando 347,4 mW. A geradora de energia, a partir 

do gás natural pertence ao consórcio formado pela Guarariana e a 

Petrobras. A primeira deixará de ser apenas uma distribuidora para ser 

uma geradora de energia, enquanto a segunda vai usufruir do vapor 

para injetar nos seus poços de petróleo e aumentar a produção em 

mais de dez mil barris/ diários. Das sete termelétricas previstas, quatro 

estão prontas e três já operam. As termelétricas que entraram em 

operação foram implantadas pela Petrobras, Vale Verde 

Empreendimentos Agrícolas e Usinas Estivas. Funcionam, 

respectivamente, nos municípios de Alto do Rodrigues, Baía Formosa 

e Arês. Mesmo se faltar energia da Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco – Chesf, o Rio Grande do Norte já teria garantido o seu 

próprio abastecimento, evitando entrar em um novo racionamento, se 

o sistema não fosse interligado. Como a produção de energia é 

administrada pelo Governo, a interligação do sistema evita que alguns 

estados não sofram com o racionamento mais do que os outros 

(FELIPE, 2003, pág. 3). 

 

 O texto foi acompanhado por uma imagem feita pelo fotógrafo Marcelo Barroso. 

A foto, em preto e branco, mostra uma turbina eólica de pequeno porte no que aparenta 

ser uma zona rural. É acompanhada pelo rodapé: “Possibilidade. Produção será 

ampliada com uso de equipamentos para aproveitar intensidade de ventos na produção 

de energia”. Ângulos diferentes desta pequena turbina são apresentados em outros três 

textos publicados em 2003. É apenas a partir de janeiro de 2004, com a instalação do 

primeiro parque eólico potiguar que imagens de turbinas eólicas de produção em larga 

escala são publicadas nas páginas da Tribuna do Norte. 
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Imagem 01 – Tribuna do Norte, 29 jun. 2003, Economia, pág. 3 

 

        Fonte: Tribuna do Norte, 2003. 
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A reportagem de Luís Antônio Pereira Felipe foi premiada pela Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), conquistando o terceiro lugar no I Prêmio 

Fiern de Jornalismo. A premiação fez com que a reportagem ganhasse repercussão em 

edições posteriores do jornal. O texto foi citado duas vezes na TN: no dia 27 de julho de 

2003, devido à divulgação dos vencedores
28

, e em 28 de agosto, registro da solenidade 

de entrega dos prêmios
29

. No dia 27 de julho, foi reproduzida a imagem original da 

página do jornal com a reportagem premiada. Além disso, foi publicado um texto
30

 

praticamente recontando e atualizando a reportagem premiada, publicada em 29 de 

junho.  

“RN terá maior parque eólico do País” é considerado, dentre os 48, o texto mais 

importante do período analisado. A reportagem de Luís Antônio Pereira Felipe é 

pioneira ao abordar o potencial energético do estado; apresenta a temática eólica dentro 

da perspectiva econômica, sem esquecer o contexto ambiental; foi premiado; e teve 

repercussão por um período de dois meses, devido à premiação. 

 É exatamente pela visão político-financeira que se entende a cobertura da 

Tribuna do Norte acerca da temática eólica no Rio Grande do Norte. Enquanto a 

previsão máxima de investimento inicial era de 600 milhões de dólares, nos projetos 

eólicos, o da refinaria começou com um orçamento de US$ 2,5 bilhões. O 

empreendimento, ainda em andamento, tem previsão de ficar em torno de US$ 20 

bilhões
31

. 

 

Conclusão 

 

 A apreciação da história e da estrutura empresarial da Tribuna do Norte, bem 

como dos principais textos publicados pelo jornal impresso sobre a temática eólica, 

entre os anos de 2003 e de 2004, possibilitou a elaboração da “prática discursiva” desta 

análise. O conhecimento da conjuntura discursiva faz parte do método analítico de 

Norman Fairclough (1989, 1995, 2001) para a Análise Crítica do Discurso.  

                                                 
28 JORNALISTAS premiados. Tribuna do Norte, Natal, 27 jul. 2003. Economia. pág. 6. 

 
29 JORNALISTAS recebem Prêmio Fiern. Tribuna do Norte, Natal, 28 ago. 2003. Geral, p. 7. 

 
30 DE CONSUMIDOR a produtor de energia para o País. Tribuna do Norte, Natal, 27 jul. 2003. Economia, pág. 6. 

 
31 RETOMADA da obra da Refinaria Abreu e Lima é esperança de emprego. Jornal do Commercio, Recife, 05 jan. 

2016. Disponível em: <http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2016/01/05/ retomada-

da-obra-da-refinaria-abreu-e-lima-e-esperanca-de-emprego-215215.php>. Acesso em: 25 jan. 2017. 
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 O contexto discursivo traz à tona informações basilares que influenciam a 

produção textual, mas que não estão necessariamente descritos nos produtos dos meios 

de comunicação. Conhecer o grupo político-econômico que comanda a Tribuna do 

Norte, como foi a proposta deste artigo, e os interesses que ele representa, contribui para 

elucidar as escolhas editoriais do jornal, ligadas a interesses políticos e econômicos, e a 

consequente repercussão do tema junto aos leitores.  
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