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RESUMO 

 

 

O discurso da mídia impressa do Ceará sobre a carcinicultura, entre 2002 e 2005, é 
o tema principal da pesquisa, que se detém na análise dos títulos de 43 reportagens 
sobre carcinicultura, publicadas nos jornais “Diário do Nordeste” e “O Povo”. Para 
isso, é feito, inicialmente, um levantamento da atividade da carcinicultura no Estado 
do Ceará até 2005, a partir dos estudos mais relevantes já publicados. Nesta 
reconstituição, são considerados os conceitos de sustentabilidade; Economia, 
Ecologia e Lei da Entropia e suas implicações nas questões socioambientais; a 
importância do manguezal; o desenvolvimento da carcinicultura no Estado do Ceará; 
e, também, alguns dos principais impactos relacionados à atividade, como a 
destruição e / ou interferência no equilíbrio do ecossistema manguezal. Também é 
abordada a construção da notícia sobre meio ambiente, destacando a atividade 
midiática, não apenas como mediação entre o acontecimento e o leitor. Para isso, 
são destacados trabalhos referenciais, no campo das teorias jornalísticas, incluindo 
o Newsmaking, que trata dos critérios de relevância e noticiabilidade, os valores-
notícia de seleção e de construção, e o contrato de leitura. Também são focadas a 
questão ética e a cobertura jornalística específica do meio ambiente; considerando o 
desafio ser jornalista incorporando as virtudes do pensamento complexo no trabalho 
de reconstrução da realidade. Para a compreensão do discurso da mídia impressa, 
são utilizadas ferramentas teórico-metodológicas da Análise do Discurso, a partir da 
necessidade de aliar linguagem [texto] e ideologia [contexto], na compreensão da 
construção do sentido, com suas estratégias enunciativas. O objetivo é verificar, 
através dos títulos, como, nas mais diversas editorias dos dois jornais, o tema foi 
tratado no período destacado para a análise – considerando o texto e o contexto de 
produção das matérias – para mostrar como se constrói o discurso sobre a 
carcinicultura no Ceará para os leitores. 
 

 

Palavras-chave: Jornalismo, Meio Ambiente, Carcinicultura, Análise do Discurso. 
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ABSTRACT 

 

 

The Ceará‟s press media discourse about shrimp aquaculture, between 2002 and 
2005, is the principal theme of this research, which approach is the 43 newspaper 
reports titles about shrimp aquaculture, published on “Diário do Nordeste” and “O 
Povo” newspapers. To do it, at first, a research on shrimp aquaculture activity at 
Ceará State was made, utilizing the most important studies published about it. On 
this reconstruction, are considered sustainability; Economy, Ecology and Entropy 
Law concepts and its implications on socio-environmental questions; the mangrove 
importance; the shrimp aquaculture development on Ceará State; and, also, some of 
the principals impacts related to the activity, as the destruction and / or interference 
on the mangrove ecosystem balance. It‟s also treated the environmental news 
construction, emphasizing not only the mediation activity between the occurrence 
and the reader. For this, reference researches from the journalism theories are 
emphasized, including the Newsmaking, which concerns to de relevance and 
noticiability criteria, the news-value of selection and construction, and the reading 
contract. The ethic and the journalism on environmental questions are also focused; 
considering the challenge of being journalist incorporating the complex thinking 
virtues on the reality construction work. To the comprehension of the press media 
discourse, is utilized the Discourse Analysis‟ theory methodological tools, beginning 
from the necessity to join language [text] and ideology [context], to the 
comprehension of sense construction, with it‟s enunciatively strategies. The objective 
is verify how, through the titles, on the various parts of the two newspapers, the 
theme was treated on the emphasized period of the analysis – considering the text 
and the context of the newspaper reports production – to show how the Ceará‟s 
shrimp aquaculture discourse is constructed to the readers. 
 

 

Key-Words: Journalism, Environment, Shrimp Aquaculture, Discourse Analysis 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha de um curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio 

Ambiente – assim como a proposta de aproximação, estudo e análise da abordagem 

do tema meio ambiente, por parte da mídia impressa – é o resultado de um processo 

de convergência de 15 anos de atividade profissional e também de 10 anos de 

militância ambientalista. 

Ver nos jornais – com uma freqüência relativamente alta – rios, canais 

[que um dia também foram rios ou riachos] e lagoas tratados como vilões a cada 

período chuvoso, por exemplo, tem sido incômodo, considerada a relação que o 

desenvolvimento urbano [ordenado ou não] estabelece com os recursos naturais, 

daí a idéia inicial de tratar essa questão. 

O edital de seleção do mestrado – que estabeleceu o Vale do Jaguaribe 

como área de abrangência das propostas de pesquisas a serem apresentadas – 

trouxe o desafio de buscar um outro tema, na área ambiental, que despertasse o 

interesse da mídia e pudesse suscitar uma discussão semelhante. 

Durante uma palestra, sobre o jornalismo ambiental no Nordeste, 

proferida no I Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental – a partir de 

questionamentos sobre o tratamento dado pela mídia aos conflitos gerados por 

empreendimentos de carcinicultura [criação de camarão em cativeiro] na região – 

surgiu a idéia de pesquisar esse tema. O fato de, como repórter da editoria de 

Cidade do “Diário do Nordeste”, eu nunca ter feito matéria sobre o tema em questão 

também pesou nesta decisão. 

A princípio, o estudo ficaria restrito ao Baixo Jaguaribe, área que tem 

merecido destaque na mídia imprensa cearense, em virtude tanto do desempenho 

das exportações, quanto por problemas socioambientais gerados pelas fazendas de 

camarão. Com a abertura da Coordenação do Mestrado para os temas e também a 

abrangência da cobertura da mídia, a opção é não fazer nenhum recorte geográfico, 

incluindo todo o litoral cearense. 

O corpus do trabalho – inicialmente tudo o que foi publicado nos jornais 

“Diário do Nordeste” e “O Povo” sobre carcinicultura entre os anos de 1997 e 2005, 

considerando a intensificação da atividade no Estado – será reduzido ao período 

compreendido entre 2002 e 2005, em decorrência da logística de pesquisa em 
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ambos os jornais, e, também, do grande volume de material compilado, totalizando 

371 referências inicialmente. 

Na primeira parte, a proposta é fazer um levantamento da atividade da 

carcinicultura no Ceará até 2005, a partir dos estudos mais relevantes publicados. 

Nesta reconstituição, serão considerados os conceitos de sustentabilidade; 

Economia, Ecologia e Lei da Entropia e suas implicações nas questões 

socioambientais; a importância do manguezal – vulgarmente conhecido como berço 

de diversas espécies de importância fundamental para a sobrevivência das 

comunidades costeiras – ; o desenvolvimento da carcinicultura no Estado do Ceará; 

os resultados do Gerenciamento Costeiro, com o mapeamento geoespacial da 

evolução da produção de camarão no Ceará, realizado pela SEMACE; e, também, 

alguns dos principais impactos relacionados à atividade, levantados pelo IBAMA, 

como a destruição e / ou interferência no equilíbrio do ecossistema manguezal. 

A segunda parte é dedicada à construção da notícia sobre meio ambiente, 

destacando a atividade midiática, não apenas como mediação entre o 

acontecimento e o leitor. A partir de trabalhos referenciais neste campo, serão 

visitadas diversas teorias jornalísticas, como a do Gatekepper; as da Distorção 

Involuntária, a Organizacional, a Gnóstica, a Hipótese do Agendamento (Agenda 

Setting); e também as Teorias Construcionistas, como a Estruturalista e a 

Interacionista. Também será abordado o Newsmaking, que trata dos critérios de 

relevância e noticiabilidade, os valores-notícia de seleção e de construção e o 

contrato de leitura. 

Também serão focadas a questão ética e a cobertura jornalística 

específica do meio ambiente; considerando o desafio de vencer a fragmentação; a 

necessidade de uma pauta comprometida, de mergulhar na diversidade das fontes; 

e o surgimento de um novo jornalista, que incorpore o pensamento complexo no seu 

trabalho de reconstrução da realidade. 

O terceiro momento é de compreensão do discurso da mídia impressa, 

partindo da conceituação de Análise do Discurso, considerando, inicialmente: 

linguagem e ideologia; a construção do sentido; a passagem do texto ao discurso e 

do autor ao sujeito; e a heterogeneidade discursiva. Em seguida, o discurso das 

mídias; seus lugares de construção do sentido; as estratégias enunciativas; a 

produção do discurso em situação de comunicação; o estilo do discurso jornalístico; 

e o tempo jornalístico. 
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É importante destacar que essa é, na realidade, uma descoberta e uma 

primeira incursão como pretensa analista de discurso para mim, que não tinha tido a 

oportunidade de conhecer a Análise do Discurso na Graduação e tampouco no 

mestrado, mas, nas muitas leituras orientadas pela professora Cida de Sousa, 

durante os últimos meses. 

Na quarta e última parte, o discurso dos títulos de matérias sobre 

carcinicultura, publicadas nos jornais “Diário do Nordeste” e “O Povo”, entre 2002 e 

2005 será analisado, a partir das modalidades de mostrar, considerando a 

importância dos títulos. Serão destacadas, na análise, estratégias discursivas, 

estratégias de referenciação, operações de identificação, a temporalidade semântica 

dos enunciados, a operação de presentificação, estratégias de modalização e 

operações de impessoalização. 

O objetivo é verificar, a partir da análise dos títulos, como, nas diversas 

editorias dos dois jornais, o tema foi tratado no período destacado para a análise – 

considerando o texto e o contexto de produção das matérias – para mostrar como se 

constrói o discurso sobre a carcinicultura no Ceará para os leitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1 A CARCINICULTURA NO CEARÁ ATÉ 2005 

 

 

1.1 Sustentabilidade 

 

 

Estabelecer uma discussão que envolva qualquer atividade econômica 

que cause impacto sobre o equilíbrio biológico1 requer uma avaliação mais atenta 

sobre o conceito de sustentabilidade e, conseqüentemente, do tão propalado 

desenvolvimento sustentável2, diante de uma crise que, na realidade, questiona “[...] 

os fundamentos ideológicos e teóricos que impulsionaram e legitimaram o 

crescimento econômico, negando a natureza e a cultura”. A sustentabilidade 

ecológica surge, dessa forma, como critério normativo para a reconstrução da ordem 

econômica, “como uma condição para a sobrevivência humana e para um 

desenvolvimento durável; problematiza as formas de conhecimento, os valores 

sociais e as próprias bases da produção, abrindo uma nova visão do processo 

civilizatório da humanidade”. (LEFF, 2006, p. 134). 

A crise ambiental se evidencia nos anos 60, diante da “irracionalidade 

ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo e marcando os limites 

do crescimento econômico.” (LEFF, 2006, p. 134). Daí surge o interesse (teórico e 

político) de valorizar a natureza com o propósito de internalizar as externalidades 

ambientais do processo de desenvolvimento; e surgem também as “estratégias de 

ecodesenvolvimento”, promovendo estilos de desenvolvimento fundados nas 

condições e potencialidades dos ecossistemas e no manejo prudente dos recursos. 

Nenhuma da longa lista de desafios ambientais que enfrentamos 

atualmente era debatida de modo tão amplo antes de 1960. O período de 

globalização neoliberal já nasceu diante dessa realidade, pois, até então, “a 

                                                 
1
 equilíbrio biológico - METAEQUILÍBRIO (equilíbrio dinâmico) existente entre os componentes de uma 

comunidade natural estável. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 99). 
2
 Desenvolvimento Sustentável - Forma de desenvolvimento econômico que não tem como 

paradigma o crescimento, mas a melhoria da qualidade de vida; que não caminha em direção ao 
esgotamento dos recursos naturais, nem gera substâncias tóxicas no ambiente em quantidades 
acima da CAPACIDADE ASSIMILATIVA do sistema natural; que reconhece o direito das gerações futuras 
em usufruir o planeta tal qual o conhecemos; que busca fazer as atividades humanas funcionarem em 
harmonia com o sistema natural, de forma que este tenha preservadas suas funções de manutenção 
da vida por um tempo indeterminado. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 78). 
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natureza era considerada como uma fonte inesgotável de recursos”. (PORTO-

GONÇALVES, 2006, p. 61). 

Segundo Porto-Gonçalves (2006), as discussões sobre os limites da 

intervenção do ser humano sobre a natureza, da qual ele mesmo faz parte [às vezes 

despercebidamente], vêm a público, transformando-se em debate político, a partir de 

manifestações, denunciando os riscos ocasionados por um modelo de 

desenvolvimento que não os considerava. 

 

O desafio ambiental está no centro das contradições do mundo moderno-
colonial. Afinal, a idéia de progresso e, sua versão mais atual, 
desenvolvimento é, rigorosamente, sinônimo de dominação da natureza! 
Portanto, aquilo que o ambientalismo apresentará como desafio é, 
exatamente, o que o projeto civilizatório, nas suas mais diferentes visões 
hegemônicas, acredita ser a solução: à idéia de dominação da natureza do 
mundo moderno-colonial, o ambientalismo coloca-nos diante da questão de 
que há limites para a dominação da natureza do mundo moderno-colonial, o 
ambientalismo coloca-nos diante da questão de que há limites para a 
dominação da natureza. A crítica à idéia de desenvolvimento foi, talvez, a 
mais ousada que a década de 1960 assinalou. Assim, além de um desafio 
técnico, estamos diante de um desafio político e mesmo civilizatório. 
(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 61-62). 

 

Para Porto-Gonçalves (2006) o termo desenvolvimento pode ser 

considerado como síntese da idéia de dominação da natureza, na perspectiva de 

que o raciocínio corrente é que ser desenvolvido é ser urbano, ser industrializado. “A 

noção usual de sistema econômico consolidou-se justamente pelo crescente 

distanciamento da natureza”. (VEIGA, 2006, p. 67). Enfim, ser tudo aquilo que afaste 

o ser humano da natureza e o aproxime daquilo que foi construído. 

Em decorrência desse entendimento, hoje a humanidade vê a vastidão e 

a profundidade do processo de dominação e devastação da natureza executado em 

30-40 anos. Num mundo dito em desenvolvimento, o sentimento emancipatório, 

proveniente das lutas pela descolonização, contra a miséria e a injustiça, mais uma 

vez o desenvolvimento [associado à modernidade] é colocado como solução, 

segundo Porto-Gonçalves (2006). 

A capacidade de regeneração de um determinado sistema [resiliência3] 

não é ilimitada. “O otimismo tecnológico que o século XIX nos legou sofre, assim, 

pesados golpes”. (PORTO-GONÇALVES, 2006 p. 73). 

                                                 
3
 resiliência - Relativa a um sistema ambiental, é a capacidade de suportar perturbações ambientais, 

de manter a estrutura e padrão gerais de comportamento quando modificada sua condição de 
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A geopolítica da biodiversidade4 e do desenvolvimento sustentável não 

apenas prolonga e intensifica os anteriores processos de apropriação destrutiva dos 

recursos naturais, mas, ao se configurar no contexto de uma globalização 

econômica, leva à desnaturalização da natureza. “Nessa perversão do natural é que 

se jogam as controvérsias entre a economização da natureza e a ecologização da 

economia”. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 452). 

 

Da crítica à própria idéia de desenvolvimento, tal como os ambientalistas a 
haviam formulado nos anos de 1960 e de 1970, se passou ao 
ecodesenvolvimento e, depois, ao desenvolvimento sustentável e, por esses 
tortuosos caminhos, a própria idéia do desenvolvimento foi ressuscitada e, 
passados 30 anos da Conferência de Estocolmo e 10 anos da Conferência 
do Rio de Janeiro, não só se têm intensificado os ritmos de exploração e 
transformação dos recursos, como têm surgido novas estratégias de 
intervenção na natureza, assim como novas manifestações de seus 
impactos e riscos ecológicos. Tanto no senso comum como na retórica 
oficial se manejam conceitos antes reservados aos meios científicos e 
acadêmicos, terminologia esta que se inscreve dentro de novas estratégias 
epistemológicas que alimentam uma ecologia política e políticas ambientais, 
onde se expressam e manifestam interpretações controversas e conflitos de 
interesses, assim como princípios e formas diferenciadas de reapropriação 
da natureza. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 452). 

 

Conforme Leff (2006), neste contexto surge a Economia Ecológica5, 

lançando um olhar crítico sobre a degradação ambiental, resultante dos processos 

de produção e consumo, tentando situar o intercâmbio econômico dentro do 

metabolismo geral da natureza. Mas a produção continua norteada pela lógica do 

mercado, pois o questionamento da Economia a partir da Ecologia não promove 

uma desconstrução da racionalidade econômica dominante. 

O discurso do ecodesenvolvimento, para Leff (2006), emerge, porém, em 

um momento em que as teorias da dependência, do intercâmbio desigual e da 

acumulação interna de capital orientam a planificação do desenvolvimento, 

dissolvendo seu potencial crítico nas próprias estratégias teóricas e práticas, diante 

                                                                                                                                                         
equilíbrio. Sistemas mais resilientes são aqueles que podem retornar à sua condição original de 
equilíbrio após modificações consideráveis. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 205). 
4
 biodiversidade - Diversidade biológica. Usualmente, a variedade de organismos considerada em 

todos os níveis taxonômicos, desde variações genéticas pertencentes à mesma espécie, até as 
diversas séries de espécies, gêneros, famílias e níveis taxonômicos superiores. Mais genericamente, 
o conceito de biodiversidade não está sendo considerado apenas no nível das espécies, mas também 
dos ecossistemas, dos habitats e até da paisagem; pode incluir não só as comunidades de 
organismos em um ou mais habitats como as condições físicas sob as quais elas vivem. (LIMA-E-
SILVA et al., 2002, p. 31). 
5
 Economia Ecológica - Ramo da Economia usado como sinônimo de ECONOMIA AMBIENTAL, porém 

mais adequado à área específica de valoração dos recursos de fauna e flora. (LIMA-E-SILVA et al., 
2002, p. 90). 
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da dificuldade de flexibilização das instituições e os instrumentos da planificação 

para romper a lógica econômica e internalizar uma “dimensão ambiental” ao 

processo de desenvolvimento. 

Já nos anos 80, as estratégias de ecodesenvolvimento foram deslocadas 

pelo discurso do desenvolvimento sustentável, com o documento “Nosso Futuro 

Comum”, mais conhecido como “Informe Brundtland”, publicado pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, definido, por Leff (2006), como o 

processo que possibilita a satisfação das necessidades da população atual sem o 

comprometimento da capacidade de atender às gerações futuras. 

 

A ambivalência do discurso do desenvolvimento sustentado/sustentável se 
expressa já na polissemia do termo sustainability, que integra dois 
significados: o primeiro, traduzível como sustentabilidade, implica a 
incorporação das condições ecológicas – renovabilidade da natureza, 
diluição de contaminadores, dispersão de dejetos – do processo econômico; 
o segundo, que se traduz como desenvolvimento sustentado, implica a 
perdurabilidade no tempo do progresso econômico. Se a crise ambiental é 
produto da negação das bases naturais nas quais se sustenta o processo 
econômico, então a sustentabilidade ecológica aparece como condição da 
sustentabilidade temporal do processo econômico. No entanto, o discurso 
do desenvolvimento sustentado chegou a afirmar o propósito de tornar 
sustentável o crescimento econômico através dos mecanismos do mercado, 
atribuindo valores econômicos e direitos de propriedade aos recursos e 
serviços ambientais, mas não oferece uma justificação rigorosa sobre a 
capacidade do sistema econômico para incorporar as condições ecológicas 
e sociais (sustentabilidade, eqüidade, justiça, democracia) deste processo 
através da capitalização da natureza. (LEFF, 2006. p. 137). 

 

Mas, além da difícil “ecologização” da economia, e da impossibilidade de 

alcançar a sustentabilidade ecológica pela via da “economização” e da 

mercantilização da natureza, “o discurso da sustentabilidade entranha significações 

e valores que transcendem a possível manipulação do mundo como objeto”. (LEFF, 

2006. p. 137-138). 

 

 

1.1.1 Economia, Ecologia e Lei da Entropia 

 

 

Voltando à base dessa discussão [apresentada aqui como crise 

ambiental], Leff (2006), como outros autores que escrevem sobre a interação 

Economia-Ecologia, destaca a importância da relação estabelecida, em 1971, por 
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Georgescu-Roegen, em “A lei da entropia6 e o processo econômico”, mostrando o 

vínculo entre o processo econômico e a segunda Lei da Termodinâmica, que rege a 

degradação da matéria e da energia em todo processo produtivo e, com isso, os 

limites físicos impostos pela Lei da Entropia ao crescimento econômico e à 

expansão da produção. “O crescimento econômico avança à custa de perda de 

fertilidade da terra e da desorganização dos ecossistemas, enfrentando a inelutável 

degradação entrópica de todo processo produtivo”. (LEFF, 2006, p. 135). 

 

O discurso do desenvolvimento sustentado promove o crescimento 
econômico negando as condições ecológicas e termodinâmicas que 
estabelecem os limites e possibilidades de uma economia sustentável.[...] O 
discurso da sustentabilidade aparece assim como um simulacro que nega 
os limites do crescimento para afirmar a corrida desenfreada em direção à 
morte entrópica do planeta. (LEFF, 2006. p. 139-140). 
 
[...] 
 
[...] a partir do surgimento da ciência econômica se estabelece uma 
racionalidade que começa a dominar a ordem natural das coisas do mundo, 
as formas de produção de riquezas,as regras de intercâmbio de 
mercadorias e o valor da natureza. Esta ordem econômica, fundada no 
“equilíbrio” dos fatores de produção sob o princípio da escassez, vai 
construindo uma racionalidade que leva, a princípio, à desnaturalização da 
própria natureza e à insustentabilidade do processo de produção. (LEFF, 
2006. p. 171-172). 

 

O pensamento embutido neste raciocínio de Leff (2006) é que, com a 

crise ambiental, a Economia não enfrenta mais aqueles problemas de escassez 

relativa de recursos – que eram solucionados com tecnologia e novas possibilidades 

de exploração da natureza. Mas uma escassez global “natural”, gerada pela 

destruição das condições ecológicas de sustentabilidade da economia global, 

resultante dos níveis de entropia gerados em escala planetária pelo processo 

econômico. 

 

[...] a partir da análise termodinâmica, a produção aparece como um 
processo irreversível de degradação entrópica, de transformação de baixa 
em alta entropia. A externalização da natureza do sistema econômico é, 
justamente, o efeito do desconhecimento da entropia (a segunda lei da 
termodinâmica), que estabelece os limites impostos pela natureza ao 
crescimento econômico, ocultando as causas da crise ambiental e da 
insustentabilidade ecológica da economia. [...] A entropia surge, assim, 

                                                 
6
 entropia - Essência do SEGUNDO PRÍNCÍPIO DA TERMODINÂMICA, talvez a lei natural mais forte e 

determinante da realidade física já descoberta pelo homem. A entropia representa a energia que não 
pode ser mais usada por nenhum elemento de um sistema; é a energia perdida geralmente sob forma 
de calor. Pode ser interpretada como uma medida do grau de desordem de um sistema. (LIMA-E-
SILVA et al., 2002, p. 97). 
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como uma lei-limite que a natureza impõe à expansão do processo 
econômico. Dessa maneira, desvela a última causa da insustentabilidade da 
racionalidade econômica que emerge da falha constitutiva da ciência 
econômica. (LEFF, 2006. p. 174). 

 

A Lei da Entropia surge, assim, como fruto da racionalidade econômica e 

tecnológica, na busca pela maximização da produtividade e minimização da perda 

de energia, desencadeando sinergias negativas que levam à degradação da 

natureza: 

 

O problema dos limites do crescimento não surge do esgotamento dos 
recursos naturais (renováveis e não renováveis), nem dos limites da 
tecnologia para extraí-los e transformá-los; nem sequer dos crescentes 
custos de geração de recursos energéticos. Os limites do crescimento 
econômico são estabelecidos pela lei-limite da entropia, que rege os 
fenômenos da natureza e conduz o processo irreversível e inelutável da 
degradação da matéria e da energia no universo. (LEFF, 2006. p. 176). 

 

Dessa constatação se inicia uma reflexão no sentido de refundar o 

processo econômico a partir dos princípios da Termodinâmica, “desde suas bases 

energéticas e suas condições ecológicas de sustentabilidade” (LEFF, 2006. p. 178), 

reconsiderando a teoria do valor econômico com base nas leis da natureza. 

Ocorre que o paradigma econômico, enquanto sistema científico e 

institucional, tem se mostrado incapaz de assimilar a crítica apresentada pela Lei da 

Entropia. Por outro lado, monta um dispositivo ideológico e uma estratégia de poder 

para capitalizar a natureza, através do discurso neoliberal e a geopolítica do 

desenvolvimento sustentável, “reafirmando o livre mercado como mecanismo mais 

clarividente e eficaz para ajustar os desequilíbrios ecológicos e as desigualdades 

sociais”. (LEFF, 2006. p. 225). 

Veiga (2006) utiliza o conceito da segunda Lei da Termodinâmica para 

explicar que os economistas tradicionais ignoram o fato de que o aumento da 

entropia corresponde à transformação de formas úteis de energia em formas que a 

humanidade não consegue usar. “Não é cinismo, ou pessimismo, reconhecer que os 

seres humanos não querem abrir mão de seu presente conforto para facilitar a vida 

dos que viverão daqui a dez mil anos”. (VEIGA, 2006, p. 58). 

 

O modelo de pensamento dominante na ciência econômica sempre foi 
mecânico e fascinado pela idéia de equilíbrio. A prevalecente suposição de 
que o sistema econômico poderia atingir um “ótimo” sempre ignorou a união 
entre os sistemas econômicos e bióticos, além de desdenhar a existência de 
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limites naturais. Nos modelos econômicos convencionais, os fatores que 
devem ser maximizados são utilidades individuais e não as necessidades de 
um sistema biótico. Conseqüentemente, as políticas econômicas ficaram 
cegas para quaisquer condicionantes de ordem ecológica. (VEIGA, 2006, p. 
154). 

 

Como solução mágica para esse dilema, a expressão desenvolvimento 

sustentável acabou se legitimando, negando a incompatibilidade entre o crescimento 

econômico contínuo e a conservação do meio ambiente. Mas será que o 

desenvolvimento pode ser ambientalmente sustentável? Para Veiga (2006), ainda 

não surgiu uma resposta científica para essa pergunta, pois não há evidências 

definitivas que autorizem a segurança no otimismo ou no ceticismo. 

Só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à 

ampliação das capacidades humanas, entendidas estas como o conjunto das coisas 

que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. “E são quatro as mais elementares: ter 

uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários para 

um nível de vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade”. (VEIGA, 

2006, p. 23). 

 

 

1.2 A importância do Manguezal 

 

 

A utilização direta ou indireta dos biomas7 costeiro e oceânico para o 

desenvolvimento de atividades econômicas, tem provocado importantes mudanças 

ambientais na estrutura e no funcionamento dos ecossistemas8 marinhos. Segundo 

a Organização das Nações Unidas (ONU), entre os diversos impactos 

antropogênicos9 causados aos oceanos, a introdução de espécies exóticas10 é 

                                                 
7
 bioma - Categoria de habitat em uma determinada região do mundo [...]. É uma unidade de 

comunidade biótica, facilmente identificável, produzida pela atuação recíproca dos climas regionais 
com a biota e o substrato, na qual a forma de vida da vegetação clímax é uniforme. (LIMA-E-SILVA et 
al., 2002, p. 31). 
8
 ecossistema - 1. Sistema natural, aberto, que inclui, em uma certa área, todos os fatores físicos e 

bióticos (elementos bióticos e abióticos) daquele ambiente e suas interações. Diferencia-se de outros 
ecossistemas por sua diversidade biótica e estrutura trófica claramente definidas, e por sua específica 
quantificação e qualificação da troca de energia e matéria entre esses elementos e do sistema com a 
fronteira externa. 2. Complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microorganismos e o 
seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 90). 
9
 antropogênico - De origem humana e / ou relacionado à sua evolução. Diz-se do que está 

relacionado à ação da espécie humana ao longo de sua evolução. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 16). 
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considerada um dos mais preocupantes. Segundo Schaeffer-Novelli (2006), essa 

prática pode ser particularmente danosa, tanto para o funcionamento das áreas 

costeira e oceânica, como para a economia das regiões afetadas, por tratar-se, via-

de-regra, de perturbações irreversíveis. 

 

 

 
FIGURA 1 - Vegetação típica do manguezal, com suas raízes aéreas, no estuário do Rio Acaraú 
[litoral leste do Ceará]. Foto: Cid Barbosa [março de 2007] 

 

 

 
FIGURA 2- Caranguejo Aratu [Grapsus grapsus], em fazenda de camarão abandonada, na 
comunidade do Cumbe [Aracati], às margens do Rio Jaguaribe. Foto: Cid Barbosa [março de 2007] 

 

 

                                                                                                                                                         
10

 espécie exótica - espécie introduzida - Espécie biológica que não ocorre naturalmente num 
ambiente, tendo sido introduzida acidental ou intencionalmente pelos humanos [...]. Pode ter efeitos 
altamente malignos, tais como a eliminação de espécies NATIVAS e o empobrecimento da 
BIODIVERSIDADE local. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 104). 
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Funções e serviços prestados pelo ecossistema manguezal 

a) fonte de matéria orgânica particulada e dissolvida para as águas costeiras adjacentes, 
constituindo a base da cadeia trófica

11
 com espécies de importância econômica e / ou ecológica 

b) área de abrigo, reprodução, desenvolvimento e alimentação de espécies marinhas, estuarinas, 
límnicas

12
 e terrestres, além de pousio de aves migratórias 

c) proteção da linha de costa
13

 contra erosão
14

, assoreamento
15

 dos corpos d‟água adjacentes, 
prevenção de inundações e proteção contra tempestades 

d) manutenção da biodiversidade da região costeira 

e) absorção e imobilização de produtos químicos (por exemplo metais pesados), filtro de poluentes e 
sedimentos, além de tratamento de efluentes

16
 em seus diferentes níveis 

f) fonte de recreação e lazer, associada a seu apelo paisagístico e alto valor cênico 

g) fonte de proteína e produtos diversos, associados à subsistência de comunidades tradicionais que 
vivem em áreas vizinhas aos manguezais 

 
QUADRO 1 - Funções e serviços prestados pelo ecossistema manguezal, Coelho Junior; Schaeffer-
Novelli (2000) 

 

Manguezal, segundo Lima-e-Silva et al. (2002), pode ser definido como 

um ecossistema situado em áreas costeiras tropicais [como estuários e lagunas] 

regularmente inundado pela água salobra, oferecendo proteção do impacto direto 

das ondas, abrigo, alimento e local para reprodução de muitas espécies de animais, 

como aves, peixes, camarões, caranguejos e ostras. Além de sua contribuição para 

                                                 
11

 cadeia trófica - cadeia alimentar - Cada uma das possíveis seqüências de transferência de 
energia e matéria, onde um organismo serve de alimento para outro. A energia (na forma de 
alimentos) passa por vários NÍVEIS TRÓFICOS, desde os PRODUTORES PRIMÁRIOS (as plantas) para os 
secundários, em seguida para os terciários e, finalmente, para os consumidores quaternários [...]. Na 
realidade estas relações não são tão simples assim. Os consumidores podem ter (e freqüentemente 
têm) uma alimentação variada [...]. Estas interações mais complexas, que entrelaçam várias cadeias 
alimentares, formam a TEIA ALIMENTAR, e a cadeia alimentar é apenas uma das possíveis seqüências 
dentro de cada teia alimentar. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 35). 
12

 límnico - Que vive, nasceu ou está depositado em zonas lacustres. (FORMARI NETO, 2001, p. 
147). 
13

 linha de costa - Zona de contato entre as terras emersas e as águas do oceano. (LIMA-E-SILVA et 
al., 2002, p. 146). 
14

 erosão - Processo de esculturação do RELEVO, que se dá através dos seguintes agentes externos: 
chuva, rios, gelo, vento e mar. O termo erosão, para o geógrafo e para o geólogo, implica na 
realização de um conjunto de ações que modelam a paisagem. O pedólogo e o agrônomo 
consideram a erosão apenas do ponto de vista da destruição dos solos. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, 
p. 100). 
15

 assoreamento - Processo de deposição de sedimentos que ocorre nos rios, lagos, reservatórios, 
baías e oceanos. Esse processo, quando natural, tende a ser lento e gradativo. Quando o homem 
desmata uma área, geralmente acelera o processo, podendo levar ao bloqueio total da área 
assoreada. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 23). 
16

 efluente - Todo líquido que eflui, sai ou é expelido de algum lugar. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 
93). 
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a produtividade pesqueira, os manguezais trazem diversos outros benefícios ao ser 

humano, como a proteção da costa contra a erosão, a retenção de sedimentos e a 

estabilização das margens e a absorção de nutrientes. 

Lima-e-Silva et al. (2002) também inclui na definição de manguezal a 

denominação genérica de algumas espécies de árvores que vivem nestes 

ecossistemas. Destacam-se, no Brasil, o mangue-branco [Laguncularia racemosa], o 

mangue-vermelho [Rhizophora mangle] e o mangue-siriúba [Avicennia schaueriana]. 

Vegetação com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos de regiões 

estuarinas e dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os Estados do 

Amapá e Santa Catarina, para sobreviver às duras condições da região entre marés, 

essas espécies apresentam adaptações que as ajudam a lidar com a alta salinidade. 

Segundo IBAMA (2005), desde o início dos anos 70, o manguezal - que 

no passado era considerado, pelo senso comum, como um lugar fétido e até sujo - 

vem sendo tratado como um ecossistema extremamente valioso, especialmente por 

suas características de produção de nutrientes para uma complexa cadeia alimentar 

associada. Mas outros serviços são também essenciais e intimamente relacionados 

com a melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais costeiras e à 

manutenção da biodiversidade que fundamenta a interdependência com uma 

infinidade de outros habitats associados às zonas litorâneas e marinhas. 

 

 

1.3 A carcinicultura no Estado do Ceará 

 

 

A linha de costa do Ceará estende-se por 573 quilômetros, limitando-se a 

oeste com o Estado do Piauí e a leste com o Rio Grande do Norte, com diversos 

estuários apresentando as características já citadas, com a presença do manguezal 

e, também, uma diversidade de intervenções humanas, entre elas a instalação de 

fazendas destinadas à criação de camarão. 

Em abril de 2005, a Gerência Executiva do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) no Ceará publicou um 

diagnóstico sobre os empreendimentos de carcinicultura [criação de camarão em 

cativeiro] que se desenvolviam na zona costeira e nos terrenos de marinha no 

Estado. A ação atendia a Mandado de Intimação expedido pela Justiça Federal. 
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Especificamente, os objetivos do estudo foram: avaliar qualitativamente e 

quantitativamente a influência da carcinicultura no ecossistema manguezal; levantar 

os principais impactos causados a este ecossistema; e mapear o uso e ocupação do 

solo com a atividade nos estuários17 das bacias18 do Estado do Ceará. 

Segundo IBAMA (2005), à época do diagnóstico, não existiam dados 

sobre qual a área de manguezal degradado pela carcinicultura no Brasil. Sabia-se, 

entretanto, que em todos os Estados onde a atividade vinha se desenvolvendo de 

forma expressiva, foram ocupadas áreas desse ecossistema, tanto área de mangue 

quanto de apicum19 e salgado. Para IBAMA (2005), a utilização do apicum e 

salgado, por fazendas de camarão, é complexa, podendo levar à perda de parcela 

significativa do ecossistema manguezal. Mas a Resolução COEMA 20/2002, permite 

textualmente sua utilização, mesmo que estes sejam parte integrante do 

ecossistema manguezal, portanto, Área de Preservação Permanente20 (APP), de 

acordo com o Código Florestal [Lei Nº 4771/65] e a Resolução CONAMA Nº 303/02. 

Conforme o relatório IBAMA (2005), os componentes ecológicos do 

ecossistema manguezal dependem diretamente dos processos biológicos que se 

desenvolvem nos remanescentes de apicum e salgado, contribuindo para manter e 

regular a disponibilidade de nutrientes fundamentais para a biodiversidade local. 

Este suporte de biomassa relaciona-se diretamente com as atividades de 

subsistência das comunidades tradicionais que utilizam os recursos naturais do 

manguezal como segurança alimentar. Uma das conclusões é que os impactos 

cumulativos gerados pela elevada densidade de fazendas de camarão nesses 
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 estuário - 1. Forma de desembocadura de um rio num oceano; diferentemente de um DELTA, que 
possui vários braços, o estuário tem uma única saída do rio, geralmente batido por correntes 
marinhas e ondas, que dificultam a deposição de sedimentos. 2. Extensão de água costeira 
semifechada que se comunica com o mar, sofrendo influência da maré e da água doce da drenagem 
terrestre. É considerado um ECÓTONO entre a água doce e os habitats marinhos. (LIMA-E-SILVA et 
al., 2002, p. 108). 
18

 bacia - Depressão de forma variada ou conjunto de terras, que pode ser eventualmente ocupada 
por rios e lagos. Pode ter várias conotações, p. ex.: BACIA HIDROGRÁFICA, bacia estrutural, bacia 
carbonífera, BACIA SEDIMENTAR, etc. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 26). 
19

 apicum - Terreno de BREJO na zona costeira e zonas que sofrem inundações produzidas por maré. 
Em regiões de manguezais,o apicum é caracterizado por áreas com pouca ou nenhuma vegetação, 
onde a salinidade fica excessivamente elevada. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 16). 
20

 Lima-e-Silva et al. (2002) destaca que Área de Preservação Permanente (APP) inclui florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas: ao longo dos rios ou de outro qualquer curso de água 
desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja de 30 metros para os cursos 
de água de menos de 10 metros de largura; de 50 metros para os cursos de água que tenham de 10 
a 50 metros de largura; 100 metros para os cursos de água que tenham de 50 a 200 metros de 
largura; de 200 metros para os cursos de água que tenham de 200 a 600 metros; de 500 metros para 
os cursos de água que tenham largura superior a 600 metros; e também restingas, como fixadoras e 
dunas e como estabilizadoras de mangues. 



 15 

setores, bem como as que promoveram o desmatamento do manguezal, não foram 

caracterizados e nem muito menos levados em conta, para a emissão das licenças 

de instalação e operação, entre outros fatores. 

 

MACIEL (1991) já alertava para este fato antes da explosão da 
carcinicultura: 
Nos tempos atuais torna-se ... necessário que a comunidade científica 
consagre como integrantes do mangue, o lavado e o apicum que, por não 
terem vegetação vascular, ficam alijados das definições tradicionais. Tal 
como o bosque, o lavado e o apicum ocupam área do médio litoral e são 
contíguos àquele. Entre estes três elementos há uma íntima relação, em 
termos geológicos/geomorfológicos, físicos, químicos e biológicos. (IBAMA, 
2005, p. 17). 

 

O Brasil pode ser considerado como uma frente recente de expansão da 

carcinicultura comercial. Pois, ainda que a atividade tenha dado seus primeiros 

passos no País no início da década de 1970, no Rio Grande do Norte, somente após 

o desenvolvimento do pacote tecnológico do camarão do pacífico [Litopenaeus 

vannamei], entre 1996 e 1997, é que um crescimento mais intenso ocorreu, 

principalmente no fim da década passada e início desta. À época, o crescimento 

continuava vigoroso, em muitos aspectos, nos moldes do que já havia ocorrido nos 

países do sudeste asiático, sem ordenamento adequado, sem regulamentação, com 

forte incentivo governamental e geração de impactos socioambientais graves, 

segundo IBAMA (2005). 

A consolidação da tecnologia de reprodução e engorda, o alcance da 

auto-suficiência na produção de pós-larvas, a oferta de uma ração de qualidade e o 

despertar do setor produtivo para a importância da qualidade do produto final 

projetaram a carcinicultura em direção ao mercado externo, cujas condições de 

demanda e preço eram altamente favoráveis, com um potencial extraordinário de 

geração de divisas para o desenvolvimento do País. A firme tendência de 

consolidação do setor em condições técnica e economicamente viáveis e altamente 

lucrativas permitiam vislumbrar, em curto prazo, a possibilidade de o Brasil tornar-se 

um dos principais produtores mundiais de camarão marinho cultivado, especialmente 

quando os setores público e privado se uniam em prol do desenvolvimento 

sustentável do setor, conforme IBAMA (2005). 
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FIGURA 3 - Camarão Litopenaeus vannamei 

 

Segundo IBAMA (2005), à época, havia uma área de aproximadamente 

15 mil hectares de viveiros implantados no Brasil, contrastando com pouco mais de 

3.500 hectares de 1997, um crescimento superior a 300%, no período. Ainda mais 

expressivo foi o crescimento da atividade em termos de produção, acima de 2.400%. 

Isto levou o País a se tornar o maior produtor da América Latina, levando a 

carcinicultura a ocupar o segundo lugar na pauta das exportações do setor primário 

da economia da Região Nordeste, atrás apenas da produção de açúcar. 

Verificou-se que a maior pressão da atividade ao longo das bacias 

hidrográficas ocorreu a partir de 2001, com um salto na produção de mais de 

2.000%. O Estado ocupava, à época, o segundo lugar nacional, atrás apenas do Rio 

Grande do Norte. O Ceará, porém ocupava o primeiro lugar em produtividade, com 

7.676 quilos por hectare ao ano, superior à média nacional em aproximadamente 

20%, de acordo com IBAMA (2005). 

Durante a realização do diagnóstico, foram realizadas visitas a 19 

municípios, relacionados 245 projetos nas diversas fases, sendo 35 em instalação, 

165 em operação e 45 desativados. O Litoral Leste apresentava o maior número de 

empreendimentos em operação (106) e em instalação (22), e uma situação de 

expansão das áreas utilizadas para carcinicultura, principalmente nas bacias do 

Jaguaribe e Pirangi, que juntos correspondiam a cerca de 94% dos 

empreendimentos do Litoral Leste. O Litoral Oeste, apesar do número total inferior 

de empreendimentos, também apresentava uma situação de expansão da atividade, 

com 13 projetos em instalação, 59 em operação e dois desativados. A área ocupada 

pela atividade de carcinicultura no Estado do Ceará, dentre empreendimentos em 
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instalação, em operação ou desativados chegava a 6.069,97 hectares, segundo 

IBAMA (2005). 

De acordo com IBAMA (2005), a maior parte dos empreendimentos de 

carcinicultura no Estado apresentava irregularidade frente ao licenciamento 

ambiental, sendo que 51,8% dos 245 empreendimentos [em instalação, em 

operação ou desativados] foram descritos como irregulares em relação à posse de 

licença específica ou quanto à validade da licença fornecida, totalizando 127 

empreendimentos em todo o Estado, sendo 120 projetos sem licença condizente à 

sua fase de implantação, e sete projetos com Licença de Instalação vencida. 

 

 

1.3.1 Gerenciamento Costeiro 

 

 

O Gerenciamento Costeiro (GERCO) - programa do Governo Federal que 

tem como objetivo orientar e disciplinar a utilização racional dos recursos ambientais 

da zona costeira21, contribuindo para a elevação da qualidade de vida da população, 

proteção do patrimônio natural, histórico, étnico e cultural - está integrado ao PNMA 

II, desenvolvido pelo MMA. 

No Ceará, vem sendo desenvolvido pela SEMACE, com muitos dos 

instrumentos publicados em novembro de 2005, como o “Mapeamento das Unidades 

Geoambientais da Zona Costeira do Estado do Ceará”. Para efeito de 

implementação das ações do gerenciamento costeiro, os 573 quilômetros de faixa 

costeira do Estado, compreendendo 33 municípios, foram divididos em quatro 

setores, ocupando uma área total de 20.120 quilômetros quadrados. 

O Gerenciamento Costeiro (2007) vem atuando no Estado do Ceará 

desde 1990, tendo sido executadas, dentre outras, as seguintes atividades: 

Macrozoneamento e Diagnóstico Socioambiental do Setor I - Costa Leste e do Setor 

II - Costa Oeste; Macrozoneamento do Litoral do Estado do Ceará; Elaboração de 

Produtos Cartográficos; Planos de Gestão do Setor I - Costa Leste e Setor II - Costa 

                                                 
21

 Zona costeira – Espaço geográfico de interação do ar , do mar e da terra, incluindo seus recursos 
renováveis ou não, abrangendo uma área marítima e outra terrestre, que serão definidas pelo Plano 
Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei Nº 7.661, de 16 de maio de 1988).(LIMA-E-SILVA et al., 
2002, p. 242). 
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Oeste - Versão Preliminar; e Convênios de Cooperação Técnico-Científica com 

Prefeituras Municipais (FIGURA 4). 

 

 

 
FIGURA 4 - Divisão do Estado do Ceará para realização do Gerenciamento Costeiro (GERCO) 

 

Entre os usos, conflitos de uso e impactos relacionados pelo estudo, as 

fazendas de camarão aparecem em número bastante expressivo segundo o 

Gerenciamento Costeiro (2007), principalmente naqueles estuários apontados pela 

equipe composta em 2004 especificamente para tratar o assunto carcinicultura no 

Estado. (IBAMA, 2005). 

 



 

 
FIGURA 5 - Usos, conflitos e impactos no litoral leste do Ceará (GERENCIAMENTO COSTEIRO, 2007) 
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FIGURA 6 - Áreas estuarinas do Baixo Jaguaribe (GERENCIAMENTO COSTEIRO, 2007) 

 

 



 21 

1.3.2 Mapeamento geoespacial da evolução da produção de camarão no Ceará 

 

 

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), 

junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), foi qualificada, 

em 2005, para iniciar um mapeamento geoespacial da produção de camarão no 

Ceará. A proposta era coletar e analisar informações existentes, identificar áreas 

ocupadas com fazendas de carcinicultura e áreas de maior potencialidade para 

implantação de novos empreendimentos, e estruturar uma base de dados 

geoambientais das atividades de camarão do Estado. À época, foram divulgadas, 

por meio de boletim de notícias eletrônico, imagens da evolução da carcinicultura em 

área do Rio Jaguaribe, entre 1999 e 2004. (FIGURA 7) 

A justificativa do estudo estava baseada no quadro apresentado à época, 

no qual eram observados problemas ambientais, “principalmente devido ao avanço 

contínuo da ocupação da terra pelo uso desordenado das planícies flúvio-marinhas e 

fluviais, especialmente com a carcinicultura”. (NOTÍCIAS DA FUNCEME, 2005). 

 

Como essas áreas são fortemente vulneráveis à degradação, torna-se 
imprescindível o conhecimento do atual estado de ocupação desses 
ambientes, para que possa ser feito um planejamento racional dessa 
atividade. No Ceará, a expansão da atividade começou no início da década 
de 1980, quando as primeiras fazendas de camarão foram instaladas 
próximo aos rios Acaraú, Jaguaribe e Pirangi. (NOTÍCIAS DA FUNCEME, 
2005). 

 

1999 2002 2003 2004 

    

 
FIGURA 7 - “A RÁPIDA expansão da carcinicultura em uma área do Rio Jaguaribe, no Ceará: de 
1999 a 2004, as fazendas de camarão se multiplicaram”. (NOTÍCIAS DA FUNCEME, 2005) 
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1.3.3 Impactos 

 

 

Das informações levantadas pelo IBAMA (2005), quanto à interferência 

em sistemas ambientais, áreas de manguezal, carnaubal e tabuleiro22 eram as mais 

afetadas. Considerando que poucas das áreas ocupadas pela atividade eram 

anteriormente degradadas, se inferiu que a expansão da atividade ocorreu 

principalmente mediante a conversão de ambientes naturais em tanques. Naqueles 

localizados mais próximos à foz dos rios, onde a influência marinha é maior, áreas 

do ecossistema manguezal e carnaubal eram as mais afetadas; na medida em que 

se diminuía a influência marinha e, conseqüentemente, as áreas de ecossistema 

manguezal, encontrou-se interferências mais freqüentes em áreas de tabuleiro e 

caatinga23. 

 

 

 
FIGURA 8 - Fazenda de camarão ainda em atividade, na comunidade do Cumbe, em Aracati. Foto: 
Cid Barbosa [março de 2007] 

 

O ecossistema manguezal foi o ambiente que com maior freqüência 

sofreu interferência da implantação de empreendimentos de carcinicultura no Estado 

                                                 
22

 tabuleiro - Forma topográfica que se assemelha a um planalto, terminando de maneira abrupta. No 
Nordeste brasileiro,os tabuleiros aparecem em quase toda a costa. Caracterizam-se por ser uma 
paisagem de topografia aproximadamente plana, sedimentar e de baixa altitude. (LIMA-E-SILVA et 
al., 2002, p. 223). 
23

 caatinga - ECOSSISTEMA que recobre aproximadamente 910.000 km
2
 do território brasileiro, 

englobando áreas do nordeste, desde a Bahia até o norte de Minas Gerais. É formada por pequenas 
árvores e arbustos espinhosos esparsos que perdem as folhas durante o período de seca. Algumas 
das plantas mais comuns são o mandacaru, xiquexique, marmeleiro, feijão-bravo e juazeiro. (LIMA-E-
SILVA et al., 2002, p. 34). 
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do Ceará, considerando que inclui tanto a vegetação arbórea (mangue) quanto as 

áreas de apicum e de salgado. O diagnóstico concluiu que 32,7% dos 

empreendimentos afetaram o mangue e 51,4% afetaram apicum e salgado. 

Ainda de acordo com IBAMA (2005), o desmatamento de mangue foi 

observado em mais de um quarto dos empreendimentos (26,9%), ocorrendo de 

forma expressiva nos estuários dos rios Jaguaribe, Pirangi e Acaraú, aqueles em 

que a atividade se desenvolvia de forma mais acentuada. No caso do Rio Jaguaribe, 

em algumas localidades, como o Cumbe, em Aracati, a ocupação do mangue 

ocorreu intensamente e de forma quase generalizada, sem considerar a ocupação 

de áreas de apicum/salgado. Desmatamentos de mangue (arbóreo) recentes e de 

grandes proporções foram observados durante as vistorias a esta localidade. 

 

 

 
FIGURA 9 - Fazenda de camarão abandonada, na comunidade do Cumbe, em Aracati. Foto: Cid 
Barbosa [março de 2007] 

 

A ocupação de áreas de APPs foi observada na maioria dos 

empreendimentos visitados: 79,5%, entre outras razões pela construção dos canais 

de aproximação para levar água até o local de bombeamento, canais de 

abastecimento para os tanques, casas de bombas e outras edificações, bem como 

por ocupação por tanques. Dentre os empreendimentos que apresentaram tal 

situação havia tanto empreendimentos licenciados como irregulares. Foi constatado 

que a construção dos canais de aproximação e casas de bomba em APP era 

autoriza1da pela SEMACE, segundo IBAMA (2005). 
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O aterramento de mangue - também observado por IBAMA (2005) - teve 

duas origens: ação deliberada ou erosão dos taludes24. Este último, observado em 

grande parte dos empreendimentos, é também responsável pelo assoreamento dos 

rios, além de gerar instabilidade nos taludes. 

De acordo com IBAMA (2005), o descarte de efluentes para os corpos 

hídricos pode acarretar mudanças em suas características e efeitos negativos sobre 

a biota25, já que a água proveniente dos cultivos é rica em matéria orgânica e sólidos 

em suspensão. Visando minimizar este impacto, a Resolução CONAMA Nº. 312/02 

indica que, a critério do órgão ambiental, deve ser solicitada a construção de bacia 

de sedimentação ou decantação, e de sistema de recirculação de água, dois 

métodos de minimização dos impactos decorrentes do descarte de efluentes de 

empreendimentos de carcinicultura. 

Os levantamentos referentes ao tratamento de efluentes, realizados por 

IBAMA (2005), demonstram que o desenvolvimento da atividade no Estado não se 

deu com a devida atenção à proteção dos recursos hídricos. Observando, 

atualmente, um grande passivo ambiental em relação a esta questão. 

 

 

 
FIGURA 10 - Fazenda de camarão abandonada, na comunidade do Cumbe, em Aracati. Foto: Cid 
Barbosa [março de 2007] 

 

O diagnóstico IBAMA (2005) verificou que a maioria dos 

empreendimentos não dispõe de procedimentos e mecanismos de segurança 

                                                 
24

 talude – Superfície inclinada do terreno, na base de um morro ou encosta de vale, onde se 
encontra depósito de detrito. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 223). 
25

 biota - Conjunto de seres vivos de um ECOSSISTEMA; a fauna e a flora juntas. Conjunto de 
componentes vivos (bióticos) de um ecossistema. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 32). 
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eficientes para evitar a disseminação de espécie exótica durante a despesca. As 

perdas ou fugas do camarão podem gerar desequilíbrio ecológico uma vez que o 

camarão cultivado é extremamente voraz, de crescimento rápido e muito resistente e 

adaptativo à alteração de fatores ambientais, como salinidade. 

Além disso, IBAMA (2005) observou situações onde o desenvolvimento 

da carcinicultura interferiu nas condições sociais das comunidades, causando 

conflitos, inclusive armados, como o ocorrido entre um empreendimento de 

carcinicultura em Acaraú, denominado Joli Aqüicultura Ltda., com a Comunidade de 

Curral Velho. Segundo o noticiado à época, no dia 8 de setembro de 2004 ocorreu 

um conflito entre o empreendedor e a comunidade, sendo que o primeiro estava 

expandindo sua área de produção em terrenos de mangue e apicum e áreas 

marginais de um rio, situação posteriormente verificada in loco pela equipe do 

diagnóstico. Neste dia, várias pessoas da comunidade se dirigiram ao local de 

expansão do projeto e tentaram impedir a continuidade dos trabalhos da 

retroescavadeira, mas foram recebidas a tiros por seguranças, com feridos entre 

pessoas da comunidade. 

Este cenário de desenvolvimento da carcinicultura sem medidas visando a 

adequação dos empreendimentos às normas legais está também afetando as Áreas 

de Proteção Ambiental (APAs)26 da Serra de Ibiapaba e do Delta do Parnaíba, 

indicando que medidas para ordenamento da atividade são necessárias e urgentes. 

Assim, foi sugerida discussão ampla quanto à viabilidade ambiental da expansão da 

carcinicultura em APAs, especialmente aquelas que ainda não contavam com plano 

de manejo, segundo IBAMA (2005). 

O diagnóstico IBAMA (2005) concluiu que os empreendimentos de 

carcinicultura no Ceará, como no restante do Brasil, vinham desenvolvendo-se, em 

sua maioria, sem a devida atenção aos procedimentos necessários a um correto 

ordenamento e controle ambiental da atividade. A ocupação de APPs, o descarte de 

efluentes sem tratamento diretamente nos corpos hídricos, a potencial contaminação 

das águas e disseminação de espécies exóticas, conflitos sociais, dentre outros 

                                                 
26

 área de proteção ambiental (APA) - Determinadas áreas do Território Nacional declaradas pelo 
Poder Executivo, quando há relevante interesse público, como de interesse para a proteção 
ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as 
condições ecológicas locais. (Lei n° 6.902, de 27 de abril de 1981). As áreas de proteção ambiental 
são UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, destinadas a proteger e conservar a qualidade ambiental e os 
sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade de vida da população local e 
também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 18). 
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impactos ambientais colocavam em dúvida a sustentabilidade ambiental da 

atividade. 

O diagnóstico recomendou, então, o fortalecimento das atividades de 

licenciamento ambiental e fiscalização para fomentar o devido controle e 

monitoramento dos empreendimentos de carcinicultura, instalados ou previstos, 

visando à melhoria da qualidade ambiental das regiões afetadas pela atividade, 

expondo a necessidade de paralisação dos procedimentos de licenciamento e 

emissão de licenças ambientais para os empreendimentos de carcinicultura por 

parte da SEMACE até uma análise aprofundada da problemática ambiental existente 

em conjunto com todos os órgãos envolvidos. 

De que forma as informações contidas em estudos como os expostos 

acima e a realidade vivenciada pelos moradores das áreas afetadas pela 

carcinicultura no Ceará chegam à maioria da população? Como tem sido a 

transformação da realidade social em notícia pela mídia impressa do Ceará? Alsina 

(1989) destaca que o processo da construção da realidade social depende da 

prática produtiva do jornalismo, tema que será abordado no próximo capítulo. 
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2 A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

 

A comunicação humana evoluiu até o jornalismo surgir e lhe conferir uma 

série de novos atributos, sendo visto, hoje, como mediador entre a realidade 

construída e o leitor / ouvinte / telespectador. Mas quem – que não se ocupa 

diretamente do mundo da informação – já parou para se perguntar como se dá esse 

processo de mediação? 

Em tempos de intensificação do efeito estufa27, crise energética, escassez 

de água potável, perda de biodiversidade, etc., na área ambiental, especificamente, 

a transformação de acontecimentos em notícias tem sido objeto de muitos estudos e 

discussões. Neste contexto, no fim de 1998, como destaca Belmonte (2004), foi 

criada a Rede Brasileira de Jornalistas Ambientais (RBJA), que atualmente conta 

com aproximadamente 480 participantes, em todas as regiões do País, ocupados 

exatamente de interagir sobre a produção jornalística na área ambiental. 

Antes de entrar especificamente em uma reflexão sobre a cobertura de 

questões ambientais, pela mídia impressa, como pretende o presente estudo, é 

necessário recuperar um pouco das principais teorias sobre como se dá a 

construção da notícia - esse processo de mediação entre “a realidade” e o que a 

mídia torna público, que termina por ser considerado como “a realidade” por grande 

parte da população que tem acesso aos meios noticiosos. 

 

 

2.1 A construção da realidade 

 

 

A cada momento acontece muita coisa em todo o planeta (e mesmo fora 

dele), mas uma quantidade ínfima desses acontecimentos vai receber a atenção da 

mídia e estampar as manchetes dos jornais. Desde o nascimento do jornal, no início 

                                                 
27

 Efeito estufa – Aumento da temperatura da ATMOSFERA terrestre em conseqüência da absorção de 
energia reemitida pela superfície terrestre [...]. Os principais gases responsáveis pelo efeito estufa 
são dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N2O) e óxido 
nítrico (NO), cuja concentração na atmosfera vem aumentando sensivelmente devido às atividades 
antrópicas. (LIMA-E-SILVA et al., 2002, p. 92). 
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do século XVII, como meio de comunicação constante, existe o dilema da escolha, 

dos acontecimentos que merecem ser divulgados, segundo Kunczik (2002). 

O processo de seleção é influenciado principalmente pela compulsão para 

produzir jornal. Já que os meios de comunicação são organizações formais que 

processam fatos impossíveis de predizer em detalhes, não é de surpreender que 

fatores como a pressão do tempo e a falta de espaço influenciem no comportamento 

dos seletores de notícias. 

O editor precisa escolher mesmo sem conhecer todas as informações que 

poderiam estar à sua disposição. Essas decisões são regidas, principalmente, pela 

experiência acumulada. A pressão do tempo e a falta de espaço são mecanismos 

decisivos de seleção externa que, às vezes, podem constituir critérios tão 

importantes quanto o conteúdo. Assim, um acidente ambiental pode ser preterido por 

um acontecimento previsível que não poderia deixar de comparecer na mídia em 

determinada ocasião, pois “a notícia freqüentemente se define de maneira 

puramente tautológica, no sentido de que é notícia o que os meios do dia publicam 

como notícia”. (KUNCZIK, 2002, p. 240). 

 

A comunicação de massa e a notícia concreta representam uma realidade 
complexa, diversa e mutante. Nos encontramos diante de uma realidade 
poliédrica da qual só nos damos conta de algumas de suas faces. (ALSINA, 
1989, p. 27). 
 
[...] 
 
[...] relaciono o acontecimento-notícia com a realidade social a partir da 
noção da construção da realidade como produção de sentido através da 
prática produtiva e as rotinas organizativas da profissão jornalística. Por 
conseguinte, a concepção desta construção da realidade variará segundo o 
caráter que se outorgue à própria realidade social. (ALSINA, 1989, p. 29). 

 

Conforme Alsina (1989), a notícia vem sendo definida a partir de dois 

grupos: o primeiro - mais tradicional, e defendido, às vezes de forma inconsciente, 

pelo próprio jornalista - a concebe como espelho da realidade. O segundo, mais 

recente, a considera como processo de construção da realidade. 

Partindo de uma suposta objetividade da atividade jornalística, “o máximo 

que se costuma admitir é a possibilidade de que nas notícias apareça 

inescusavelmente o ponto de vista do jornalista. Dessa forma, se aceita que a notícia 

somente dê conta de alguns elementos do acontecimento”. (ALSINA, 1989, p. 164). 

Na primeira, fica oculta a atividade produtiva da notícia. Na segunda, em contraste, 
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se estuda a atividade dos informadores e das organizações dos media. “Notícia é 

uma representação social da realidade cotidiana produzida institucionalmente que se 

manifesta na construção de um mundo possível”. (ALSINA, 1989, p. 185). 

Considerando que as teorias não se excluem, ou seja, não são puras ou 

independentes umas das outras, a Teoria do Espelho, destaca que “as notícias são 

como são porque a realidade assim as determina”. Mas, essa teoria, assim como a 

visão funcionalista da objetividade como negação da subjetividade foi superada, 

embora os membros da comunidade jornalística ainda defendam a imparcialidade 

“devido ao respeito às normas profissionais” que “asseguram o trabalho de recolher 

a informação e de relatar os fatos, sendo simples mediadores que „reproduzem‟ o 

acontecimento na notícia”. (TRAQUINA, 2005a, p. 149). 

Uma constatação consensual entre os teóricos da comunicação é a de 

que “não podemos compreender porque as notícias são como são sem compreender 

a cultura profissional da comunidade jornalística”. (TRAQUINA, 2005a, p. 26). 

 

[...] os jornalistas não são simplesmente observadores passivos mas 
participantes activos no processo de construção da realidade. E as notícias 
não podem ser vistas como emergindo naturalmente dos acontecimentos do 
mundo real; as notícias acontecem na conjunção de acontecimentos e de 
textos. Enquanto o acontecimento cria a notícia, a notícia também cria o 
acontecimento. 
 
[...] 
 
Embora sendo índice do real, as notícias registram as formas literárias e as 
narrativas (new frames) utilizadas pelos jornalistas para organizar o 
acontecimento. A pirâmide invertida

28
, a ênfase dada à resposta às 

perguntas aparentemente simples: quem? o quê? onde? quando?, a 
necessidade de seleccionar, excluir, acentuar diferentes aspectos do 
acontecimento – processo aliás orientado pela narrativa escolhida – são 
alguns exemplos de como a notícia, criando o acontecimento, constrói a 
realidade (Carey, 1986). (TRAQUINA, 1993, P. 168). 

 

Conforme Alsina (1989), considerando que os media tendem a construir 

uma realidade aparente, ilusória, para alguns pesquisadores, eles manipulam e 

distorcem a realidade objetiva; para outros, se produz um simulacro da realidade 

                                                 
28

 Pirâmide invertida – Disposição das informações, por ordem decrescente de importância, em um 
texto jornalístico. [...] Com as informações mais “quentes” (o clímax) da notícia logo no início do texto, 
o emprego da pirâmide invertida prende a atenção do leitor, e permite que ele se inteire dos principais 
fatos, mesmo que não leia todo o texto. [...] Não raro, encontram-se reportagens redigidas na ordem 
cronológica dos acontecimentos (pirâmide normal). [...] É possível também adotar uma mistura das 
duas técnicas: começar o texto com um lide [ou lead - abertura da notícia, onde se apresenta 
sucintamente o assunto ou se destaca o fato essencial da história] e seguir com a narrativa em 
seqüência cronológica. (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 461). 
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social. Mas para ambos a realidade que transmitem os media é uma construção, o 

produto de uma atividade especializada. 

Porém, a partir destas concepções, se finaliza por reintroduzir, ao menos 

implicitamente, a concepção da realidade social como algo exterior e autônomo à 

prática jornalística. É como se a realidade do manguezal, presente no objeto de 

estudo deste trabalho, precisasse ser desconstruída para ressurgir a partir das 

opiniões das fontes e palavras selecionadas pelo jornalista para descrevê-lo. 

 

[...] não se deve assimilar o conceito “construção da realidade” única e 
exclusivamente com a prática jornalística. A noção “construção social da 
realidade” [...] se situa em nível da vida cotidiana; na que se dá, todavia, um 
processo de institucionalização das práticas e dos roles. Este processo é ao 
mesmo tempo socialmente determinado e intersubjetivamente construído. 
Esta nos leva a caracterizar a atividade jornalística como um rol socialmente 
legitimado para produzir construções da realidade publicamente relevantes. 
Assim pois, podemos estabelecer que os jornalistas têm um rol socialmente 
legitimado e institucionalizado para construir a realidade social como 
realidade pública e socialmente relevante. (ALSINA, 1989, p. 30). 

 

Segundo Rodrigues (1993), quanto menos previsível for um 

acontecimento, mais probabilidade tem de se tornar notícia. Para obter o interesse 

jornalístico, sob esse ponto de vista, é necessário que o acontecimento tenha uma 

natureza especial, distinguindo-se do número indeterminado dos acontecimentos 

possíveis, em função de uma classificação ou de uma ordem ditada pela lei das 

probabilidades, inversamente proporcional à probabilidade de ocorrência. 

É exatamente por isso que - com as divulgações das avaliações do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), de 2006 para cá, confirmando 

a influência das atividades humanas sobre clima do planeta - a mídia tem dado 

especial atenção ao tema aquecimento global (intensificação do efeito estufa). 

 

[...] a notícia é no mundo moderno o negativo da racionalidade, no sentido 
fotográfico deste termo. O racional é da ordem do previsível, da sucessão 
monótona das causas, regida por regularidades e por leis; o acontecimento 
é imprevisível, irrompe acidentalmente à superfície epidérmica dos corpos 
como reflexo inesperado, como efeito sem causa, como puro atributo. 
(RODRIGUES, 1993, p.27-29). 

 

Hall et al. (1993) voltam a destacar, por outro lado, que os media não 

relatam simplesmente, e de forma transparente, acontecimentos que são por si 

“naturalmente” noticiáveis. Pois as notícias são o produto final de um processo 

complexo que se inicia numa escolha e seleção sistemática de acontecimentos e 
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tópicos, de acordo com um conjunto de categorias socialmente construídas. 

 

Qual é, então, o significado subjacente do enquadramento e da função 
interpretativa da apresentação noticiosa? Sugerimos que esteja no facto de 
os media apresentarem frequentemente informações de acontecimentos 
que ocorrem fora da experiência directa da maioria da sociedade. Os media, 
desta forma, apresentam a primeira, e muitas vezes a única, fonte de 
informação acerca de muitos acontecimentos e questões importantes. 
(HALL et al., 1993, p, 228). 

 

Esta é uma afirmação que merece destaque, considerando a distância – 

na maioria dos casos – entre o consumidor da notícia e a ocorrência do fato 

reproduzido pelos media, principalmente aquelas ocorrências de compreensão mais 

complexa, como o caso da relação entre a atividade humana e a perda de 

biodiversidade, o aquecimento global, etc. 

 

 

2.1.1 A Teoria do Gatekeeper 

 

 

Conforme Traquina (2005a), na literatura acadêmica sobre jornalismo, a 

primeira teoria foi a do gatekeeper, que avançou, na década de 1950, com as 

contribuições de David Mannig White. “[...] o processo de produção da informação é 

concebido como uma série de escolhas, onde o fluxo de notícias tem de passar por 

diversos gates, isto é, „portões‟ que não são mais do que área de decisão em 

relação às quais o jornalista, isto é o gatekeeper, tem de decidir se vai escolher essa 

notícia ou não”. A conclusão é que o processo de seleção é “subjetivo e arbitrário”, 

dependente de “juízos de valor baseados no conjunto de experiências, atitudes e 

expectativas do gatekeeper”. (TRAQUINA, 2005a, p. 149-150). 

Para Wolf (2005), o mérito dos primeiros estudos nessa linha foi definir 

onde a ação do filtro é exercida explícita e institucionalmente. Outras teorias foram 

se incorporando a esta, considerando novas variáveis no processo de construção da 

realidade social através das notícias. 

As notícias, destaca Traquina (2005a), resultam de uma construção 

social, de interações entre diversos agentes que pretendem mobilizá-las como 

recurso social, em prol das suas estratégias de comunicação, e dos profissionais da 

área, que reivindicam o monopólio de saber precisamente o que elas são. 
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A seleção de notícias equivale a restringir o volume de informações, o que 
significa a seleção de assuntos que alguém acha que merecem ser 
publicados. Os “porteiros” decidem quais acontecimentos serão divulgados 
e quais não serão, contribuindo assim para moldar a imagem que o receptor 
tem de sua sociedade e de seu mundo. Por banal que possa parecer esta 
asserção, cada decisão de publicar uma determinada matéria implica 
também a “supressão” de outra matéria ou matérias. (KUNCZIK, 2002, p. 
237). 

 

Os jornalistas definem as notícias e contribuem ativamente para a 

construção da realidade. Traquina (2005a) cita o filósofo francês Pierre Bourdieu 

para explicar que os jornalistas partilham estruturas invisíveis, “óculos”, através dos 

quais vêem certas coisas e não vêem outras. “O jornalismo acaba por ser uma parte 

seletiva da realidade”. (TRAQUINA, 2005a, p. 30). 

 

 

2.1.2 As teorias da Distorção Involuntária 

 

 

Se a Teoria do Gatekeeper correlaciona o conteúdo dos jornais com a 

seleção das notícias, desenvolvida pelo “guardião do portão”, segundo Wolf (2005), 

os estudos mais recentes sobre a produção de notícias comparam a imagem da 

realidade social, repassada pela mídia, com a organização e a produção jornalística. 

 

[...] autonomia profissional e distorção na informação surgem como dois 
lados da mesma moeda: a perspectiva é muito mais radical do que a que, 
ao reconduzir toda carência e manipulação da cobertura informativa 
exclusivamente a pressões e influências explícitas externas, impede a 
apreensão do funcionamento da “distorção inconsciente”, ligada às práticas 
profissionais, às rotinas de produção normais, aos valores compartilhados e 
interiorizados sobre as modalidades de desempenhar o ofício de informar. 
(WOLF, 2005, p. 189). 
 
[...] 
 
[...] fala-se sempre de “distorção inconsciente” (unwitting bias) ou de 
“estruturas inferenciais” (inferencial structures) para indicar os critérios 
fundamentais que guiam a seleção dos eventos e a sua apresentação. A 
diferença principal em relação aos estudos sobre a produção de informação 
(newsmaking) é que estes últimos não se referem à cobertura de um 
acontecimento particular, mas ao andamento normal da cobertura 
informativa para períodos extensos. Amplia-se a problemática do caso 
excepcional para o andamento rotineiro. (WOLF, 2005, p. 190-191). 

 

Nesses estudos sobre a distorção involuntária, as exigências de 

organização e de estrutura e as características técnico-expressivas, próprias de 
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cada meio de comunicação, são consideradas como elementos cruciais para 

determinar a representação da realidade social fornecida pela mídia. É importante 

destacar, também, que os casos estudados extrapolam o curto prazo. 

 

 

2.1.3. A Teoria Organizacional 

 

 

O quadro adequado para a análise dos processos de seleção de notícias 

é fornecido pelos estudos relacionados ao nível de organização, já que o ambiente 

de valores de uma organização pesa muito mais na seleção das matérias do que as 

disposições individuais, segundo Kunczik (2002). 

O sociólogo norte-americano Warren Breed publicou o primeiro trabalho 

importante sobre a Teoria Organizacional, alargando a perspectiva teórica, do 

âmbito individual a um nível mais vasto, a organização jornalística, ao destacar que 

“o jornalista acaba por ser „socializado‟ na política editorial da organização através 

de uma sucessão sutil de recompensa e punição”. (TRAQUINA, 2005a, p. 152). 

Nessa teoria, são destacados seis fatores “que promovem o conformismo 

com a política editorial da organização”: a autoridade institucional e as sanções; os 

sentimentos de obrigação e de estima para com os superiores; as aspirações de 

mobilidade; a ausência de grupos de lealdade em conflito; o prazer da atividade; e 

as notícias como valor. 

Como “o trabalho jornalístico é influenciado pelos meios de que a 

organização dispõe, [...] o fator econômico é determinante na resposta dada à 

pergunta porque as notícias são como são”. Dessa forma, “[...] o espaço disponível 

para a informação, ou seja, as notícias, é antes de mais nada determinado pela 

publicidade.” (TRAQUINA, 2005a, p. 158). É indubitável que a organização 

condiciona a produção: 

 

Mas não somente em nível técnico, senão também ideológico. A própria 
profissão jornalística se autolegitima em seu rol de puros transmissores da 
realidade social. Mas dificilmente os jornalistas reconhecem que levam a 
cabo uma construção da realidade social, como se isto fosse reconhecer 
uma espécie de “pecado original” do jornalismo. (ALSINA, 1989, p. 33). 

 

O jornalista pode até ter conhecimento sobre o poder de manipulação que 
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detém sobre a realidade, mas ainda acredita que exerce seu ofício de forma 

imparcial, mesmo reconhecendo diversos fatores limitantes no dia-a-dia do exercício 

profissional, como os interesses econômicos das empresas anunciantes que, em 

última instância, garantem a sobrevivência do veículo onde está empregado. Assim, 

antes de denunciar uma agressão ambiental praticada por determinada empresa, 

através de uma notícia, o fator econômico pode acabar entrando no “jogo”. 

 

 

2.1.4 A Teoria Gnóstica 

 

 

Nas redações impera não apenas um comportamento, mas uma 

linguagem própria da profissão. A comunidade jornalística tem uma estrutura 

gnóstica, “não no sentido religioso, mas sim no caráter fáustico e restritivo de seus 

costumes, vocabulário e ritos de iniciação”. (PENA, 2006. p. 139). Na interação com 

jornalistas mais velhos, os que estão iniciando passam por um processo de 

acumulação de saberes específicos, para depois fazer parte da “tribo”, com uma 

partilha da maneira de ver, agir e de falar: o “jornalês”. 

Rodrigues (1997) destaca que a característica distintiva do discurso 

midiático é o fato de o âmbito da sua legitimidade não ser delimitado pelas fronteiras 

de um domínio restrito da experiência, mas ser transversal ao conjunto de todos os 

domínios de experiência. Daí destacar que os discursos não midiáticos são 

esotéricos e que o discurso midiático é exotérico29. 

 

 

2.1.5 A Hipótese do Agendamento [Agenda Setting] 

 

 

Pela Hipótese do Agendamento, os consumidores de notícias tendem a 

considerar mais importantes os assuntos veiculados pela imprensa, sugerindo que 
                                                 
29

 Esotérico é aqui um termo técnico para designar o discurso destinado aos membros de uma 
instituição, exigindo a sua compreensão e o domínio das suas representações simbólicas próprias, o 
que o torna relativamente opaco para os estranhos, aos que não pertencem ao corpo legítimo dessa 
instituição. Exotérico, pelo contrário, aplica-se às modalidades discursivas que não são reservadas a 
um corpo institucional em particular, mas destinadas a todos indiscriminadamente. (DUARTE, 1997, 
p. 220) [grifo meu]. 
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os meios de comunicação agendam suas conversas, ou seja, a mídia determina 

sobre o que falar e pauta relacionamentos, segundo Pena (2006). Conhecida como 

Agenda Setting, surge, nos Estados Unidos, no começo da década de 1970. 

 

A hipótese da agenda-setting sustenta que a mídia é eficaz na construção 
da imagem da realidade que o indivíduo começa a estruturar. Essa imagem 
– que é simplesmente uma metáfora representativa da totalidade de toda a 
informação sobre o mundo, que cada indivíduo tratou, organizou e 
acumulou – pode ser pensada como um padrão em relação ao qual a 
informação nova é confrontada para dar-lhe o seu significado. Esse padrão 
inclui o quadro de referência e as necessidades, valores, crenças e 
expectativas que influenciam o que o destinatário extrai de uma situação de 
comunicação (Roberts, 1972, p. 366). Por conseguinte, nesse quadro, a 
formação da agenda do público torna-se o resultado de algo muito mais 
complexo do que a simples estruturação de uma ordem do dia de temas e 
problemas por parte da mídia. (WOLF, 2005, p. 153). 

 

A Hipótese da Agenda Setting, porém, “não defende que a imprensa 

pretende persuadir. A influência da mídia nas conversas dos cidadãos advém da 

dinâmica organizacional das empresas de comunicação, com sua cultura própria e 

critérios de noticiabilidade.” (PENA, 2006, p. 144). 

Pesquisas de campo recentes confirmam o efeito da agenda, mas não de 

forma tão determinista. Pois, “se o paradigma recente é o do acúmulo, é preciso um 

longo espaço de tempo para fazer uma avaliação lúcida sobre a influência da 

imprensa no modo de hierarquizar os acontecimentos importantes e agendar nossos 

assuntos e concepções sobre eles”. (PENA, 2006, p. 145). 

Numa matriz sociológica-política-lógica, que defina os problemas para os 

quais a complementaridade dos modelos teóricos, é indispensável, as modalidades 

de mediação simbólica dos media podem realmente ser melhor compreendidas ao 

se estender a análise às limitações e condições produtivo-profissionais que vinculam 

a construção dos textos difundidos pela mídia, como destaca Wolf (2005). 

 

 

2.2 Teorias construcionistas 

 

 

Entre as várias linhas de investigação que surgem na década de 1970, 

emerge o paradigma das notícias como construção, “totalmente oposto à perspectiva 

das notícias como „distorção‟ e que também põe em causa diretamente a própria 
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ideologia e a sua teoria das notícias como espelho da realidade.” (TRAQUINA, 

2005a, p. 168). 

Nas pesquisas sobre as notícias como construção, estas são rejeitadas 

como “espelho” porque as notícias ajudam a construir a própria realidade, porque 

não existe linguagem neutra e porque é da opinião que são construídas as 

representações dos acontecimentos, devido a fatores que incluem os aspectos 

organizativos do trabalho jornalístico. 

 

Na perspectiva do paradigma construtivista, embora sendo índice do “real”, 
as notícias registram formas literárias e as narrativas utilizadas para 
enquadrar o acontecimento. A pirâmide invertida, a ênfase dada à resposta 
às perguntas aparentemente simples: quem? o que? onde? quando?, a 
necessidade de selecionar, excluir, acentuar diferentes aspectos do 
acontecimento – processo orientado pelo enquadramento escolhido – são 
alguns exemplos de como a notícia, dando vida ao acontecimento, constrói 
o acontecimento e constrói a realidade (TRAQUINA, 2005a, p. 174). 

 

As teorias estruturalista e interacionista são consideradas 

complementares, pois, para ambas, as notícias resultam de complexos processos de 

interação social dos jornalistas com suas fontes, a sociedade e os membros da 

comunidade profissional, dentro e fora da organização. Ambas também sublinham a 

importância da cultura dos jornalistas, a estrutura dos valores-notícia, a ideologia da 

comunidade e as rotinas e procedimentos, diferindo da Teoria Organizacional, que 

ignora os processos de interação social que ocorrem fora da empresa. 

 

 

2.2.1. A Teoria Estruturalista 

 

 

Os autores da teoria estruturalista defendem que as notícias são um 

produto social resultante de diversos fatores, incluindo: a organização burocrática 

dos media; a estrutura dos valores-notícia; e o próprio momento de construção da 

notícia envolvendo a “identificação e contextualização em que „mapas‟ culturais do 

mundo social são utilizados na organização”. (TRAQUINA, 2005a, p. 176). 

O papel ideológico dos media é destacado com ênfase na relação 

estrutural com os definidores primários. As pressões da prática cotidiana do 

jornalismo, aliadas às exigências de “imparcialidade” e “objetividade” levam a um 
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“acesso sistematicamente estruturado” às fontes que “detêm posições 

institucionalizadas privilegiadas”, transformando esses poderosos em “definidores 

primários”. (TRAQUINA, 2005a, p. 178). 

 

[...] os media, então, não se limitam a “criar” as notícias, nem se limitam a 
transmitir a ideologia da “classe dirigente” num figurino conspiratório. Na 
verdade, segundo Hall et. al., os media não são freqüentemente os primary 
definers de acontecimentos noticiosos mas a sua relação estrutural com o 
poder tem o efeito de os fazer representar não um papel crucial mas 
secundário, ao reproduzir as definições daqueles que têm acesso 
privilegiado, como que de direito, aos media como “fontes acreditadas”. 
(TRAQUINA, 2005a, 178-179). 

 

Destacando a influência das rotinas produtivas e da busca pela 

objetividade no processo, “a preferência pela opinião dos poderosos funciona, na 

verdade, como uma defesa para o jornalista. Ao colher um depoimento que legitima 

a informação, ele se esconde atrás da palavra de outro.” (PENA, 2006, p. 154) 

O tratamento da adequação entre idéias dominantes e ideologias e 

práticas dos media, fora do âmbito de uma “teoria conspiratória” ou do simples 

enquadramento dos media como capitalistas ignora a “relativa autonomia” dos 

jornalistas em relação ao controle econômico direto, chamando a atenção para as 

rotineiras estruturas de produção de notícia e mostrando como os media podem 

“reproduzir as definições dos poderosos, sem estarem, num sentido simplista, a seu 

serviço. [...] Os media não criam autonomamente as notícias; melhor, estão 

dependentes de assuntos noticiosos específicos fornecidos por fontes institucionais 

regulares e credíveis.” (HALL et al., 1993, p. 228). 

Apesar das semelhanças, Traquina (2005a) assinala que a divergência 

fundamental entre as teorias Estruturalista e Interacionista está na relação entre 

jornalistas e fontes. Pois, na Teoria Estruturalista, as fontes oficiais são vistas como 

um bloco unido e uniforme; a estrutura dos definidores primários é vista de forma 

atemporal e imutável; e a relação é vista como unidirecional, comandada por essas 

fontes privilegiadas. Daí a crítica ao determinismo excessivo, onde os jornalistas 

nunca desafiam os definidores primários com reportagens, jornalismo investigativo 

ou furos, perdendo seu foco inicial. 
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2.2.2 A Teoria Interacionista 

 

 

Considerando as notícias como resultado de um processo de produção 

que inclui: percepção, seleção e transformação de uma matéria-prima 

[acontecimento] em produto [notícia], Traquina (2005a) destaca que os 

acontecimentos constituem um imenso universo de matéria-prima e a sua 

estratificação consiste na seleção do que se julga ser matéria-prima digna de 

adquirir a existência pública como notícia, ou seja, ter noticiabilidade. 

A Teoria Interacionista defende que os jornalistas não são apenas 

observadores, mas participantes na construção da realidade. As notícias são uma 

construção social onde a natureza da realidade é somente uma das condições. Elas 

também refletem os constrangimentos organizacionais; as narrativas que governam 

o que os jornalistas escrevem; as rotinas que orientam o trabalho e que condicionam 

toda a atividade jornalística; os valores-notícia dos jornalistas; e as identidades das 

fontes de informação. 

Ela considera que “os jornalistas vivem sob a tirania do fator tempo.” 

(TRAQUINA, 2005a, p. 181). Tendo que lidar com uma matéria-prima 

(acontecimento) que pode surgir em qualquer lugar ou momento, as empresas 

jornalísticas utilizam estratégias para impor ordem no espaço e no tempo, criando 

uma rotina, que, muitas vezes, também pode levar à dependência das fontes oficiais. 

Daí a tendência, nas notícias sobre desastres ou agressões ambientais, 

por exemplo, de se escutar pelo menos [na maioria apenas] as autoridades 

competentes. O fator tempo, muitas vezes, acaba por excluir fontes importantes para 

a reconstrução dos fatos da melhor forma possível, como as populações tradicionais. 

 

 

2.2.3. Newsmaking: critérios de relevância e noticiabilidade 

 

 

É a imagem da realidade repassada pela mídia, correlacionada às 

exigências cotidianas de produção das notícias, que define o âmbito e descreve os 

problemas da abordagem da construção das notícias [newsmaking], que se articula 

principalmente nas conexões e nas relações entre a organização do trabalho e o 
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processo de produção das notícias, segundo Wolf (2005). Um conjunto de critérios 

de relevância define a noticiabilidade [newsworthiness], ou seja, a aptidão de uma 

determinada ocorrência para ser transformada em notícia. 

A noticiabilidade corresponde, então, ao conjunto dos critérios, operações 

e instrumentos com os quais os aparatos de informação contam “para a tarefa de 

escolher cotidianamente, de um número imprevisível e indefinido de acontecimentos, 

uma quantidade finita e tendencialmente estável de notícias.” (WOLF, 2005, p. 196). 

As três principais vertentes dessa teoria são a cultura profissional dos 

jornalistas, a organização do trabalho e os processos produtivos, “embora o 

jornalista seja participante ativo na construção da realidade, não há uma autonomia 

incondicional em sua prática profissional, mas sim uma submissão a um 

planejamento produtivo.” (PENA, 2006, p. 129). 

Diante da imprevisibilidade dos acontecimentos, a mídia precisa colocar 

ordem nos tempo e no espaço. Para isso, estabelece determinadas práticas 

unificadas na produção de notícias. E é dessas práticas que se ocupa a Teoria do 

newsmaking: “um conjunto de critérios, operações e instrumentos para escolher 

entre inúmeros fatos uma quantidade limitada de notícias. A noticiabilidade é 

negociada por repórteres, editores, diretores e outros atores do processo produtivo 

na redação”. (PENA, 2006, p. 130-131). 

Entretanto, não é possível encarar os pressupostos de rotinização do 

trabalho, do processo de produção e da cultura jornalística de forma determinística. 

Há espaços para que os jornalistas se movimentem, localizados na interação com os 

agentes sociais. A rede de fontes, a capacidade de negociação e o talento para a 

investigação demonstram que o processo de produção das notícias é interativo. 

“Depende das rotinas profissionais, mas também de iniciativas dos jornalistas e de 

demandas da sociedade, entre outros fatores”. (PENA, 2006. p. 130-131). 

 

 

2.2.4. Valores-Notícia de Seleção e de Construção 

 

 

Os pressupostos do jornalismo como construção social da realidade, 

estão incluídos no modelo teórico do newsmaking, com sistematização feita por 

autores como Wolf (2005) e Traquina (1993), levando em consideração critérios de 
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noticiabilidade, valores-notícia, constrangimentos organizacionais, construção da 

audiência e rotinas de produção. “Ou seja, embora a notícia não se esgote na sua 

produção, é com ela que este modelo está preocupado”. (PENA, 2006, p. 128). 

A perspectiva teórica do newsmaking considera o trabalho jornalístico 

como construção social da realidade: “os jornalistas se valem de uma cultura própria 

para decidir o que é ou não é notícia. Ou seja, têm critérios próprios, que consideram 

óbvios, quase instintivos”. (PENA, 2006, p. 71). Mas, esses critérios não são tão 

óbvios e instintivos. 

Ao definir noticiabilidade como “o conjunto de elementos por meio dos 

quais o aparato informativo controla e administra a quantidade e o tipo de 

acontecimentos que servirão de base para a seleção das notícias”, Wolf (2005) 

define valores-notícia [new values] como um componente da noticiabilidade que 

representa uma resposta à pergunta “quais acontecimentos são considerados 

suficientemente interessantes, significativos, relevantes, para serem transformados 

em notícias?” (WOLF, 2005, p. 202). 

Os valores-notícia são critérios de relevância difundidos ao longo de todo 

o processo de produção, estando presentes não apenas na seleção das notícias, 

mas permeando os procedimentos posteriores. A especialização temática constitui 

um índice significativo do modo como são traduzidos em práticas organizacionais. O 

rigor dos valores-notícia também não é o de uma classificação abstrata, 

teoricamente coerente e articulada; mas da lógica de uma tipificação, destinada à 

realização programada de objetivos práticos, tornando possível a repetitividade de 

certos procedimentos e permitindo uma seleção do material de modo quase 

automático, segundo Wolf (2005). 

Como frisam Hall et al. (1993), nem toda a afirmação de um definidor 

primário tem probabilidade de ser reproduzida pelos media. Através da seletividade, 

o jornalista impõe seus próprios critérios à “matéria-prima” estruturada, se 

apropriando criativamente dela e transformando-a. 

 

As notícias são o resultado de um processo de produção, definido como a 
percepção, selecção e transformação de uma matéria-prima (os 
acontecimentos) num produto (as notícias). Os acontecimentos constituem 
um imenso universo de matéria-prima; a estratificação deste recurso 
consiste na selecção do que irá ser tratado, ou seja, na escolha do que se 
julga ser matéria-prima digna de adquirir existência pública de notícia, numa 
palavra – noticiável (newsworthy). Aliás, a questão central do campo 
jornalístico é precisamente esta: o que é notícia? Ou seja, quais os critérios 
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e os factores que determinam a noticiabilidade (newsworthiness) dos 
acontecimentos (Wolf, 1987). (TRAQUINA, 1993, p. 170). 

 

Para individualizar e interpretar esta modalidade de construções 

unilaterais pelos media, é necessário reconhecer a construção da realidade 

como processo com diversos níveis de articulação. Alguns relativamente 

estáveis e codeterminados enquanto estão estreitamente vinculados ao rol 

institucionalizado do jornalista como construtor de esquemas de realidade 

publicamente reconhecidos e reconhecíveis. Outros, dotados de uma maior 

negociabilidade cognitiva e simbólica, “dependem da natureza dos 

acontecimentos-notícia, da capacidade de controle do contexto por parte do 

destinatário, do grau de intervenção do especialista da comunicação e, em 

definitivo, da inter-relação entre o sistema de informação e outros subsistemas 

presentes em uma determinada sociedade”. (ALSINA, 1989, p. 164). 

“Os jornalistas têm os seus óculos particulares através dos quais vêm 

certas coisas e não outras, e vêem de uma certa maneira as coisas que vêm. 

Operam uma seleção e uma construção daquilo que é selecionado (sublinhado 

acrescentado)”.(BOURDIEU, 1997 apud TRAQUINA, 2005b, p. 77). 

A noticiabilidade pode ser definida como “o conjunto de critérios e 

operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, 

possuir um valor como notícia”. Dessa forma, “critérios de noticiabilidade são o 

conjunto de „valores-notícia‟ que determina se um acontecimento, ou assunto, é 

susceptível de se tornar notícia, isto é, ser julgado como merecedor de ser 

transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo „valor-notícia‟ 

(newsworthiness).” (TRAQUINA, 2005b, p. 63). 

Traquina (2005b) distingue valores-notícia de seleção e de construção. Os 

de seleção são divididos em: substantivos, que dizem respeito à avaliação direta do 

acontecimento, e os contextuais. Os valores de construção determinam como 

transformar o acontecimento selecionado em notícia. 

Entre os valores-notícia de seleção [critérios substantivos], Traquina 

(2005b) destaca a morte, a notoriedade, a proximidade, a relevância, a novidade, o 

tempo, a notabilidade, o inesperado, o conflito ou controvérsia, a infração e o 

escândalo. Entre os valores-notícia de seleção [critérios contextuais], ressalta a 

disponibilidade, o equilíbrio, a visualidade, a concorrência e o dia noticioso. Como 

valores-notícia de construção, distingue a simplificação, a amplificação, a relevância, 
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a personificação, a dramatização e a consonância. 

Wolf (2005), por sua vez, destaca que os valores-notícia derivam de 

admissões implícitas ou de considerações relativas: aos caracteres substantivos da 

notícia [transformação em notícia]; à disponibilidade do material e os critérios 

relativos ao produto informativo [conjunto dos processos de produção e de 

realização]; ao público [imagem que os jornalistas têm dos destinatários]; e à 

concorrência [relações entre os meios de comunicação no mercado]. 

À sua maneira, Wolf (2005) destaca, entre as categorias substantivas: 

importância dos envolvidos, quantidade de pessoas envolvidas, interesse 

nacional, interesse humano e feitos excepcionais; nas categorias relativas ao 

produto: brevidade [nos limites do jornal], atualidade, novidade, organização 

interna da empresa, qualidade [ritmo, ação dramática], e equilíbrio [diversificar 

assuntos]; nas categorias relativas ao meio de informação: acessibilidade à 

fonte / local, formatação prévia / manuais, política editorial; categorias relativas 

ao público: plena identificação de personagens, serviço / interesse público, 

protetividade [evitar suicídios]; e entre as categorias relativas à concorrência: 

exclusividade ou furo, gerar expectativas e modelos referenciais. 

 

 

2.2.5 O Contrato de Leitura 

 

 

A construção social da realidade pelos media é um processo de 

produção, circulação e reconhecimento, é uma manifestação socialmente 

reconhecida e compartilhada. “Inclusive historicamente, se produziram variações na 

produção jornalística que o consumidor vai conhecendo.” (ALSINA, 1989, p. 31). 

A relação entre jornalista e destinatário está estabelecida por um “contrato 

fiduciário social e historicamente definido”. Ao jornalista se atribui a competência de 

captar os acontecimentos, dividindo com o receptor o trabalho de atribuir-lhes 

sentido. “Este contrato se baseia em umas atitudes epistêmicas coletivas que se 

forjaram pela implantação do uso social dos meios de comunicação como 

transmissores da realidade social de importância pública”. (ALSINA, 1989, p. 31). 

 

A noção de contrato pressupõe que os indivíduos pertencentes a um 
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mesmo corpo de práticas sociais sejam capazes de entrar em acordo a 
propósito das representações de linguagens de entrar em acordo a 
propósito das representações de linguagem destas práticas. 
Conseqüentemente, o sujeito que se comunica sempre poderá, com certa 
razão, atribuir ao outro (o não-EU) uma competência de linguagem análoga 
à sua que o habite ao reconhecimento. O ato de fala transforma-se, então, 
em uma proposição que o EU dirige ao TU e para a qual aguarda uma 
contrapartida de conivência. (CHARAUDEAU, 1983 apud MAINQUENEAU, 
1997, p. 30). 

 

O leitor acredita na notícia como índice do real; que os jornalistas não irão 

transgredir a fronteira que separa o real da ficção. “E é a existência de um „acordo 

de cavalheiros‟ entre jornalistas e leitores pelo respeito desta fronteira que torna 

possível a leitura das notícias enquanto índice do real e, igualmente, condena 

qualquer transgressão como „crime‟.” (TRAQUINA, 1993, p. 168). 

É importante destacar que o contrato de leitura pressupõe a existência de 

cumplicidade entre o mediador da informação [jornalista] e o leitor, uma relação de 

fidelidade entre o leitor e o jornal. Se o jornal rompe esse contrato sem uma 

preparação prévia, o leitor fica à vontade para romper a sua parte no contrato. 

 

 

2.3 Ética e imprensa 

 

 

Mais que um rol de normas, a ética jornalística é um sistema com uma 

lógica própria, um modo de pensar que dá forma aos impasses que requerem 

decisões individuais, na maioria dos casos rápidas, para resolvê-los. 

 

[...] falar em jornalismo é falar em vigilância do poder e, ao mesmo tempo, 
em prestação de informações relevantes para o público, segundo os direitos 
e necessidades do público (não do governo). Mais ainda, falar em imprensa 
livre é falar numa prática de comunicação social historicamente forjada pela 
modernidade que organiza o espaço público, o Estado e o mercado, 
segundo o primado dos direitos do cidadão. (BUCCI, 2004, p. 18). 

 

Mas, no exercício da profissão, diariamente os profissionais de imprensa 

enfrentam dilemas cuja solução nem sempre é tão simples. Os impasses cotidianos 

se apresentam como bifurcações entre dois valores que, de início, parecem ser 

igualmente válidos, como entre o valor da verdade e a responsabilidade sobre as 
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conseqüências do que será publicado. “Não se trata apenas de uma hesitação, 

portanto, entre o certo e o errado”. (BUCCI, 2004, p. 20). 

Por outro lado, se a ética lidasse apenas com a opção entre o certo e o 

errado, uma legislação democrática resolveria o problema, já que aquele que se 

encontra entre o certo e o errado quase sempre está num dilema entre o lícito e o 

ilícito. “Sua matéria-prima, porém, não é essa, mas é fornecer ao profissional alguns 

parâmetros que o ajudem a tomar uma decisão entre duas alternativas igualmente 

lícitas, ou entre o certo – e o certo”. (BUCCI, 2004, p. 21). Além disso, os dilemas 

éticos estão em constante transformação, assumindo complexidades inéditas. 

O objetivo principal de difundir aquilo que o cidadão quer, precisa e tem o 

direito de saber não necessariamente coincide com o que os outros querem contar. 

“É preciso resolver qual informação será publicada, com que destaque, com que 

fundamento – e, ao resolver esses dilemas, uma redação está determinando quem 

pode sair ferido e quem pode levar vantagem”. (BUCCI, 2004, p. 43). 

Toda decisão jornalística é uma decisão que gera efeitos éticos. Mas, as 

decisões cruciais precisam ser rápidas e, sendo rápidas, não podem ser muito 

negociadas, pois o repórter quer a notícia com mais profundidade e com mais 

rapidez do que todos os outros: 

 

É bom que seja assim. Mas é inadmissível que seja só assim. Fazer 
jornalismo sem refletir sobre o jornalismo já não basta. [...] Quanto mais é 
democrática a sociedade, menos basta aos jornalistas oferecer ao público 
apenas notícias de relevância em primeira mão: é necessário também 
compartilhar com o público os métodos e processos que envolvem a 
apuração e a edição das informações que são tornadas públicas. (BUCCI, 
2004, p. 45-46). 
 
[...] 
 
O jornalismo só faz sentido na democracia, na observância dos direitos 
humanos, numa sociedade que cultive a pluralidade e as diferenças de 
opinião. Na defesa desses temas, é bom frisar, o jornalista nunca é isento, 
neutro ou equânime, mas sempre é um militante. [...] o jornalismo é, ou deve 
ser, ou deve-se esperar que seja, um fator de educação permanente do 
público – um fator de combate aos preconceitos. [...] Ele se constrói no 
diálogo crítico da cidadania – e não fora dela. (BUCCI, 2004, p. 49). 

 

Bucci (2004), lembra que, sem indignação, espanto, surpresa não há 

reportagem, pois emoção e humanidade caminham juntas no jornalismo. Mas essa 

objetividade intersubjetiva requer equilíbrio. O excesso de frieza ou o excesso de 

emocionalismo desinformam o público. 
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O bom jornalismo nada tem a ver com a indiferença, com a neutralização do 
sujeito. Como toda atividade própria da cidadania, ele se alimenta também 
da indignação. As emoções devem integrar a reportagem assim como 
integram a alma humana – e, de fato, estão presentes nas mais marcantes 
passagens do jornalismo, nos melhores textos, nas grandes manchetes, nas 
fotos que fizeram história. (BUCCI, 2004, p. 94). 

 

Quem quer jornalismo melhor precisa ajudar a formar cidadãos melhores 

e o investimento na formação contínua dos quadros é fator decisivo para garantir a 

qualidade da informação. “A formação ética estimula o crescimento de profissionais 

críticos – e ser crítico não significa ter um olhar canhestro sobre o mundo, mas ter 

um olhar fundamentado, atualizado e independente sobre a área de sua cobertura.” 

(BUCCI, 2004, p. 199). 

A prática jornalística nunca dependeu tanto da reflexão e do estudo, 

considerando cada redação como um núcleo encarregado de pensar, tanto melhor 

quanto melhor for a capacidade de elaboração coletiva. “A qualidade do que ela 

apura, escreve, narra, edita, fotografa e desenha é conseqüência do modo como ela 

pensa – ou do modo como ela não pensa”. (BUCCI, 2004, p. 199). 

 

 

2.4 A Cobertura jornalística do meio ambiente 

 

 

A cobertura do meio ambiente por parte dos jornais no Brasil tem crescido 

consideravelmente nos últimos anos, principalmente “em virtude de temas relevantes 

e controversos, como transgênicos, mudanças climáticas, biodiversidade e 

biopirataria, conhecimento popular, segurança alimentar, consumo consciente e a 

expansão desordenada do agronegócio”. (BUENO, 2007, p. 25). 

Adversamente, a área de meio ambiente ainda é tratada perifericamente, 

sem atingir uma visão mais ampla. Para superar essa limitação, faz-se necessário 

que os profissionais da imprensa percebam a realidade de uma forma inteiramente 

nova e até revolucionária, num mundo “onde o conhecimento encontra-se 

fragmentado, compartimentado em áreas que muitas vezes não se comunicam”. 

(TRIGUEIRO, 2003, p. 77). 
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2.4.1 O desafio de vencer a fragmentação 

 

 

O conflito entre a complexidade do saber ambiental e a fragmentação do 

sistema de produção jornalístico, promovido pela segmentação dos veículos em 

cadernos, editorias ou páginas, “consolida olhares ou focos e compromete o esforço 

de articulação ou religação de saberes [...]. Esta fragmentação desestrutura a 

perspectiva que deve ser sempre ampliada do saber ambiental e empresta à 

cobertura olhares parciais”. (BUENO, 2007, p. 17). 

 

O saber ambiental tem sido penalizado pelo chamado mosaico informativo 
que caracteriza a produção midiática, que lhe retira a perspectiva integrada 
e sua dimensão histórica, contemplando-o a partir de fragmentos de 
cobertura que descartam o contexto, as conexões e, portanto, o verdadeiro 
“ethos” deste campo. Por este motivo, o cidadão (leitor, radioouvinte, 
telespectador, internauta, etc.), muitas vezes tem dificuldade para entender 
a amplitude e a importância de determinados conceitos, e geralmente 
vislumbra o meio ambiente como algo que lhe é externo. (BUENO, 2007, p. 
17-18). 

 

A discussão ambiental resgata o caráter interdisciplinar e induz a uma 

leitura da realidade onde tudo está conectado. Este sentido, mais abrangente e 

plural, porém, demanda disposição para adentrar um universo recheado de 

armadilhas para o jornalista. A primeira delas é o jargão ecológico, contrastando com 

a clareza e a “objetividade”, principais qualidades de um bom texto jornalístico. “O 

desafio é traduzir, sem prejuízo da informação, as descobertas que emergem dos 

meios acadêmicos e científicos, evitando o risco de ser irritantemente didático e 

talvez até pedante”. (TRIGUEIRO, 2003, p. 78). 

Um fator complicador é que novos conceitos ou descobertas justificam o 

uso de uma nomenclatura original, que muitas vezes passa a ilustrar textos 

jornalísticos antes mesmo de virar verbete de dicionário, constituindo - muitas vezes 

– neologismos, ou seja, novas expressões ou significados. 

Superada a questão semântica, vem a da natureza da notícia, num ritmo 

de informações que envelhecem tão rapidamente que “os profissionais de imprensa 

tendem a não entender como notícia o que não se resolve numa escala de tempo 

fora dos padrões usuais”, ou seja, “numa sociedade cada vez mais imediatista [onde 

o prestígio das informações on line só faz crescer], o que vai acontecer daqui a 

algumas décadas tem cada vez menos importância”. (TRIGUEIRO, 2003, p. 79-80). 
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2.4.2 Pauta comprometida e diversidade de fontes 

 

 

Bueno (2007) destaca importantes passos para a produção de uma 

reportagem ambiental, que, como enfatiza, é a “reportagem necessária”. Ele parte da 

importância de uma “pauta comprometida” com toda a complexidade que envolve o 

tema, incluindo consistência; domínio sobre os conceitos básicos por parte do 

jornalista; abrangência da perspectiva; responsabilização de todos os atores 

envolvidos; gancho local; e a função pedagógica, que deve fornecer elementos para 

que o cidadão comum possa ser incluído no debate. 

Além da pauta, Bueno (2007) destaca a importância da diversificação das 

fontes, que não podem se resumir à academia, sob a pena de deixar de fora as 

experiências de muitos outros atores importantes para a construção desse complexo 

mosaico. No processo de captação de informações, além das fontes, livros e outras 

publicações oferecem importantes subsídios para a construção da reportagem, que 

não pode perder o atributo de atrair e manter os leitores. Acima de tudo, o jornalismo 

ambiental deve tomar o partido do bem comum, buscando desvencilhar-se de uma 

objetividade ilusória: 

 

O jornalismo ambiental quebra o dogma da imparcialidade, tão propalada e 
discutida nos cursos de comunicação, ao tomar partido em favor da 
sustentabilidade, do uso racional dos recursos naturais, do equilíbrio que 
deve reger as relações do homem com a natureza, do transporte coletivo, 
da energia limpa, dos três “erres” do lixo – reduzir, reutilizar e reciclar – e de 
tudo aquilo que remeta à idéia de um novo modelo de civilização que não 
seja predatório e suicida, onde o lucro de poucos ainda ameaça a qualidade 
de vida de muitos e os interesses dos cidadãos. (TRIGUEIRO, 2003, p. 88-
89). 

 

Os fenômenos do mundo são complexos. Explicá-los é discriminá-los para 

classificá-los e marcar diferenças. Para isso, é preciso tempo e instrumentos 

complexos. É importante destacar que, quanto mais um saber é amplamente 

compartilhado, tanto mais ele é compreendido por uma grande quantidade de 

receptores. Nessa perspectiva, para que a mídia possa conservar uma certa 

credibilidade, é necessário atender a um mínimo de condições, que incluem a 

tomada de consciência e a aceitação dos próprios limites. 
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2.4.3 Um mergulho na diversidade 

 

 

Para que a mídia possa enxergar o problema com todas as suas nuanças 

e transversalidades, para depois exigir dos responsáveis algum tipo de solução, não 

basta algumas ligações telefônicas ou acesso irrestrito ao sistema de buscas mais 

conhecido da rede mundial de computadores [Internet], o Google: “Faz parte do 

ofício, também, mergulhar no assunto. Entrar na espiral de relações que a natureza 

oferece. Na teia de significações. Na história humana. No povo ribeirinho. Nos 

grandes empresários” (GERAQUE, 2004, p. 80). 

Para o jornalismo tratar das questões ambientais - muito mais que atual - 

é preciso mostrar os problemas sob a ótica das personagens que respiram e vivem 

as contradições, destacando-se, inclusive, a importância dos conhecimentos das 

populações tradicionais. “Um ponto primordial, importante, é saber que sempre um 

problema tem mais de dois lados; que as óticas, os pontos de vista, também mudam, 

e precisam ser respeitados.” (GERAQUE, 2004. p. 104-105). 

Bueno (2007) também defende que o jornalismo ambiental deve estar 

sintonizado com o pluralismo e a diversidade: 

 

O jornalismo ambiental deve potencializar o diálogo entre o catedrático e o 
pescador, entre o agrônomo e o trabalhador rural, o mateiro e o biólogo e 
não deve estigmatizar a sabedoria dos pajés. As fontes no jornalismo 
ambiental devem ser todos nós e sua missão será sempre compatibilizar 
visões, experiências e conhecimentos que possam contribuir para a relação 
sadia e duradoura entre o homem (e suas realizações) e o meio ambiente. 
 
[...] 
 
O jornalismo ambiental brasileiro, equivocadamente, tem sido acometido 
pela “síndrome Lattes”, ou seja, tem priorizado (ou, o que é mais dramático, 
se reduzido a) fontes que dispõem de currículo acadêmico, produtores de 
conhecimento especializado. 
O jornalismo ambiental, como o saber ambiental, não diz respeito apenas a 
questões complexas, que reclamam tecnologias de última geração, mas 
incorpora soluções simples, de dimensão local. Ele tem a ver com o dia-a-
dia das pessoas e, na verdade, só faz sentido quando as inclui no debate, 
quando possibilita e promove a sua participação no processo de tomada de 
decisões. (BUENO, 2007, p. 14-15). 

 

Se a simplificação [vulgarização], freqüente na imprensa, não tem dado 

conta de desvendar os problemas ambientais, qual seria, então, o caminho? “O 

caminho é mergulhar na complexidade, nas várias facetas que a biodiversidade tem 
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e como elas podem ser capturadas pelo jornalismo no século XXI”. (GERAQUE, 

2004, p. 80-81). 

Em decorrência, tanto da excessiva simplificação, quanto dos critérios de 

noticiabilidade já mencionados neste trabalho, “nem sempre as verdadeiras causas 

ou reais conseqüências de tragédias ambientais são bem transmitidas ao público em 

geral; os bastidores do cotidiano ambiental nem sempre são conhecidos do grande 

público” (GERAQUE, 2004, p. 89), um ponto onde a percepção da biodiversidade 

poderia fazer diferença: 

 

A mídia, por uma série de problemas que vão desde infra-estrutura, 
recursos humanos ou boa vontade filosófica, prefere ficar de fora. Prefere 
olhar o problema de longe. E olha, mas ainda assim não enxerga. Todo 
jornalismo é investigativo por natureza. Todo repórter é repórter, sem 
necessidade de um adjetivo depois do substantivo – esportivo, ambiental, 
científico, político, etc. (GERAQUE, 2004, p. 93). 

 

Pode-se resumir o papel da imprensa a dois pontos, mesmo que pareçam 

desgastados: “investigar e cobrar, sempre tendo como objetivo falar para a 

sociedade como um todo, ainda que boa parte dela, principalmente nos países 

abaixo da linha do Equador, não seja capaz nem de ler”. (GERAQUE, 2004, p. 95). 

Neste sentido, “o jornalismo ambiental não pode abrir mão da militância”, 

entendida como compromisso com a conscientização, mobilização, superação das 

desigualdades, denúncia de grandes interesses; o que significa repudiar a 

neutralidade, investigar causas e conseqüências da ação de grupos econômicos que 

degradam o meio ambiente, defender a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

“A militância em jornalismo ambiental implica dominar os conceitos básicos, estar 

comprometido com uma perspectiva crítica, contextualizar as questões ambientais, 

politizar o debate”. (BUENO, 2007, p. 21-22). 

Porém, resgatando o princípio profissional do equilíbrio, desempenhar o 

papel de jornalista não deve ser traduzido por ser panfletário ou “verde”: “Essa, com 

certeza, não é a missão que cabe aos jornalistas ambientais. Exercer uma função 

pública, mesmo dentro de empresas privadas, requer criatividade, noções básicas 

de como a natureza opera seus padrões”. (GERAQUE, 2004, p. 95). 

O papel da imprensa, de informar a opinião pública e fiscalizar e cobrar as 

várias formas de poder, adequa-se totalmente a essa nova e complexa realidade, 

pois, ao contrário do que vem sendo posto em reportagens sobre biodiversidade 
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dualistas, com a destruição do meio ambiente, “a pobreza aumenta e a renda se 

concentra ainda mais”. (GERAQUE, 2004, p. 106). 

 

O modelo que deve ser buscado na cobertura jornalística de meio ambiente 
é aquele que abre espaço para os aspectos sociais e culturais do cotidiano, 
e não apenas para os aspectos políticos-econômicos. Nesse novo modelo 
proposto deve haver também um incentivo à oxigenação das formas de 
expressão, talvez resgatando as grandes reportagens literárias em estilo 
dinâmico e refinado, desde que a “arte” não comprometa a acessibilidade. 
 
[...] 
 
O ideal seria entrar de cabeça e não molhar apenas as pontas dos pés, 
como tem acontecido. Esse elo perdido entre jornalismo e meio ambiente é 
o ponto de partida para que o processo entre por uma estrada mais bem 
alicerçada. As visões ambientais, pelo olhar do jornalismo brasileiro, ao lado 
dessa nova estrada, poderão ser diferentes. Não existe uma única saída, 
apesar de a entrada ser quase a mesma. (GERAQUE, 2004, p. 106-108). 

 

Tentar reduzir o campo ambiental a dimensões e perspectivas 

específicas, como as que privilegiam os aspectos técnico-científicos e econômicos, 

constitui-se num reducionismo conceitual, que esvazia o campo do jornalismo 

ambiental por comprometer a sua condição de disciplina e prática inter e 

multidisciplinares, tendo servido para atender a interesses que penalizam a 

sociedade, segundo Bueno (2007). 

 

O desenvolvimento sustentável que deve ser o objeto de preocupação do 
jornalismo ambiental é aquele que reduz as desigualdades, que denuncia a 
apropriação da água doce pela empresa agroindustrial, que alerta para o 
impacto real das novas usinas hidroelétricas, que enxerga a energia nuclear 
não apenas como fonte para novos investimentos industriais, mas como 
geradora de lixo perigoso para o qual não temos ainda destino seguro. 
(BUENO, 2007, p. 21). 

 

Simultaneamente à pressão dos grandes interesses, aumenta também a 

resistência e, aos poucos, os cidadãos tomam consciência de que “não apenas os 

mico-leões dourados e as baleias estão ameaçados de extinção e buscam integrar 

esta legião crescente de consumidores [e defensores] da informação ambiental” 

(BUENO, 2007, p. 28). 

De fato, transformar a complexidade dos fatos em notícia, 

simultaneamente atraente e lucrativa, se constitui num dos maiores desafios para o 

jornalismo atual, implicando medidas inovadoras que repercutam no processo de 

produção da notícia. “Para vencer esses desafios os jornais terão de avançar em 
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qualidade editorial bem como ampliar a sua capacidade de negociação ou 

„mediação‟ dos diversos fenômenos que emergem em meio a uma sociedade cada 

vez mais interdependente”. (LUFT, 2005, p. 16). 

A ampliação dos espaços para a discussão de temas ainda 

marginalizados pela grande imprensa – como meio ambiente – “determina que o 

jornalismo deve avançar em direção de novos métodos e técnicas para sobressair-

se num mercado cada vez mais competitivo; um desafio a ser vencido 

conjuntamente”. (LUFT, 2005, p. 16). 

 

 

2.5 Um novo jornalista 

 

 

Como escreve Boff (2005), a realidade atual representa uma imensa 

inversão nas relações entre os seres humanos e a natureza e, para tentar transpor 

esse desafio, é necessária uma atitude ética responsável baseada na humanização 

mínima, cidadania, justiça societária, bem-estar humano e ecológico, respeito às 

diferenças culturais e reciprocidade e complementaridade cultural. 

 

[...] é imperativa uma ética do cuidado a ser vivida em todas as instâncias. 
Ela impõe uma re-educação da humanidade, para que possa ao mesmo 
tempo satisfazer suas necessidades com a exuberância da Terra e chegar a 
uma convivência pacífica como ela. Não somos meros habitantes da Terra. 
Somos seus filhos e filhas. (BOFF, 2005, p. 61). 

 

Vivemos em uma sociedade fortemente guiada pelas informações 

repassadas através da mídia, capaz de construir e destruir fatos no click de um 

mouse. Reconhecendo essa habilidade de reconstrução de uma realidade em 

constante processo de mutação, surge a necessidade de um jornalista dotado de 

informações que possibilitem uma visão crítica das interações criadas e recriadas 

neste universo de convivência, nem sempre saudável, da sociedade humana com o 

meio natural. 

O processo de formação do sujeito ecológico, proposto pela Educação 

Ambiental Crítica, descrita por Carvalho (2006), caminha no sentido da construção 

de uma racionalidade ambiental, destacada por Leff (2006), centrada na formação 

humanizadora. Aplicada ao jornalismo, pode auxiliar o leitor a construir a habilidade 
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de analisar a realidade, na perspectiva da sua desconstrução e reconstrução, com 

um objetivo emancipador, visando a garantia da qualidade de vida das gerações 

atuais e futuras. 

A Educação Ambiental é uma proposta ética de longo alcance, que 

pretende reposicionar o ser humano no mundo. Nasce num momento histórico de 

alta complexidade, numa tentativa de responder os sinais de falência de um modo 

de vida que já não sustenta promessas de felicidade, progresso e desenvolvimento. 

O otimismo tecnológico não oferece respostas, da mesma forma que as relações de 

produção e consumo expõem cada vez maiores desigualdades. 

A construção de uma Educação Ambiental Crítica remete à visão de 

educação como um processo de humanização socialmente situado. Acrescentada a 

especificidade de compreender as relações entre sociedade e natureza e intervir nos 

problemas e conflitos ambientais, seu projeto político-pedagógico “poderia ser 

sintetizado na intenção de contribuir para uma mudança de valores e atitudes, 

formando um sujeito ecológico capaz de identificar e problematizar as questões 

socioambientais e agir sobre elas”. (CARVALHO, 2006, p. 156-157). 

É possível que o jornalista, assumindo também uma função pedagógica, 

estimule uma compreensão das relações entre sociedade e natureza que não fique 

apenas na informação repassada, mas, como propõe o projeto político-pedagógico 

de uma Educação Ambiental Crítica, atinja a formação de um sujeito ecológico 

capaz, não apenas de identificar problemas socioambientais, mas de agir sobre eles. 

 

 

2.5.1. A importância do pensamento complexo 

 

 

Dar conta da realidade de forma ética exige esforço adicional por parte do 

jornalista. Uma boa alternativa para caminhar nesse sentido, na cobertura ambiental, 

é uma melhor compreensão dos processos. Segundo Morin (2005b), o método da 

complexidade leva a pensar os conceitos sem dá-los por concluídos, quebrar 

fechamentos e restabelecer articulações entre o que foi separado, na tentativa de 

compreender a multidimensionalidade, pensar a singularidade com a localidade e a 

temporalidade, para não esquecer as totalidades integradoras. 
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Para Morin (2005a), a patologia moderna da mente está na 

hipersimplificação, que não deixa ver a complexidade do real. Mas, a complexidade 

é desafio, e não resposta. Sua idéia comporta a imperfeição, já que comporta a 

incerteza e o reconhecimento do irredutível. 

Daí uma série de mal-entendidos relacionados à complexidade 

destacados por Morin (2005b), como concebê-la como resposta, em vez de 

considerá-la como desafio e como motivação para pensar; confundi-la com 

completude, quando o seu problema é exatamente a incompletude do 

conhecimento, as articulações despedaçadas pelos cortes entre as disciplinas, entre 

categorias cognitivas e entre tipos de conhecimento. Ela não quer dar conta de 

todas as informações, mas respeitar suas diversas dimensões. 

Ao aspirar a multidimensionalidade, o pensamento complexo comporta 

um princípio de incompletude, de incerteza; surge como dificuldade e não como 

clareza ou resposta. O problema é saber se há uma possibilidade de responder ao 

desafio da incerteza e da dificuldade. Mas, para Morin (2005b), se ainda se pode 

ousar esperar uma melhoria nas relações humanas, esse grande salto civilizatório e 

histórico deve incluir um salto na direção do pensamento complexo. 

Com base neste pensamento, inicia-se, a seguir, uma reflexão sobre as 

ferramentas teórico-metodológicas propostas pela Análise do Discurso como o 

objetivo de, sem seguida, relacionar os textos e o contexto da produção da mídia 

impressa cearense sobre a carcinicultura entre os anos de 1997 e 2005. 
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3 A ANÁLISE DO DISCURSO DA MÍDIA IMPRESSA 

 

 

3.1 A Análise do Discurso 

 

 

“A informação é essencialmente uma questão de linguagem, e a 

linguagem não é transparente ao mundo, ela apresenta sua própria opacidade 

através da qual se constrói uma visão, um sentido particular do mundo”. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 19). É nessa perspectiva que o presente trabalho 

pretende inscrever o discurso jornalístico, dentro do quadro das interações sociais. 

A Análise do Discurso, a partir de agora tratada como AD, procura 

compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do 

trabalho social constitutivo do homem e da sua história. Concebe a linguagem como 

mediação necessária entre o homem e a realidade. Essa mediação [discurso] “torna 

possível tanto a permanência e a continuidade quanto o deslocamento e a 

transformação do homem e da realidade em que ele vive. O trabalho simbólico do 

discurso está na base da produção da existência humana”. (ORLANDI, 2001, p. 15). 

Para encontrar as regularidades da linguagem em sua produção é preciso 

relacionar a linguagem à sua exterioridade. “Assim, os estudos discursivos visam 

pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, 

descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da 

Lingüística”. (ORLANDI, 2001, p. 16). 

Isso quer dizer que não se trabalha, como na Lingüística, apenas com a 

língua de forma isolada, mas com o discurso como objeto sócio-histórico em que o 

lingüístico intervém como pressuposto. Também não se trabalha com a história e a 

sociedade independentemente do fato de significar, ou seja, “o discurso é o lugar em 

que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se 

como a língua produz sentidos por / para sujeitos.” (ORLANDI, 2001, p. 17). 

Nos estudos discursivos, forma e conteúdo não são separados e a língua 

é compreendida não como estrutura, mas como acontecimento, segundo Orlandi 

(2001). Assim, a língua tem sua própria ordem, mas só é relativamente autônoma 

por incluir a noção de sujeito e de situação. 
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No esquema elementar da comunicação, o emissor transmite a 

mensagem [código], referindo-se a algum elemento da realidade [referente], ao 

receptor. A AD não considera apenas a transmissão linear de informação, a língua 

como código, a separação entre emissor e receptor e uma seqüência fixa de 

atuação. Considera que ambos realizam, ao mesmo tempo, o processo de 

significação. No funcionamento da linguagem, com sujeitos e sentidos afetados pela 

língua e pela história, há um complexo processo de constituição dos sujeitos e de 

produção dos sentidos, de construção da realidade. “A linguagem serve para 

comunicar e para não comunicar. As relações de linguagem são relações de sujeitos 

e de sentidos e seus efeitos são múltiplos e variados.” (ORLANDI, 2001, p. 21). 

É relevante destacar, como faz Charaudeau (2006), que discurso não é 

sinônimo de língua, embora ele dela necessite e a modifique. A língua é voltada à 

sua própria organização, em sistemas que registram os tipos de relação entre suas 

formas [morfologia], suas combinações [sintaxe] e o sentido de que essas formas 

são portadoras segundo sua rede de relações [semântica]. Descrever a língua é 

descrever regras de conformidade. O discurso, por sua vez, vai além das regras de 

uso da língua, resultando da combinação das circunstâncias com a maneira que se 

escreve, o que, na informação, remete à construção do sentido. 

A AD reúne três regiões do conhecimento: a Teoria da Sintaxe e da 

Enunciação; a Teoria da Ideologia; e a Teoria do Discurso. Nesse tipo de análise 

não é considerada uma verdade oculta atrás do texto, mas gestos de interpretação 

que o constituem. A AD “visa a compreensão de como um objeto simbólico produz 

sentidos, como ele está investido de significância para e por sujeitos. Essa 

compreensão, por sua vez, implica em explicar como o texto organiza os gestos de 

interpretação que relacionam sujeito e sentido”. (ORLANDI, 2001, p. 26-27). 

Esses sentidos não estão só nos textos, mas na relação com a 

exterioridade, nas condições em que eles são produzidos e que não dependem só 

das intenções do sujeito. Orlandi (2001) destaca que as condições de produção 

compreendem os sujeitos e a situação, mas incluem também a memória 

[interdiscurso30], ou seja, um conjunto de formulações feitas e já esquecidas que 

                                                 
30

 Interdiscurso, segundo Orlandi (2001), significa justamente a relação do discurso com uma 
multiplicidade de discursos, ou seja, é um conjunto não discernível, não representável de discursos 
que sustentam a possibilidade do dizer [memória / historicidade], que faz com que os sentidos sejam 
os mesmos e também que eles se transformem. 
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determinam o que se diz. Num sentido estrito, as condições de produção incluem as 

circunstâncias de enunciação [contexto imediato]. Num sentido amplo, incluem o 

contexto sócio-histórico, ideológico. 

 

 

3.1.1 Linguagem, ideologia e discurso 

 

 

O percurso que o indivíduo faz da elaboração mental do conteúdo a ser 

expresso à objetivação externa [enunciação] é orientado socialmente. Assim, uma 

lingüística que se limite ao estudo interno da língua não dá conta do objeto. É 

necessário articular o lingüístico e o social, buscando as relações entre linguagem e 

ideologia. “Sistema de significação da realidade, a linguagem é um distanciamento 

entre a coisa representada e o signo que a representa. E é nessa distância, no 

interstício entre a coisa e a sua representação sígnica que reside o ideológico”. 

(BRANDÃO, 1996, p. 10). A linguagem não pode ser encarada como uma entidade 

abstrata, mas como o lugar em que a ideologia se manifesta concretamente, em que 

o ideológico, para se objetivar, precisa de uma materialidade: 

 

Como elemento de mediação necessária entre o homem e sua realidade e 
como forma de engajá-lo na própria realidade, a linguagem é lugar de 
conflito, de confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da 
sociedade uma vez que os processos que a constituem são histórico-
sociais. Seu estudo não pode estar desvinculado de suas condições de 
produção. (BRANDÃO, 1996, p. 12). 

 

Definida inicialmente como “o estudo lingüístico das condições de 

produção de um enunciado” (BRANDÃO, 1996, p. 17), a AD se apóia sobre os 

conceitos e métodos da Lingüística, mas avança em outras dimensões. 

Preconizando um quadro teórico que alia o lingüístico ao sócio-histórico, na AD há 

dois conceitos centrais: ideologia e discurso. 

O discurso é uma das instâncias em que a materialidade ideológica se 

concretiza. Na análise da articulação da ideologia com o discurso, dois conceitos 

devem ser considerados: formação ideológica (FI) e formação discursiva (FD). “São 

as formações discursivas que, em uma formação ideológica específica e levando em 
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conta uma relação de classe, determinam „o que pode e deve ser dito‟ a partir de 

uma posição dada em uma conjuntura dada”. (BRANDÃO, 1996, p. 38). 

A noção de FD envolve dois tipos de funcionamento: a noção de 

paráfrase [mecanismo de fechamento, delimitação das fronteiras de uma formação 

discursiva] contraposta à de polissemia [que rompe com essas fronteiras, instalando 

a pluralidade, a multiplicidade de sentidos]; e o pré-construído [remete a uma 

construção anterior e exterior independente, por oposição, ao que é construído pelo 

enunciado], segundo Brandão (1996). O conceito de FD regula a referência à 

interpelação-assujeitamento do indivíduo em sujeito de seu discurso. É a FD que 

permite dar conta do fato de que sujeitos falantes, situados numa determinada 

conjuntura histórica, possam concordar ou não sobre o sentido a dar às palavras, 

“falar diferentemente falando a mesma língua”. (BRANDÃO, 1996, p. 39). 

 

Falamos a mesma língua mas falamos diferente. Dizemos as mesmas 
palavras mas elas podem significar diferente. As palavras remetem a 
discursos que derivam seus sentidos das formações discursivas, regiões do 
interdiscurso que, por sua vez, representam no discurso as formações 
ideológicas. (ORLANDI, 2001, p.80). 

 

Cabe à AD trabalhar seu objeto [discurso] inscrevendo-o na relação da 

língua com a história, buscando, na materialidade lingüística, as marcas das 

contradições ideológicas. A linguagem passa a ser considerada o lugar da 

constituição da subjetividade e, por constituir o sujeito, pode representar o mundo. O 

centro da relação não está nem no eu nem no tu, mas no espaço discursivo criado 

entre ambos, destaca Brandão (1996). O sujeito só constrói sua identidade na 

interação com o outro e o espaço dessa interação é o texto. A forma-sujeito é o 

sujeito afetado pela ideologia. 

 

 

3.1.2 A construção do sentido 

 

 

“O sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que as palavras são 

produzidas”. (ORLANDI, 2001, p. 42). A FD é aquilo que, numa FI [posição numa 

conjuntura sócio-histórica] dada, determina o que pode e deve ser dito. As palavras 
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não têm um sentido nelas mesmas, mas derivam seus sentidos das formações 

discursivas em que se inscrevem. 

Na AD, metáfora significa “transferência”, estabelecendo o modo como as 

palavras significam. “É pela referência à formação discursiva que podemos 

compreender, no funcionamento discursivo, os diferentes sentidos. Palavras iguais 

podem significar diferentemente porque se inscrevem em formações discursivas 

diferentes”. (ORLANDI, 2001, p. 44). 

A relação da ordem simbólica com o mundo se faz de tal modo que, para 

que haja sentido, é preciso que a língua como sistema sintático passível de jogo 

[sujeita a falhas] se inscreva na história. Segundo Orlandi (2001), essa inscrição dos 

efeitos lingüísticos materiais na história é a discursividade. 

O sentido é uma relação determinada do sujeito [afetado pela língua] com 

a história e é o gesto de interpretação que realiza essa relação do sujeito com a 

língua, com a história, com os sentidos. Não há discurso sem sujeito e não há sujeito 

sem ideologia. O assujeitamento significa que o sujeito pode tudo dizer, desde que 

se submeta à língua, explica Orlandi (2001). 

A proposta é construir um dispositivo de interpretação relacionando o dito 

ao não-dito; o que o sujeito diz em um lugar ao que é dito em outro lugar; o que é 

dito de um modo ao que é dito de outro; procurando ouvir, no que o sujeito diz, o que 

ele não diz, mas que constitui igualmente sentido em suas palavras. Não se procura 

o sentido verdadeiro, mas o real sentido em sua materialidade lingüística e histórica, 

segundo Orlandi (2001). 

 

Construção do sentido 

Mundo a 
descrever e a 

comentar 

Instância de 
produção da 
informação 

Mundo descrito 
e comentado 

Instância de 
recepção – 

interpretação 

Mundo 
interpretado 

Processo de transformação  Processo de interpretação 

Processo de transação 

 
QUADRO 2 - Construção do sentido (CHARAUDEAU, 2006, p. 42). 

 

O sentido se constrói num processo de transformação do mundo a 

significar em mundo significado. “O ato de informar inscreve-se nesse processo 

porque deve descrever (identificar-qualificar fatos), contar (reportar acontecimentos), 
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explicar (fornecer as causas desses fatos e acontecimentos).” (CHARAUDEAU, 

2006, p. 41). 

 

A finalidade do homem, ao falar, não é a de recortar, descrever, estruturar o 
mundo; ele fala, em princípio, para se colocar em relação com o outro, 
porque disso depende a própria existência, visto que a consciência de si 
passa pela tomada de consciência da existência do outro, pela assimilação 
do outro e ao mesmo tempo pela diferenciação com relação ao outro. A 
linguagem nasce, vive e morre na intersubjetividade. É falando com o outro 
– isto é, falando o outro e se falando a si mesmo – que comenta o mundo. 
(CHARAUDEAU, 2006, p. 41-42). 

 

Todo discurso, antes de representar o mundo, representa uma relação. A 

atividade de construção consiste em tornar o mundo inteligível, categorizando-o 

segundo um certo número de parâmetros de combinação bastante complexos: 

 

[...] o saber se estrutura segundo a escolha da atividade discursiva à qual se 
entrega o homem para dar conta do mundo: ele pode decidir descrevê-lo, 
contá-lo ou explicá-lo, e nisso tanto pode aderir a seu dizer quanto tomar 
distância para com o dizer. Esse conjunto de atividades discursivas 
configura os sistemas de interpretação do mundo, sem os quais não há 
significação possível. (CHARAUDEAU, 2006, p. 43). 

 

Os saberes de conhecimento, como define Charaudeau (2006), são 

aqueles que procedem de uma representação racionalizada da existência dos seres 

e dos fenômenos sensíveis do mundo, que permitem ao ser humano distinguir o 

semelhante do diferente; estabelecer relações de contigüidade e de substituição, 

hierarquias, conjuntos e subconjuntos. 

A categorização desses conhecimentos está ligada à forma como se 

percebe e descreve, segundo Charaudeau (2006). Na categoria existencial, a 

percepção mental é determinada pela descrição de objetos em algum lugar [espaço], 

num certo momento [tempo] e num certo estado [propriedades]. Na evenemencial, 

essa percepção é determinada pela descrição do que ocorre ou ocorreu, ou seja, do 

que modifica o estado do mundo. Quando esse tipo de percepção se inscreve numa 

enunciação informativa, serve para fazer ver ou imaginar o que se passa ou se 

passou. Na explicativa, é determinada pela descrição do porquê, do como e da 

finalidade dos acontecimentos, ou seja, dos motivos ou intenções que levaram ao 

acontecimento e de seus desdobramentos. Ao se inscrever em uma enunciação 

informativa, se fornece meios para tornar inteligíveis os acontecimentos do mundo. 
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3.1.3 Do texto ao discurso 

 

 

Conforme Orlandi (2001), os textos não são vistos como conteúdos da 

história, mas tomados como discursos em cuja materialidade está inscrita a relação 

com a exterioridade. A AD atua em uma região menos visível, óbvia, demonstrável; 

mas igualmente relevante, que é a da materialidade histórica da linguagem. Para a 

AD, o que interessa não é a organização lingüística do texto, mas como o texto 

organiza a relação da língua com a história no trabalho significante do sujeito em 

sua relação com o mundo. É dessa natureza sua unidade lingüístico-histórica. 

O texto é considerado não apenas como um dado lingüístico, mas como 

fato discursivo trazendo a memória para a consideração dos elementos submetidos 

à análise. “São os fatos que nos permitem chegar à memória da língua: desse modo 

podemos compreender como o texto funciona, enquanto objeto simbólico”. 

(ORLANDI, 2001, p. 69). 

Os textos individualizam um conjunto de relações significativas, unidades 

complexas, um todo que resulta de uma articulação de natureza lingüístico-histórica. 

Todo texto é heterogêneo quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos 

[imagem, som, grafia]; à natureza das linguagens [oral, escrita, científica, literária, 

narrativa, descritiva]; e às posições do sujeito, segundo Orlandi (2001). 

O discurso, por princípio, é um processo em curso. Não é um conjunto de 

textos, mas uma prática. Nesse sentido, é considerado no conjunto das práticas que 

constituem a sociedade na história, com a diferença de que a prática discursiva se 

especifica por ser uma prática simbólica, destaca Orlandi (2001). Na análise, deve-

se remeter os textos ao discurso e esclarecer as relações deste com as formações 

discursivas, pensando as relações destas com a ideologia. Passa-se, assim, da 

superfície lingüística ao processo discursivo. Da mesma forma, passa-se da análise 

dos esquecimentos, aproximando-se do real dos sentidos na observação das 

posições do sujeito. 

A AD está interessada no texto como unidade que permite acesso ao 

discurso, percorrendo a via pela qual a ordem do discurso se materializa na sua 

estruturação. Isso corresponde a saber como o discurso se textualiza. É preciso 

compreender como ele produz sentidos, o que implica em saber tanto como ele pode 

ser lido, quanto como os sentidos estão nele. O texto não é tomado como ponto de 
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partida e nem de chegada. É uma peça de linguagem de um processo discursivo 

mais abrangente, segundo Orlandi (2001). 

 

 

3.1.4 Do autor ao sujeito 

 

 

O produto da análise é a compreensão dos processos de produção de 

sentidos e de constituição dos sujeitos em suas posições. Segundo Orlandi (2001), o 

sujeito está para o discurso assim como o autor está para o texto. Então, se a 

relação do sujeito com o texto é a da dispersão; a autoria implica disciplina, 

organização, unidade. 

O que se tem de real do discurso é a descontinuidade, a dispersão, a 

incompletude, a falta, o equívoco, a contradição [constitutivas do sujeito e do 

sentido]. No nível das representações, tem-se a unidade, a completude, a coerência, 

o claro, o distinto, a não-contradição, na instância do imaginário. “É por essa 

articulação necessária e sempre presente entre o real e o imaginário que o discurso 

funciona. É também dessa natureza a distinção (relação necessária) entre discurso e 

texto, sujeito e autor”. (ORLANDI, 2001, p. 74). 

A função-autor é uma função discursiva do sujeito, que se estabelece ao 

lado de outras funções, enunciativas: o locutor e o enunciador. O locutor é aquele 

que se representa como eu no discurso e o enunciador é a perspectiva que esse eu 

constrói, segundo Orlandi (2001). 

Se o locutor se representa como eu no discurso e o enunciador é a 

perspectiva que esse eu assume, a função discursiva autor é a função que esse eu 

assume enquanto produtor de linguagem [texto]. Das dimensões do sujeito, ele é a 

que está mais determinada pela exterioridade [contexto sócio-histórico] e mais 

afetada pelas exigências de coerência, não-contradição, responsabilidade. Sendo a 

autoria a função mais afetada pelo contato com o social e com as coerções, está 

mais submetida à regra das instituições e nela são mais visíveis os procedimentos 

disciplinares, destaca Orlandi (2001). 

Como autor, o sujeito, ao mesmo tempo em que reconhece uma 

exterioridade, também se remete à interioridade, construindo sua identidade como 

autor. Trabalhando a articulação interioridade / exterioridade, ele “aprende” a 
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assumir o papel de autor. Esse processo é denominado por Orlandi (2001) assunção 

da autoria, ou seja, o autor, com o domínio dos mecanismos discursivos, assume a 

responsabilidade pelo que diz e como diz. Mas não basta falar para ser autor. A 

assunção da autoria implica uma inserção do sujeito na cultura, uma posição no 

contexto histórico-social, assumir, diante das instâncias institucionais, esse papel 

social na sua relação com a linguagem. 

 

 

3.1.5 A Heterogeneidade discursiva 

 

 

O discurso mistura diversos tipos de seqüências textuais. Entre os fatores 

de heterogeneidade, é atribuído papel privilegiado à presença do discurso dos 

outros, ou seja, atribuído a outra fonte enunciativa. A heterogeneidade mostrada 

corresponde à presença localizável de um discurso no fio do outro discurso. Dentro 

dela há formas não-marcadas e marcadas [explícitas], inclusive com o uso 

inequívoco de aspas. A heterogeneidade constitutiva ocorre quando o discurso é 

dominado pelo interdiscurso, independente de qualquer traço de citação ou alusão 

ao outro, segundo Charaudeau; Maingueneau (2006). 

Pinto (2002) reforça que a heterogeneidade enunciativa [polifonia ou 

intertextualidade31] manifesta-se num texto no plano da heterogeneidade mostrada, 

caracterizado pela manifestação, localizável pelos receptores / intérpretes a partir do 

contexto situacional imediato, de uma multiplicidade de outros textos citados ou 

aludidos pelo texto presente; e o do plural do texto, heterogeneidade constitutiva ou 

interdiscurso, constituído pelo entrelaçamento no texto presente de vestígios de 

textos preexistentes, muitas vezes independentemente de traços recuperáveis de 

citação ou alusão e segundo restrições sócio-histórico-culturais sobre as quais o 

autor empírico do texto não tem controle. Nos dois casos, este entrelaçamento de 

citações é constitutivo dos textos vistos como discursos, já que todo texto se constrói 

por um debate com outros [dialogismo]. 

Cabe ao semiólogo analista de discursos formular hipóteses que 

                                                 
31

 Esse termo designa ao mesmo tempo uma propriedade constitutiva de qualquer texto e o conjunto 
das relações explícitas ou implícitas que um texto ou um grupo de textos determinado mantém com 
outros textos. Na primeira acepção, é uma variante de interdiscursividade. (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2006, p. 288). 
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expliquem porque, dentro do universo de todos os textos passíveis de citação, de 

maneira consciente ou inconsciente, pelos produtores de textos, em um determinado 

contexto histórico-social, imediato ou amplo, só alguns dentre eles, bem 

determinados, são citados, recorrentemente, no texto produzido. A explicitação 

dessas duas formas de heterogeneidade enunciativa é uma etapa da caracterização 

das condições de produção de um texto, encarada sob o ponto de vista dos textos 

que reconhece em recepção, segundo um duplo critério: o pragmático, que se refere 

ao registro da heterogeneidade mostrada, ou o histórico-cultural, relativo ao registro 

da heterogeneidade constitutiva. 

A heterogeneidade constitutiva do discurso, produzida pela dispersão do 

sujeito, é trabalhada pelo locutor para que o texto adquira, como um concerto 

polifônico, unidade, coerência, harmonizando diferentes vozes e / ou subtraindo 

vozes discordantes, conforme Brandão (1996). A unidade construída a partir da 

heterogeneidade discursiva, através do princípio de autoria, se faz por uma função 

enunciativa. Nesse sentido, se distinguem as seguintes funções do sujeito: locutor 

[se representa como eu no discurso]; enunciador [perspectiva que esse eu constrói]; 

autor [função social que esse eu assume enquanto produtor da linguagem], sendo 

esta última, dentre as dimensões enunciativas do sujeito, a que está mais 

determinada pela exterioridade [contexto sócio-histórico] e mais afetada pelas 

exigências e coerência, não-contradição, responsabilidade. 

Segundo Brandão (1996), não há discurso constutivamente monológico já 

que toda palavra é dialógica. Todo discurso tem dentro dele outro discurso, tudo que 

é dito é um já-dito. Um balanço das reflexões sobre a constituição da subjetividade 

revela as contradições que marcam o sujeito na AD: nem totalmente livre, nem 

totalmente assujeitado, movendo-se entre o espaço discursivo do um e do outro; 

entre a incompletude e o desejo de ser completo; entre a dispersão do sujeito e a 

vocação totalizante do locutor em busca da unidade e coerência textuais; entre o 

caráter polifônico da linguagem e a estratégia monofonizante de um locutor marcado 

pela ilusão do sujeito como origem do sentido. 
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3.2 O discurso das mídias 

 

 

A pesquisa lingüística sobre as notícias desenvolveu-se a partir dos anos 

80, associada a uma perspectiva crítica do discurso combinando contribuições da 

Lingüística, da Psicologia Cognitiva e da análise microssociológica com quadro 

filosófico centrado sobre as relações entre discurso e sociedade, influenciada por 

Foucault, lembra Ponte (2005). 

Na oposição entre verdadeiro e falso, como um dos procedimentos de 

exclusão apresentados por Foucault, reconhece-se a imagem da informação 

jornalística, que reivindica capacidade de produzir verdade sobre a realidade, 

sustentada num desejo de impor ao sujeito uma certa posição, um certo olhar, uma 

certa função: ver em lugar de ler, verificar em vez de comentar. Conceitualizado 

como discurso verdadeiro sobre o real, segundo Ponte (2005), o discurso jornalístico 

naturalizou interditos e práticas, formas canônicas de relato e legitimidade de quem 

reporta porque tem estatuto e saber, um saber cognitivo e cultural que se reconhece 

nas interpretações partilhadas sobre acontecimentos públicos e na forma de colocá-

los na narrativa. 

Considerando o ato de comunicação de uma forma cartesiana, a 

comunicação midiática relacionaria duas instâncias: produção, com o duplo papel de 

fazer saber e de propulsor do desejo de consumir informações; e recepção. Na 

realidade, conforme Charaudeau (2006), não se trata apenas de transmitir saber, 

mas de confrontar os acontecimentos ou de inteirar-se da sua existência e de 

construir, a esse respeito, um certo saber, dependendo da forma como se constroem 

as representações sobre o público. 

Na instância de produção, segundo Charaudeau (2006), o jornalista não é 

o único ator, embora constitua a figura mais importante. Seus dois papéis 

fundamentais são os de pesquisador-fornecedor e descritor-comentador da 

informação. Como fornecedor de informação, enfrenta o problema do tratamento das 

fontes, de ordem quantitativa e qualitativa, pois toda informação retirada do seu 

contexto de origem é susceptível de sofrer modificações que podem transformá-la 

em desinformação. 
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3.2.1 Os três lugares de construção do sentido 

 

 

O quadro de referência teórica abaixo é um modelo de AD baseado no 

funcionamento do ato de comunicação, que consiste numa troca entre as instâncias 

de produção e de recepção, onde estão determinados três lugares de pertinência: 

instância da produção; da recepção; e do texto, como produto submetido a certas 

condições de produção. Segundo Charaudeau (2006), o espaço externo-externo 

compreende as condições socioeconômicas da máquina midiática, ou seja, o espaço 

de hierarquização do modo de trabalho de cada organismo midiático, seus modos de 

funcionamento e de contratação; já o espaço externo-interno, as condições 

semiológicas da produção, que presidem a realização do produto midiático. 

 

A máquina midiática e seus três lugares de construção do sentido 

Produção Produto Recepção 

Lugar das condições de produção 
Organização 

Estrutural 
Lugar das condições de 

interpretação 

Externo-externo Externo-interno Interno 
Interno-
externo 

Externo-
interno 

Práticas de 
organização 

socioprofissionais 

Práticas de 
realização do produto 

Organização 
estrutural 

semiodiscursiva 
segundo hipóteses 

sobre a co-
intensionalidade 

Alvo 
imaginado 

pela 
instância 
midiática 

Público 
como 

instância de 
consumo do 

produto 

Representações por 
discursos de 

justificativa da 
intencionalidade dos 
“efeitos econômicos” 

Representações por 
discursos de 

justificativa da 
intencionalidade dos 

“efeitos visados” 

Enunciador- 
destinatário 

Efeitos possíveis 

“efeitos 
supostos” 

“efeitos 
produzidos” 

Influência recíproca 
(intencionalidade e co-construção 

do sentido) 
 

Retorno de imagens 

 
QUADRO 3 - A máquina midiática e seus três lugares de construção do sentido (CHARAUDEAU, 
2006, p. 23). 

 

O jornalista produz discurso com a ajuda dos meios técnicos, ou seja, 

constitui um lugar de práticas, com uma intencionalidade orientada por efeitos de 

sentidos visados, pois a instância de produção não tem uma garantia de que os 

efeitos pretendidos corresponderão àqueles realmente produzidos pelo receptor. O 
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lugar das restrições de construção do produto é onde todo discurso se configura em 

texto, segundo uma certa organização semiodiscursiva feita de combinação de 

formas, umas pertencentes ao sistema verbal, outras a diferentes sistemas 

semiológicos, como o icônico e o gráfico. O sentido depende da estruturação 

particular dessas formas, cujo reconhecimento pelo receptor é necessário para que 

se realize efetivamente a troca comunicativa, ou seja, o sentido é o resultado de uma 

co-intencionalidade, destaca Charaudeau (2006). 

 

 

3.2.2 As estratégias enunciativas 

 

 

Comunicar é escolher, não somente os conteúdos a transmitir ou as 

formas mais adequadas às normas de bem falar e de falar claramente, mas, 

sobretudo, a escolha de estratégias enunciativas que aproximem o efeito visado do 

efeito obtido. 

 

Definição de Ato de Comunicação: 

a) troca entre as instâncias de enunciação e de recepção, que pressupõe três lugares de 
pertinência: condições de produção (instância de enunciação); condições de interpretação (instância 
de recepção); e construção do discurso (conteúdos efetivamente produzidos); 

b) duplo processo de semiotização: transformação, passando de um mundo a significar a um 
mundo significado, recorrendo a um conjunto de categorias que identificam os atores (nomeando), 
atribuindo propriedades (qualificando), descrevendo suas ações (narrando), dando motivos a essas 
ações (argumentando) e avaliando esses atores, essas propriedades, essas ações e esses motivos 
(modalizando); e transição (criando um quadro de co-intencionalidade ou contrato de comunicação 
que os atores conheçam e no qual se reconheçam, que institua os modos e consagre as vontades de 
comunicar); 

c) três princípios: alteridade (posição de reciprocidade não simétrica entre os atores); pertinência 
(passagem do nível do a significar ao nível do significado); regulação (fundamentando a distribuição 
dos papéis de modo a corresponder às expectativas de cada um dos protagonistas); 

d) condições externas: finalidade (tem um objetivo); identidade (depende dos atores); representação 
(implica um referendo coletivo, no qual se processam os mecanismos compreensão, julgamento e 
resposta); conteúdo (remete a um domínio circunscrito do saber, fragmenta o mundo em universos 
discursivos tematizados); e dispositivo (é função das tecnologias utilizadas); 

e) condições internas: locução (direito de comunicar); relação (perfis do locutor e interlocutor, 
relações de força ou aliança, exclusão ou inclusão, agressão ou conivência); tematização (fixação dos 
domínios de saber a se tornarem objeto da comunicação). 

 
QUADRO 4 - Definição de Ato de Comunicação, Rebelo (2000). 
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O ato de produção do discurso envolve palavras já utilizadas, assumindo 

uma perspectiva histórica. A matéria lingüística [código partilhado pelos falantes de 

uma dada comunidade] coexiste, num enunciado, com um contexto de enunciação 

que, por ser único, se reporta ao espaço, ao tempo, ao tema e à relação do locutor 

com o tema. Este contexto de enunciação confere ao enunciado uma identidade, 

compreendida na diversidade dos enunciados anteriores com os quais estabelece 

uma relação dialógica [intertextual], explica Rebelo (2000). 

A inteligibilidade da informação transmitida depende das escolhas 

discursivas do informador. A linguagem é uma armadilha permanente, a começar 

pela forma lingüística, que pode assumir diversos sentidos [polissemia]. Um mesmo 

enunciado pode conter diversos valores [polidiscursividade], um valor referencial 

[quando descreve um estado de mundo], um valor enunciativo [quando se pronuncia 

sobre a identidade e as intenções dos interlocutores], um valor de crença [quando 

testemunha julgamentos sociais operados sobre os seres e os fatos do mundo], de 

acordo como Rebelo (2000). 

 

 

3.2.3 Produção do discurso em situação de comunicação 

 

 

Em AD, considerando que informação empiricamente pode ser definida 

como transmissão de um saber, com o auxílio da linguagem, por alguém que o 

possui a alguém que presumidamente não o possui, a linguagem não se refere 

apenas aos sistemas de signos internos de uma língua, mas aos sistemas de 

valores que comandam o uso desses signos em circunstâncias de comunicação 

particulares, ou seja, como destaca Charaudeau (2006), linguagem enquanto ato de 

discurso, apontando para a maneira pela qual se organiza a circulação da fala numa 

comunidade social ao produzir sentido. 

 

A informação é pura enunciação. Ela constrói saber e, como todo saber, 
depende ao mesmo tempo do campo de conhecimentos que o circunscreve, 
da situação de enunciação na qual se insere e do dispositivo no qual é 
posta em funcionamento. (CHARAUDEAU, 2006, p. 36). 
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Charaudeau (2006) lembra que a linguagem é cheia de armadilhas. As 

formas podem ter vários sentidos [polissemia] ou sentidos próximos [sinonímia]. 

Além disso, um mesmo enunciado pode ter vários valores [polidiscursividade]: um 

valor referencial [descreve um estado do mundo], enunciativo [fala sobre a 

identidade e as intenções dos interlocutores], de crença. Há, também, o fato de que 

a significação é posta em discurso através de um jogo de dito e não-dito, de explícito 

e implícito, que também devem ser considerados nas análises. 

 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a 
transmitir, não somente escolha das formas adequadas para estar de 
acordo com as normas do bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de 
sentido para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha de 
estratégias discursivas. (CHARAUDEAU, 2006, p. 39). 

 

Segundo Mouillaud (1997), o discurso do jornal não está solto no espaço. 

Está envolvido no dispositivo, que não é uma simples entidade técnica, estranha ao 

sentido. Os dispositivos são os lugares materiais ou imateriais nos quais se 

inscrevem os textos, que correspondem a qualquer forma de inscrição. O dispositivo 

tem um modo de estruturação do espaço e do tempo, não constituindo um suporte, 

mas uma matriz que impõe suas formas aos textos. Eles se encaixam uns nos 

outros. O jornal, por exemplo, se inscreve no dispositivo geral da informação e 

contém dispositivos, como o sistema de títulos. Considerados genericamente, o 

dispositivo e o texto se precedem e determinam-se de maneira alternada. 

O acontecimento midiático, destaca Charaudeau (2006), é construído 

segundo três critérios: de atualidade [princípio de modificação]; de expectativa 

[princípio de saliência]; e de socialidade [princípio de pregnância]. Para isso, a 

instância midiática utiliza os modos discursivos: descrever [descritivo], contar 

[narrativo] e persuadir [argumentativo]. Além desses modos discursivos, a situação 

de comunicação midiática relata, construindo um espaço de mediação, o 

acontecimento relatado (AR), constituído do fato relatado (FR) e o dito relatado (DR); 

comenta [acontecimento relatado]; e provoca o confronto de idéias, com o auxílio de 

diferentes dispositivos, os acontecimentos provocados, como as entrevistas (E). 

O FR é objeto de descrição, de explicação e de reações. Trata-se de 

construir uma narrativa, um narrador e um ponto de vista. A autenticidade ou 

verossimilhança é buscada por meios lingüísticos e semiológicos, que remetem a 
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três diferentes procedimentos: designação identificadora; analogia e visualização, 

segundo Charaudeau (2006). 

A instância midiática, conforme Charaudeau (2006), está diante de um 

acontecimento exterior, que deve ser considerado segundo suas potencialidades de 

atualidade, diegese, causalidade e dramatização; transformado em narrativa 

midiática, através de escolhas efetuadas a partir de uma série de roteiros. Na 

narrativa de simultaneidade, espera-se que utilize descrição, explicação e 

apreciações. Na narrativa reconstituída, deve-se introduzir com uma abertura mais 

ou menos dramatizante; tentar reconstituir os fatos através de uma cronologia; 

desenvolver um comentário explicativo; e fechar a narrativa. 

Charaudeau (2006) também lembra que a palavra do outro sempre está 

presente no ato de enunciação, sob diferentes formas, com significações diversas, 

fazendo de todo discurso heterogêneo. Essa heterogeneidade é marcada por 

indicadores de que uma parte do que é dito deve ser atribuída a um locutor diferente 

daquele que fala, mas, por vezes, essas marcas são tão discretas que surge um 

problema de fronteira entre o discurso relatado e a interdiscursividade. 

O discurso relatado se constrói, segundo Charaudeau (2006), ao fim de 

uma dupla operação de reconstrução / desconstrução. Reconstrução por tomar um 

dito para reintegrá-lo a um novo ato de enunciação, passando esse dito a depender 

do locutor-relator. Desconstrução porque o discurso relatado mostra que se trata de 

um dito tirado de um outro ato de enunciação, distinguindo o dito relatado do dito de 

origem e operando uma reificação32 deste último para provar a autenticidade do 

discurso do relator. 

A descrição do dito relatado se baseia em três tipos de operação: 

seleção, a partir do dito de origem (DO), identificação dos elementos dos quais 

depende o DO e a maneira de relatar. A seleção pode ser total, quando apresenta o 

dito por extenso; ou parcial, quando apresenta o dito relatado de forma truncada. A 

maneira de relatar pode ser citando, integrando, narrativizando e evocando, explica 

Charaudeau (2006). 

 

 

 

                                                 
32

 Reificação - No processo de alienação, o momento em que a característica de ser uma “coisa” se 
torna típica da realidade objetiva, segundo Ferreira (2004). 
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3.3 A construção do discurso midiático 

 

 

“O discurso não é uma das funções entre outras da instituição midiática; é 

seu principal produto e o resultado final do seu funcionamento.” (RODRIGUES, 

1997, p. 217). O discurso midiático flui de maneira constante e ininterrupta, encadeia 

enunciados que se apresentam habitualmente de forma acabada. Este efeito de 

completude resulta da camuflagem do processo de enunciação. O uso predominante 

da terceira pessoa, a forma verbal da não-pessoa, funciona no discurso midiático 

como uma estratégia de universalidade referencial dos enunciados, garantindo 

credibilidade à narração dos fatos, independentemente do lugar de fala do 

enunciador. 

Para que o acontecimento exista, é preciso nomeá-lo. Ele não significa 

em si. Só significa em um discurso. O acontecimento significado nasce num 

processo evenemencial e daí nasce a notícia, “um conjunto de informações que se 

relaciona a um mesmo espaço temático, tendo um caráter de novidade, proveniente 

de uma determinada fonte e podendo ser diversamente tratado.” (CHARAUDEAU, 

2006, p. 131-132). 

A seleção dos acontecimentos pelos jornais depende de um recorte do 

espaço público e uma configuração do acontecimento. Para isso Charaudeau (2006) 

destaca que são necessários critérios externos, de três tipos: acontecimento factual 

[acidente], programado e suscitado; e internos, relativos às escolhas da instância 

midiática em função do princípio de saliência já abordado no capítulo anterior. 

 

Se a delimitação das fronteiras de qualquer discurso é uma tarefa complexa, 
em virtude da relativa fluidez e heterogeneidade, da sua natureza 
multifacetada e polimórfica, a delimitação do discurso midiático é uma tarefa 
ainda mais difícil, devido à sua capacidade de circulação por todo tipo de 
discursos e de infiltração nas restantes práticas discursivas. 
É precisamente esta aptidão para contaminar as outras modalidades de 
discurso e para se deixar por elas contaminar que confere ao discurso 
midiático as características que o habilitam a exercer as suas funções de 
mediação. (RODRIGUES, 1997, p. 219). 

 

A característica distintiva do discurso midiático, segundo Rodrigues 

(1997), é o fato de o âmbito da sua legitimidade não ser delimitado pelas fronteiras 

de um domínio restritivo da experiência. Daí dizer que os discursos não midiáticos 

são esotéricos, ou seja, exigem, para a sua compreensão, o domínio de 



 71 

representações simbólicas próprias, o que os tornam opacos a estranhos; enquanto 

o discurso midiático é exotérico, ou seja, está destinado a todos 

indiscriminadamente. 

 

A contaminação provocada pelo discurso midiático entre as diferentes 
modalidades discursivas é responsável pela natureza metaforizante da 
prática discursiva midiática. Este fato de assimilar parte da dimensão 
discursiva das outras instituições contribui para a função de mediação de 
que o discurso midiático é responsável. (RODRIGUES, 1997, p. 222). 

 

“A característica discursiva que distingue o discurso midiático das outras 

modalidades de discurso é a natureza específica da sua relação enunciativa”. 

(RODRIGUES, 1997, p. 228), pois o discurso midiático é unilateral, dirigido a um 

público relativamente indiferenciado e ausente, que não pode tomar a palavra no 

decurso da relação discursiva. 

Outra característica da relação enunciativa do discurso midiático 

destacada por Rodrigues (1997) é que ele neutraliza as marcas enunciativas, 

evitando o uso das formas indexicais, dos dispositivos da linguagem que explicitam a 

relação dos enunciados com a pessoa, o lugar e o tempo da enunciação, pelo 

predomínio da função referencial e pela estratégia universalizante do discurso 

midiático. Há, também, a distinção de diversos enunciadores [polifonia ou pluralidade 

de vozes], ou seja, um locutor enuncia um discurso que é seu e também de outros 

enunciadores. 

Segundo Rodrigues (1997), para superar as dificuldades de 

intercompreensão decorrentes da diversidade e ausência de interlocutores, o 

discurso midiático utiliza os recursos da intertextualidade, como os elementos 

anafóricos de unidades discursivas que remetem para outras, criando efeitos co-

textuais que ancoram o discurso a um sentido intertextual, identificável com o 

público, independentemente da sua experiência pessoal. 

 

 

3.3.1 O estilo do discurso jornalístico 

 

 

Genericamente, estilo é o conjunto total dos detalhes estruturais variáveis 

e característicos do discurso; a indicação do contexto social e pessoal do falante, 
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dada uma semântica invariável, pragmática ou situacional. O estilo da mídia é o 

conjunto de características da linguagem que se associa com um meio de 

comunicação específico, na definição de van Dijk (1990). 

O meio impresso, a natureza pública da comunicação de massa, a 

impessoalidade institucional, a formalidade e a seleção do tema e as exigências de 

produção levam a um complexo conjunto de características de estilo facilmente 

identificável com o estilo jornalístico. As peculiaridades da impressão e a 

organização também contribuem à formação deste estilo. Há, ainda, limitações que 

se retroalimentam a partir de um falso conceito da capacidade de leitura e a 

inteligibilidade, segundo van Dijk (1990). 

O discurso jornalístico deve expressar, para van Dijk (1990), as 

proposições que podem somar-se coerentemente aos modelos que os leitores já têm 

do mundo e, ao mesmo tempo, deve converter essas proposições em algo fácil de 

memorizar. No discurso jornalístico não se espera sólidos modelos imaginativos, 

nem uma formulação sintática complexa ou uma metaforização artificial. Os informes 

diários não têm tempo para a escrita sofisticada, original e criativa. Pelo contrário, o 

destacado do conjunto é dominado pelas diferentes estruturas de relevância da 

notícia, como a organização hierárquica, o ordenamento, as estruturas esquemáticas 

a correspondente disposição [títulos, leads, tamanho, freqüência]. 

Metodologicamente, a retórica jornalística não se limita às figuras usuais 

da fala. São utilizados dispositivos estratégicos que relacionam verdade, 

plausabilidade, correção, precisão e credibilidade. Estes dispositivos incluem o uso 

de cifras; o uso seletivo das fontes [instituições confiáveis, testemunhas oculares]; 

modificações específicas nas relações de relevância; perspectivas ideologicamente 

coerentes na descrição dos acontecimentos; uso de argumentações específicas ou 

esquemas de atitudes; e referência ou apelo às emoções, destaca van Dijk (1990). 

Os processos e as estruturas estão integrados e são propriedades 

mutuamente dependentes do discurso jornalístico. De acordo com van Dijk (1990), 

os processos da produção são uma função das estruturas dos textos-fonte, mas 

também dependem dos planos estruturais que subjazem no texto jornalístico que 

deve escrever o jornalista. 

A produção de notícias, supõe as atividades e interações jornalísticas, 

tanto entre os jornalistas quanto entre outros muitos membros da sociedade. As 

rotinas profissionais que se desenvolvem dentro ou fora da redação, assim como a 
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natureza institucional da fabricação de notícias e as características grupais dos 

jornalistas, interessam particularmente à AD. Mas não é possível mostrar 

exatamente como funcionam o controle institucional, o poder econômico, a 

organização profissional ou as rotinas jornalísticas e seus valores sem uma análise 

detalhada de seu estabelecimento social efetivo nas muitas atividades da produção 

de notícias, de acordo com van Dijk (1990). 

A análise estrutural opera em diferentes níveis e dimensões. As usuais 

descrições fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas podem ser relevantes 

também para estas estruturas. As variações e as estruturas específicas de gênero 

também definem nestes níveis o estilo do discurso jornalístico. Assim, o uso de 

neologismos, o freqüente recurso às nominalizações, a complexidade oracional ou a 

ordem das palavras e das cláusulas são exemplos destas características do estilo 

gramatical do discurso jornalístico. De maneira similar, as estruturas sintáticas 

também podem expressar posições ideológicas subjacentes. A eleição do léxico é 

um aspecto importante do discurso jornalístico no qual as opiniões ou ideologias 

ocultas podem sair à superfície, detalha van Dijk (1990). 

Os textos jornalísticos não se caracterizam simplesmente no nível das 

palavras soltas ou orações isoladas, segundo van Dijk (1990). Também apresentam 

estruturas em níveis e dimensões mais altos, mais complexos ou mais extensos. 

Semanticamente, por exemplo, os significados da oração são reciprocamente 

dependentes, estão conectados entre si e formam seqüências coerentes. Além dos 

significados da oração e das palavras, o conhecimento do mundo em forma de 

modelos, estruturas e argumentos representados na memória, é utilizado pelo leitor 

para compreender um fragmento do discurso jornalístico como um todo coerente. 

A fabricação de notícias é uma prática institucional definida principalmente 

em termos das atividades ou interações dos jornalistas. Enquanto estas rotinas e 

suas restrições, assim como os objetivos macroestruturais ou as inserções 

institucionais destas atividades têm recebido muita atenção, alguns elementos 

cruciais da produção jornalística têm sido amplamente ignorados, avalia van Dijk. 

Na perspectiva da AD, isto significa que a maioria das etapas da produção 

jornalística inclui o processamento do texto e a conversação, pois os jornalistas 

raramente são testemunhas dos acontecimentos, obtendo versões codificadas de 

diversas fontes. Daí que a reconstrução e a reprodução dos acontecimentos 
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informativos incluam formas altamente complexas do processamento do texto como 

estratégias e representações cognitivas subjacentes a esses processos. 

 

 

3.3.2 A importância das citações no jornalismo: legitimando a informação 

 

 

Ao citar, segundo Rebelo (2000), o jornal diferencia, autonomiza, 

conserva o estatuto dos enunciados que reporta. Mas, no caso da intertextualidade, 

o jornal apaga completamente as marcas da enunciação e absorve o respectivo 

conteúdo. 

A citação supõe a existência de uma relação orgânica entre o enunciador 

e o enunciado por ele produzido. O enunciado insere-se numa estratégia do 

enunciador ao produzir tal enunciado, o que legitima a separação, o corte realizado 

pelo jornal. Ao trabalhar o espaço da intertextualidade, o jornal neutraliza o 

enunciador, assumindo a responsabilidade do dito ou remetendo essa 

responsabilidade ao senso comum ou à evidência. “Ao trabalhar o espaço da 

citação, o jornal celebra como que um pacto simbólico com o enunciador. Reporta-

lhe o dito, mas mantém-lhe a identidade. Sabe-se quem disse o quê. E porquê”. 

(REBELO, 2000, p. 68). 

 

 

3.3.3 O tempo jornalístico 

 

 

São necessários vários olhares sobre o conceito de tempo para entender 

a complexidade e a variabilidade dos tempos jornalísticos. O conceito polissêmico de 

atualidade, diferente da identificação com um presente histórico, contém ato, 

enunciação performativa que afeta a percepção dos acontecimentos. Assim, o 

passado recente ou a prospecção futura de acontecimentos são aceitos como 

presente. 

Entender o tempo jornalístico é entender a dimensão sincrônica com que 

um conjunto de acontecimentos se apresenta e situar essa sincronia numa dimensão 
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diacrônica, que aponta para processos de identificação, de memória e de 

reconhecimento pelas partes envolvidas, segundo Ponte (2005). 

A análise do discurso jornalístico pretende, destaca Ponte (2005), 

desvendar o que é dito e o que não é dito e opor à configuração monológica de 

verdade uma concepção dialógica, que incorpore as condições de negociação e as 

variáveis da produção, evidenciando como essa configuração da verdade está ligada 

ao seu outro, às vozes dialógicas que quer manter em silêncio. 

 

 

3.3.4 Modelos de Análise do Discurso jornalístico 

 

 

Analisar o produto acabado depende de uma problemática 

semiodiscursiva que pressupõe o estudo do discurso midiático sob um enfoque em 

que são examinados os sentidos provenientes da estruturação do texto e os 

discursos de representação, tanto no lugar de produção quanto os que caracterizam 

o lugar das condições de recepção. “Esses dois tipos de discursos de representação 

constituem os imaginários sociodiscursivos que alimentam e tornam possível o 

funcionamento da máquina midiática”. (CHARAUDEAU, 2006, p. 28). 

A AD proposta por Charaudeau (2006) tem as seguintes propriedades: 

construção racional do objeto segundo critérios profundos (construção do corpus), o 

que permite conferir os resultados das análises; determinação de um instrumento de 

análise que sirva de base às interpretações; e processo de interpretação que 

implique uma crítica social, não como ideologia, mas como processo que faz 

descobrir o não-dito, o oculto, as significações possíveis que se encontram por trás 

do jogo das aparências. 

A análise de um texto jornalístico impresso, segundo Pinto (2002), parte 

do texto publicado, associando-o, a partir de certas pistas materiais que podem ser 

encontradas em sua superfície, ou seja, na mistura de linguagem verbal, imagens e 

padrões gráficos que o constitui, às práticas socioculturais no interior das quais 

surgiu (contexto, condições sociais de produção ou condições de produção), 

incluindo todo o processo de interação comunicacional: a produção, a circulação e o 

consumo dos sentidos - e não apenas a primeira fase, como era comum em estudos 

anteriores à AD. 
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O modelo proposto por Pinto (2002) é dependente do contexto, crítico nos 

dois sentidos definidos, não confia na letra do texto relacionando-o às forças sociais 

que o moldaram, não procura interpretar conteúdos, usa um conceito de ideologia ao 

lado do de discurso, trabalha comparativamente, não usa técnicas estatísticas como 

na Análise de Conteúdo, e trabalha com as marcas formais da superfície textual. 

 

É na superfície dos textos que podem ser encontradas as pistas ou marcas 
deixadas pelos processos sociais de produção de sentidos que o analista 
vai interpretar. O analista de discursos é uma espécie de detetive 
sociocultural. Sua prática é primordialmente a de procurar e interpretar 
vestígios que permitem a contextualização em três níveis: o contexto 
situacional imediato, o contexto institucional e o contexto sociocultural mais 
amplo, no interior dos quais se deu o evento comunicacional. (PINTO, 
2002, p. 26). 

 

“A Análise do Discurso não se interessa tanto pelo que o texto diz ou 

mostra, pois não é uma interpretação semântica de conteúdos, mas sim em como e 

por que o diz e mostra”. (PINTO, 2002, p. 27). A ela interessa explicar os modos de 

dizer [uso comunicacional da linguagem e de outras semióticas] exibidos pelos 

textos. 

Do ponto de vista de uma prática analítica, os modos de dizer podem ser 

explicitados em modos de mostrar [uso referencial da linguagem e de outras 

semióticas, pelo qual são criados os universos de discurso em jogo no processo 

comunicacional], modos de interagir [uso da linguagem e de outras semióticas pelo 

qual são construídas as identidades e relações sociais assumidas pelos 

participantes no processo comunicacional] e modos de seduzir [uso da linguagem e 

de outras semióticas na busca de consenso, pelo qual se distribuem os afetos 

positivos e negativos associados ao universo de discurso em jogo]. “Neste sentido, o 

analista precisa ter à sua disposição conhecimentos e técnicas de análise lingüística 

e semiológica que sejam adequados à sua tarefa”. (PINTO, 2002, p. 27). 

O papel do analista, para Charaudeau (2006), é o de observar à distância, 

para tentar compreender e explicar como funciona a máquina de fabricar sentido 

social, engajando-se em interpretações cuja relatividade deverá aceitar e evidenciar. 

A partir do corpus – formado por títulos de reportagens sobre 

carcinicultura, publicadas nos jornais “Diário do Nordeste” e “O Povo”, entre os anos 

de 2002 e 2005 – busca-se, no próximo capítulo, uma compreensão sobre a relação 
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entre o que foi publicado e suas condições de produção, utilizando-se ferramentas 

teórico-metodológicas da AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78 

4. A CARCINICULTURA NOS TÍTULOS DOS JORNAIS “DIÁRIO DO NORDESTE” 

E “O POVO” 

 

 

4.1 A Constituição do corpus 

 

 

Como já foi dito neste trabalho, a mídia impressa assume um papel de 

mediadora entre a realidade e a sociedade, ou seja, entre o acontecimento e seu 

público leitor. Mas, como se trata de um processo complexo, as ferramentas teórico-

metodológicas da Análise do Discurso (AD) foram as escolhidas para mostrar como 

se dá essa mediação, que permite a compreensão da realidade e tem o poder de 

transformá-la. 

Os jornais “Diário do Nordeste” e “O Povo” foram escolhidos pelas 

regularidades existentes, considerando o universo de jornais impressos do Estado 

do Ceará à época determinada para a esta pesquisa. Dadas as limitações logísticas 

existentes em ambos os jornais, foi pré-selecionado um universo de 371 produções 

jornalísticas provenientes das duas consultas realizadas aos respectivos 

departamentos de pesquisa, considerando a palavra carcinicultura, entre os anos de 

1997 e 2005. 

Em primeiro lugar, é importante destacar que, quando o arquivamento de 

matérias era feito manualmente, através de recortes organizados em pastas por 

assuntos, o “Diário do Nordeste” arquivava apenas notícias e reportagens [matérias 

mais apuradas, consideradas mais completas], desconsiderando editoriais33, 

artigos34 e notas35 em colunas36, entre outros. Com o objetivo de manter uma 

                                                 
33

 Editorial – Texto jornalístico opinativo, escrito de maneira impessoal e publicado sem assinatura, 
referente a assuntos ou acontecimentos locais, nacionais ou internacionais de maior relevância. 
Define e expressa o ponto de vista do veículo ou da empresa responsável pela publicação. (RABAÇA; 
BARBOSA, 1987, p. 227). 
34

 Artigo – Texto jornalístico interpretativo e opinativo, mais ou menos extenso, que desenvolve uma 
idéia ou comenta um assunto a partir de determinada fundamentação. Geralmente assinado, o artigo 
difere do editorial por não apresentar enfaticamente, como este, “uma receita” para a questão da 
pauta, nem representar necessariamente a opinião da empresa jornalística. (RABAÇA; BARBOSA, 
1987, p. 51). 
35

 Nota – Pequena notícia destinada à informação rápida. Caracteriza-se por extrema brevidade e 
concisão. (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 417). 
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regularidade entre o material publicado nos dois jornais, foram excluídas do objeto 

de análise, então, todas as notas, artigos e editoriais resultantes da pesquisa prévia, 

realizada no “O Povo”. 

Dessa forma, dos 371 materiais inicialmente compilados, foram 

descartados 170 e mantidos 201. Dessa parte, desconsiderada para efeito de 

análise, vale destacar, no caso do jornal “O Povo”, 27 citações em notas da coluna 

“Vertical S/A”37; 22, na coluna “Ecologia”38; e 18 artigos. No caso do “Diário do 

Nordeste”, foram descartadas, num segundo momento, 10 matérias sobre 

gastronomia, publicadas no caderno “Zoeira”39 e mais 9 matérias relacionadas ao 

município de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Também foram descartados, de 

ambos os jornais, cadernos especiais, de cunho comercial, relacionados a 

agronegócios, totalizando 3 no jornal “O Povo” e 2 no “Diário do Nordeste”. 

Das 201 produções jornalísticas consideradas, algumas são matérias 

isoladas, outras são conjuntos de matérias publicados na forma de páginas, séries 

de páginas ou cadernos. O material foi pesquisado de forma mais ampla através da 

Internet, pela facilidade de acesso, checagem e rechecagem dos dados, em ambos 

os jornais, no período posterior a 2001, no caso do “Diário do Nordeste”, e 2002, no 

“O Povo”. 

Dessa segunda seleção, no jornal “O Povo”, 46 matérias foram publicadas 

na editoria “Ceará”; 22 na “Fortaleza”; 20 na “Economia”; 7 no caderno “Ciência & 

Saúde”; 3 na editoria “Brasil”; e mais 3 na editoria “Política”. No caso do “Diário do 

Nordeste”, 62 foram publicadas na editoria “Negócios”; 18 na “Regional”; 13 na 

“Cidade” e 1 no caderno “Turismo”. 

Foram destacadas, para a análise, aquelas cujo conteúdo foi estendido 

com a utilização de matérias coordenadas e / ou quadros informativos, constituindo 

ou não reportagens, mas, ainda assim, ampliando a abordagem para além do 

                                                                                                                                                         
36

 Coluna – Seção especializada de jornal ou revista, publicada com regularidade e geralmente 
assinada, redigida em estilo mais livre e pessoal do que o noticiário comum. (RABAÇA; BARBOSA, 
1987, p. 143). 
37

 A coluna “Vertical S/A” é publicada diariamente, na editoria de Economia do jornal “O Povo”, pelo 
jornalista Jocélio Leal e, como o próprio nome faz supor, trata de assuntos ligados à área econômica. 
38

 A coluna “Ecologia” é publicada semanalmente, no caderno Ciência & Saúde, pelo jornalista 
Edgar Patrício, tratando de temas socioambientais de uma forma geral. 
39

 O “Zoeira” é um caderno-revista, publicado diariamente pelo “Diário do Nordeste”, com foco em 
opções culturais e gastronômicas de Fortaleza, programação da televisão e os bastidores do mundo 
do cinema e da televisão. 
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registro de algum fato abordado isoladamente, no sentido factual do termo, 

totalizando 33 referências do “Diário do Nordeste” e 44 do “O Povo”, somando 77. 

Por fim, mais dois recortes foram feitos. No primeiro, para equiparar o 

período pesquisado, através da Internet, foi considerado o material publicado a partir 

de 2002, com 26 matérias do “Diário do Nordeste” e 42 do “O Povo”. No segundo, 

apenas o material noticioso direcionado especificamente ao tema abordado – a 

carcinicultura no Ceará – foi destacado, totalizando 20 reportagens do “Diário do 

Nordeste” e 23 do “O Povo”. 

Dessa forma, as matérias selecionadas para a análise ficaram assim 

subdivididas por editoria ou caderno: no “Diário do Nordeste”, 14 na editoria de 

“Negócios”; 5, na “Cidade”; e 1, no “Regional”; no “O Povo”, 16, na “Ceará”; 3, na 

“Fortaleza”; 3, na “Economia” e 1, no “Ciência & Saúde”. 

Já no primeiro contato com o objeto deste trabalho, ficou claro que, no 

“Diário do Nordeste”, o tema carcinicultura foi tratado preferencialmente no caderno 

de “Negócios”, atribuindo-lhe uma conotação relacionada quase que exclusivamente 

ao mercado. No “O Povo”, a presença da palavra carcinicultura foi mais freqüente na 

editoria “Ceará”, dando-lhe muito mais uma dimensão de denúncia ligada a crimes 

ambientais e / ou conflitos com comunidades costeiras. 

Seguem, abaixo, as duas relações, em ordem cronológica, com os títulos 

selecionados para análise, considerando o veículo [jornal], data e editoria onde as 

matérias foram publicadas: 

 

Pesquisa – Diário do Nordeste – Carcinicultura 

(janeiro de 2002 a dezembro de 2005) 

Número Data Título Editoria 

01 06/01/2002 
Carcinicultura – Cultivo de camarão destrói mangue 

Superintendente diz que situação está controlada 
Cidade 

02 15/03/2002 

CARCINICULTURA – Comitês de bacias querem fiscalização 
dos impactos 

Comunidade de Quixeré denuncia degradação 

Regional 

03 24/10/2002 

DISCUSSÃO AGORA É NOS ESTADOS – Conama regulamenta 
carcinicultura 

Apicum é área de manguezal 

Cidade 

04 03/08/2003 

Camarão é grande negócio – Exportações têm alta de 42% no 
semestre 

BNB disponibiliza R$ 660 mi 

Cina contabiliza US$ 7,6 mi 

Negócios 
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05 01/09/2003 

Movimento de cargas no Porto de Fortaleza fica estável no 
primeiro semestre – Exportação de camarão cresce 293% 

Exportação do produto congelado 

Negócios 

06 28/09/2003 

Carcinicultores cearenses mobilizam-se contra medidas 
restritivas – Exportações para os EUA estão ameaçadas 

Barreiras são “protecionismo disfarçado” 

Negócios 

07 06/10/2003 

Camarão ganha destaque nas exportações – Carcinicultura 
consolida agronegócio no CE 

Cultivo em cativeiro é crescente – Estado responde por 34% da 
produção do País 

Negócios 

08 22/12/2003 

Produtores americanos acusam Brasil de dumping – Camarão 
pode ser barrado nos EUA 

Crescimento menos em 2004 

Julgamento da ação antidumping está comprometido – Estrutura 
de comércio é protecionista 

Negócios 

09 03/01/2004 

Pescadores americanos pedem ação antidumping – EUA 
impõem barreira ao camarão 

Ceará está entre os mais atingidos 

Negócios 

10 25/03/2004 

Liderança na venda externa no País – Exportações de camarão 
rendem US$ 80 mi ao CE 

Ação antidumping pode ter lado positivo 

Valor das exportações brasileiras de camarão cultivado 

Negócios 

11 21/05/2004 
Fartura – Quilo do camarão pode ser encontrado por até R$ 9,00 

Ceará é o segundo na produção do crustáceo 
Cidade 

12 27/05/2004 

EXPORTAÇÃO PARA OS EUA – Brasil escapa da sobretaxa do 
camarão 

EMBARQUES NA MÉDIA – Brasil é o único país a não ter 
aumento excessivo 

PEQUENOS E MÉDIOS – Burocracia e custos elevados 
prejudicam produtores do Ceará 

Negócios 

13 03/08/2004 

Sobretaxa do camarão – Mudanças no mercado só no próximo 
ano 

Empresas serão investigadas novamente 

Negócios 

14 11/08/2004 
CAMARÃO – Produtores reclamam acesso a recursos 

CE tem 185 fazendas de criação 
Negócios 

15 13/08/2004 

Potencial do camarão – Suspensão de licença ambiental afasta 
investidor 

Ação não prejudica Brasil no curto prazo 

Negócios 

16 27/08/2004 
Menos camarão – Exportações encolhem com produção menor 

Governo admite dificuldades em impedir sobretaxa 
Negócios 

17 21/02/2005 
Ceará tenta reverter queda nas exportações 

Seminário aborda tecnologia para o setor 
Negócios 

18 03/05/2005 
Semace autua dez fazendas 

Empreendimentos não têm licença 
Cidade 

19 08/06/2005 
VÍRUS DA MANCHA BRANCA – Produção de camarão não 

será afetada, dizem criadores 
Negócios 
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Acordo prevê rastrear áreas para barrar proliferação 

20 05/11/2005 
Semace embarga fazendas de camarão no Cumbe 

Proprietários têm prazo para ir ao órgão 
Cidade 

 
QUADRO 5: Pesquisa realizada no jornal “Diário do Nordeste” e através de sua página na Internet 

 

Pesquisa – O Povo – Carcinicultura 

(janeiro de 2002 a dezembro de 2005) 

Número Data Título Editoria 

01 19/08/2002 

CAMARÃO EM CATIVEIRO – Aumentam exportações e a 
devastação do meio ambiente 

Prejuízos financeiros a longo prazo 

Explosão em área de mangue 

Ceará 

02 23/08/2002 
Ouvidoria não tem dimensão da carcinicultura no Ceará 

Explosão será investigada 
Ceará 

03 30/06/2003 

Comunidades exigem fiscalização 

Estudo define impactos 

Empresa destaca responsabilidade social 

Relatório será entregue ao Ibama 

Ceará 

04 30/11/2003 
Ibama constata irregularidades 

Setor responsável por 9 mil empregos diretos 
Ceará 

05 19/12/2003 
Produto usado na carcinicultura pode ter matado trabalhador 

DRT promove reunião 
Ceará 

06 27/05/2004 

Camarão deve render US$ 300 mi em 2004 

Setor produtivo critica órgãos do meio ambiente 

Secretário defende respeito às regras ambientais 

Economia 

07 01/06/2004 

VISITA NO CEARÁ – Deputados elaboram diagnóstico 
sobre carcinicultura no Nordeste 

Peixes mortos no Jaguaribe 

Dificuldade para obter licença 

Ceará 

08 02/06/2004 

Estudo aponta para crescimento da área de mangue no 
Ceará 

Levantamento fará mapa das enfermidades do camarão 

Ceará 

09 31/08/2004 
Conservação de manguezais é discutida em assembléia 

Ibama identifica 175 fazendas 
Fortaleza 

10 09/09/2004 

Grupo de pescadores denuncia tortura 

Principais conflitos no litoral cearense 

Policiais são acusados 

Ceará 

11 19/01/2005 
A maré está para camarão 

Exportações podem chegar a US$ 2,5 BI 
Economia 

12 27/01/2005 

Conflito em manguezal de Aracati 

Mangue diminuem custos para empresários 

Ministério Público pode mover ação contra empresa 

Ceará 
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Ameaça pode gerar interferência da PF 

Conflito envolveu policiais em 2004 

13 09/02/2005 
Indústria já sente impacto dos juros altos 

Carcinicultores longe do crédito oficial 
Economia 

14 18/03/2005 
Mortandade de peixes no Rio Jaguaribe 

Registro de 32 fazendas na Região Jaguaribana 
Ceará 

15 11/04/2005 

CEARÁ – A exploração do litoral e o dilema dos povos do mar 

Processo de ocupação tem quatro etapas 

Exemplo de resistência 

Pesca não é a única atividade 

Os primeiros moradores do litoral 

POVOS DO MAR – Diagnóstico da tensão 

Ceará 

16 12/04/2005 

Carcinicultura agrava disputa nas comunidades 

Setor vem perdendo produção 

Zoneamento identifica demandas 

Ibama quer conciliar questão ambiental com aspecto social 

Ceará 

17 14/04/2005 Em Curral Velho: conflito anunciado Ceará 

18 16/04/2005 
AQUIBRÁS – Empresa de carcinicultura saliniza poços 

Valor da multa ainda será definido 
Ceará 

19 06/06/2005 

DIAGNÓSTICO PREOCUPANTE – Carcinicultura: 79,5% 
das empresas estão irregulares 

Para Semace, números não surpreendem 

Ceará é o 2° Produtor do País 

Técnicos do Ibama foram a 19 municípios 

Fortaleza 

20 08/06/2005 

CAMARÃO – Diagnosticado vírus da mancha branca em 
criatórios do CE 

Primeiro caso no Brasil foi ano passado 

Fortaleza 

21 09/06/2005 
CARCINICULTURA – Juiz suspende atividades da Aquabrás 

Pescadores fizeram denúncia 
Ceará 

22 26/06/2005 

MEIO AMBIENTE – Espaços reservados para proteger a natureza 

DEGRADAÇÃO – Os efeitos do desenvolvimento 

COGNITIVOS E AFETIVOS – Elos com a natureza 

PODER PÚBLICO – Falta fiscalizar cumprimento de leis 

Planos de Manejo para as APAs 

Problemas semelhantes 

Normas para a carcinicultura 

APA DO RIO MUNDAÚ – Belezas em mangue, rio e dunas 

Comunidades sobrevivem do estuário 

O CIDADÃO – Histórias de pescador / Muito peixe 

Ciência & 
Saúde 

23 05/11/2005 

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – Semace embarga dez fazendas de 
camarão em Aracati 

CAMARÃO – Empresários dizem querer regularizar 
fazendas de camarão 

Ceará 

 
QUADRO 6: Pesquisa realizada no jornal “O povo” e através de sua página na Internet 
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4.2 A importância dos títulos 

 

 

Em virtude do grande volume de matérias selecionado, apesar de todos 

os recortes realizados previamente, foi feita a opção pela análise dos títulos das 

reportagens e suas estratégias discursivas em ambos os jornais. Mas essa escolha 

levou em conta, também, a importância que essas peças assumem dentro da 

produção jornalística. 

No jornal, a exigência de visibilidade está ligada tanto à paginação 

[manchete de capa, editoria, manchete de página, foto, ilustração, gráfico, tabela]; 

quanto à titulagem [título, antetítulo, subtítulo, lead]. Os títulos – que podem ser 

considerados gênero na medida em que são objetos de regularidades textuais sob o 

controle de uma instância de enunciação – encontram-se na zona do acontecimento 

relatado, segundo Charaudeau (2006). 

Essas peças jornalísticas não são representações do mundo pela 

linguagem, que lhes impõe uma estrutura valorativa semântica. Segundo Ponte 

(2005), circulam no discurso jornalístico diferentes textos e vozes, imagens icônica e 

para-icônicas, como os títulos, que pautam hierarquias de visualização e leitura. 

As macroestruturas e os processos cognitivos sobre os quais se baseiam 

são cruciais para as informações jornalísticas, assim como para a sua produção e 

compreensão, pois definem a essência, o resultado ou a parte mais importante da 

informação jornalística. “Mais que em qualquer outro tipo de texto, as 

macroestruturas se expressam explicitamente na formação jornalística, mediante 

títulos e leads”. (VAN DIJK, 1990, p. 253) 

 

Jornalisticamente, o título é a peça fundamental que deve resumir de 
maneira concisa a idéia básica do texto. Ele é a grande vedete de um 
determinado arranjo gráfico, atraindo para si toda a carga emocional da 
mensagem, seja ela veiculada de forma impressa ou eletrônica. 
De um modo geral, os títulos são compostos em caracteres maiores que os 
utilizados no texto, devendo para isso atrair a atenção e, analogamente, 
cumprir a missão de um vendedor, persuadindo o leitor para que compre e 
leia a mensagem. (SILVA, 1985, p. 115). 

 

É necessário destacar que matéria e título representam dois diferentes 

momentos de escrita, na maioria dos casos realizados por redatores diferentes. O 

título é o trabalho de reescrever a matéria num espaço limitado, hierarquizado, 
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durante a pressão do fechamento, e é escrito para ser lido rapidamente, atrair a 

atenção, servir de motivação para a leitura e levar o leitor a comprar o jornal, no 

caso das manchetes de capa, segundo Gouazé (apud SOUSA, 1997, p. 122). 

Na atividade de produção dos textos jornalísticos, o título é a chegada ao 

sentido, seu resultado mais elaborado ao término de um trabalho de transformação 

e, na atividade de consumação, constitui o início da leitura. Os títulos “são o 

resultado de um trabalho de escritura executado pelo jornal e destinados a serem 

lidos por públicos determinados”, destaca Gouazé (apud SOUSA, 1997, p. 118). 

Assim, os títulos dos jornais interessam como resultado dos mecanismos de 

produção de discursos específicos determinados pela relação jornal-leitor. 

Para Eliséo Verón (apud SOUSA, 1997, p. 116), as especificidades de um 

título em relação aos concorrentes e, conseqüentemente, as chances de conquistar 

leitores, tornando-os leais, não se constroem no plano do dito, mas do modo de 

dizer, ou seja, o sucesso dos títulos, portanto dos jornais, está ligado intimamente à 

estratégia enunciativa. Os títulos assumem um importante papel na construção da 

identidade do jornal, contribuindo com o contrato de leitura estabelecido. 

 

 

4.3 As Estratégias discursivas dos títulos 

 

 

Os títulos dos jornais assumem diferentes estratégias discursivas, que 

constroem, passo a passo, os contratos de leitura, já abordados neste trabalho. 

Essas estratégias podem ser classificadas em modalidades de dizer [de caráter 

lingüístico] e modalidades de mostrar [de caráter extralingüístico]. 

As estratégias, através dos títulos, em relação ao público leitor, ou 

simplesmente operações enunciativas, incluem dois importantes elementos 

lingüísticos na relação entre o emissor e o receptor: as referências [maneira como o 

jornal constrói seu discurso para referenciar perante o leitor, no plano simbólico]; e 

as modalizações [que estão na construção discursiva, por exemplo no uso de 

advérbios e adjetivos]. 

Para o entendimento das estratégias discursivas, no entanto, é 

necessário apreender como o lingüístico é marcado pelas condições sócio-históricas 

de produção, como foi explicitado no capítulo anterior, sem reduzir a análise à 
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Lingüística ou à ideologia. Como diz Sousa (1997), a AD não é uma disciplina 

acabada, mas enriquecida a cada análise realizada. 

 

 

4.3.1 As Estratégias de referenciação 

 

 

As estratégias de referenciação constituem o conjunto de tudo o que o 

leitor conhece e que o jornal usa, em seu discurso, na busca de um efeito de 

reconhecimento. Dessa forma, a construção dos títulos, pode apresenta os 

acontecimentos através da alusão a fórmulas lingüísticas preexistentes no campo 

cultural, onde a polifonia [heterogeneidade discursiva], característica dos discursos 

sociais, se revela. Para conseguir esse efeito, o jornal utiliza, entre outros recursos, 

a cultura popular, a história e a metáfora. 

 

O Povo 19/01/2005 A maré está para camarão Economia 

O Povo 26/06/2005 O CIDADÃO – Histórias de pescador / Muito peixe Ciência & Saúde 

 

Nos títulos destacados acima, ambos do jornal “O Povo”, é perceptível o 

uso desse tipo de estratégia. No primeiro, a expressão popular “a maré está pra 

peixe” foi modificada e utilizada para expressar um momento profícuo para a 

produção do crustáceo no Estado, dentro da editoria de Economia do jornal. No 

segundo, a expressão “história de pescador”, bastante difundida culturalmente, foi o 

recurso escolhido para chamar a atenção sobre a palavra do homem que tira o 

sustento do mar. 

 

 

4.3.1.1 As Operações de identificação 

 

 

Nas operações de identificação, o emissor, no caso quem redige o título, 

constrói, com a utilização do nome próprio, um indicador absoluto de referência, um 

designador fixo, pelo qual instrui o receptor a procurar, em seu universo de discurso, 

o indivíduo, instituição ou localização que tem relação com aquele nome ou tema. A 
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freqüência com que aparece na mídia contribui para o imediato reconhecimento por 

parte do público leitor. 

 

Diário do 
Nordeste 

24/10/2002 
DISCUSSÃO AGORA É NOS ESTADOS – Conama 

regulamenta carcinicultura 
Cidade 

Diário do 
Nordeste 

03/08/2003 
BNB disponibiliza R$ 660 mi 

Cina contabiliza US$ 7,6 mi 
Negócios 

Diário do 
Nordeste 

28/09/2003 
Carcinicultores cearenses mobilizam-se contra medidas 
restritivas – Exportações para os EUA estão ameaçadas 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

03/01/2004 

Pescadores americanos pedem ação antidumping – EUA 
impõem barreira ao camarão 

Ceará está entre os mais atingidos 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

21/05/2004 Ceará é o segundo na produção do crustáceo Cidade 

Diário do 
Nordeste 

27/05/2004 

EXPORTAÇÃO PARA OS EUA – Brasil escapa da 
sobretaxa do camarão 

EMBARQUES NA MÉDIA – Brasil é o único país a não ter 
aumento excessivo 

PEQUENOS E MÉDIOS – Burocracia e custos elevados 
prejudicam produtores do Ceará 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

21/02/2005 Ceará tenta reverter queda nas exportações Negócios 

Diário do 
Nordeste 

03/05/2005 Semace autua dez fazendas Cidade 

Diário do 
Nordeste 

05/11/2005 Semace embarga fazendas de camarão no Cumbe Cidade 

O Povo 30/11/2003 Ibama constata irregularidades Ceará 

O Povo 19/12/2003 DRT promove reunião Ceará 

O Povo 12/04/2005 Ibama quer conciliar questão ambiental com aspecto social Ceará 

O Povo 16/04/2005 AQUIBRÁS – Empresa de carcinicultura saliniza poços Ceará 

O Povo 06/06/2005 Para Semace, números não surpreendem Fortaleza 

O Povo 09/06/2005 
CARCINICULTURA – Juiz suspende atividades da 

Aquabrás 
Ceará 

O Povo 05/11/2005 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – Semace embarga dez fazendas 
de camarão em Aracati 

Ceará 

 

O primeiro título, de matéria publicada na editoria de Cidade do “Diário do 

Nordeste”, destaca a sigla que identifica o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), para falar sobre a regulamentação da atividade da carcinicultura. 

Adversamente, a mesma estratégia, noutras duas matérias publicadas na mesma 

editoria, utilizam a sigla da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará 
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(SEMACE), destacando, respectivamente, a autuação de 10 fazendas de camarão e 

o embargo de fazendas de camarão no Cumbe, em Aracati. 

A seguir, dois títulos publicados na mesma reportagem do caderno de 

Negócios do “Diário do Nordeste” destacam o Banco do Nordeste (BNB), que 

disponibiliza financiamento para o setor; e a empresa Cina, considerando seu 

faturamento no período, numa abordagem que considera apenas o aspecto 

monetário da atividade. 

Apesar de publicado na editoria de Cidade, esse título também tem uma 

conotação econômica, ao dar ênfase à posição do Ceará como segundo do País na 

produção de camarão em cativeiro. 

Antes e depois dele, sete títulos, publicados no caderno de Negócios, 

destacam - com a utilização de designadores locais bastante conhecidos - “EUA”, 

“Brasil” e “Ceará” – as dificuldades impostas pelos Estados Unidos à importação do 

camarão brasileiro, ressaltando a situação da produção cearense nesse contexto, 

numa perspectiva que recorrentemente considera apenas o aspecto mercadológico 

da produção de camarão em cativeiro no Estado. 

O primeiro título do “O Povo”, publicado na editoria Ceará, destaca que o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

constatou irregularidades na área. Curiosamente, essa matéria está ligada a outra 

que destaca que o setor é responsável por 9 mil empregos diretos. 

Em matéria publicada na editoria Ceará, destaca a sigla da Delegacia 

Regional do Trabalho (DRT), a partir de uma reunião para discutir a possível 

contaminação de trabalhadores de fazendas de camarão. 

Outro título, no IBAMA, um desejo de conciliar a questão socioambiental. 

Os dois títulos seguintes referem-se a matérias da mesma editoria, que 

destacam, a partir do nome da empresa – Aquabrás [digitada incorretamente 

Aquibrás num deles] – primeiro a denúncia a respeito de salinização de poços e 

depois a suspensão judicial do seu funcionamento. 

Entre as duas matérias, há uma Destacando que a Semace não se 

surpreende com o grande número de empresas de carcinicultura irregulares, 

publicada na editoria Fortaleza. 

Por último, uma matéria da editoria Ceará destaca o embargo de 10 

fazendas de camarão, pela Semace, em Aracati. Os nomes próprios “Semace” e 
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“Ceará” são os mais utilizados nos títulos selecionados, aparecendo 4 vezes cada 

um, sendo que todas as referências a Ceará surgiram no “Diário do Nordeste”. 

 

 

4.3.1.2 A temporalidade semântica dos enunciados 

 

 

Diário do 
Nordeste 

06/01/2002 Carcinicultura – Cultivo de camarão destrói mangue Cidade 

Diário do 
Nordeste 

24/10/2002 Apicum é área de manguezal Cidade 

Diário do 
Nordeste 

06/10/2003 
Camarão ganha destaque nas exportações – 
Carcinicultura consolida agronegócio no CE 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

22/12/2003 
Julgamento da ação antidumping está comprometido 

– Estrutura de comércio é protecionista 
Negócios 

Diário do 
Nordeste 

13/08/2004 
Potencial do camarão – Suspensão de licença 

ambiental afasta investidor 
Negócios 

Diário do 
Nordeste 

03/05/2005 Empreendimentos não têm licença Cidade 

O Povo 23/08/2002 
Ouvidoria não tem dimensão da carcinicultura no 

Ceará 
Ceará 

O Povo 11/04/2005 Pesca não é a única atividade Ceará 

O Povo 12/04/2005 Carcinicultura agrava disputa nas comunidades Ceará 

O Povo 26/06/2005 
PODER PÚBLICO – Falta fiscalizar cumprimento de leis 

Comunidades sobrevivem do estuário 

Ciência & 
Saúde 

 

O uso do verbo revela, na maioria dos casos, a voz do próprio jornal, 

como nos títulos afirmativos [ou negativo, no caso do título do “Diário do Nordeste” 

do dia 03/05/2005 e do “O Povo”, de 23/08/2002] selecionados acima. Mas, ao 

apropriar-se de outros enunciados, o discurso jornalístico, além de dialogar com 

outros discursos [polifonia], cria legitimidade, eximindo-se de responsabilidade. 

Ainda destacando os títulos acima, mesmo afirmando que “cultivo de 

camarão destrói mangue” e que “apicum é área de manguezal”, as matérias, 

publicadas na editoria de cidade do “Diário do Nordeste”, certamente reproduzem os 

discursos de pessoas ouvidas pela equipe de reportagem. O mesmo ocorre com os 

três títulos seguintes, todos do caderno de Negócios, ao “afirmarem” que “a 

carcinicultura se consolida como agronegócio”, “a estrutura de comércio é 

protecionista”, “a suspensão de licença afasta o investidor”. 
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Os dois títulos que usam a negação para afirmar, da editoria de Cidade 

do “Diário do Nordeste” e da editoria Fortaleza, do “O Povo”, o fazem com uma 

conotação negativa, destacando, respectivamente, a falta de licença por parte de 

empreendimentos; e a ausência da dimensão da carcinicultura, por parte da então 

Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente (SOMA) – hoje extinta – à qual a 

SEMACE era subordinada. 

Os dois títulos seguintes foram publicados no âmbito de uma série de 

reportagens publicadas durante cinco dias na editoria Ceará, do jornal “O Povo”, a 

respeito dos conflitos na ocupação do litoral cearense, dos quais apenas uma 

pequena parte foi destacada neste trabalho. O primeiro também faz uso da negativa 

para afirmar que as comunidades litorâneas desenvolvem outras atividades além da 

pesca e o segundo destaca que a carcinicultura agrava as disputas, dando ênfase 

ao conflito existente. 

O último título destacado neste bloco também faz parte de uma extensa 

publicação, no caderno Ciência & Saúde, do “O Povo”, por ocasião do Mês do Meio 

Ambiente de 2005, dos quais foi destacada, também, uma pequena parte. Estes dois 

títulos, por exemplo, ressaltam a falta de fiscalização do cumprimento das leis, por 

parte do poder público, e o fato de as comunidades viverem dos recursos do 

estuário, área que vinha sendo afetada pela produção de camarão em cativeiro. 

A temporalidade semântica dos enunciados corresponde à perspectiva 

relatada, o modo convencional do qual a língua dispõe para o emissor reproduzir 

enunciados já proferidos por outros. O discurso relatado [indireto] se opõe ao 

discurso citado [direto], neste caso, o uso de aspas constitui a heterogeneidade 

mostrada [polifonia explícita]. 

Em ambos os casos, o jornal utiliza o discurso do outro para construir o 

seu; preservando a sua suposta objetividade e, ao mesmo tempo, conferindo maior 

credibilidade à notícia publicada, pela chancela de fontes reconhecidamente dignas 

de confiança, por representarem órgãos públicos, entidades de classe e / ou 

organizações populares, entre outros. 

 

Diário do 
Nordeste 

06/01/2002 Superintendente diz que situação está controlada Cidade 

Diário do 
Nordeste 

08/06/2005 
VÍRUS DA MANCHA BRANCA – Produção de 

camarão não será afetada, dizem criadores 
Negócios 
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O Povo 05/11/2005 
CAMARÃO – Empresários dizem querer regularizar 

fazendas de camarão 
Ceará 

 

O verbo “dizer” é utilizado para expressar indiretamente, respectivamente, 

a fala do superintendente da Semace, sobre o “controle” da situação, em relação à 

denúncia de destruição de mangue pela carcinicultura, em matéria publicada na 

editoria de Cidade do “Diário do Nordeste”; dos empresários, ao afirmarem que a 

produção não será afetada pelo vírus da mancha branca, em matéria do caderno de 

Negócios; e também dos empresários, na editoria Ceará, do “O Povo”, que afirmam 

querer regularizar as fazendas, em resposta ao embargo de 10 delas, no município 

de Aracati. 

 

O Povo 06/06/2005 Para Semace, números não surpreendem Fortaleza 

 

A preposição “para”, neste título, da editoria Fortaleza, dá voz à Semace 

dizer que não se surpreende com o grande percentual de fazendas de camarão em 

situação irregular no Estado, criando uma situação desconfortável para o órgão 

ambiental do Estado apenas com o uso do título. 

 

O Povo 30/06/2003 
Comunidades exigem fiscalização 

Empresa destaca responsabilidade social 
Ceará 

O Povo 27/05/2004 
Setor produtivo critica órgãos do meio ambiente 

Secretário defende respeito às regras ambientais 
Economia 

O Povo 09/09/2004 Grupo de pescadores denuncia tortura Ceará 

 

Estes títulos reproduzem, respectivamente, os discursos de 

“comunidades”, “empresa”, “setor produtivo”, “secretário” e “grupos de pescadores”. 

Todos do jornal “O Povo”, os dois primeiros dizem respeito a denúncia, publicada na 

editoria Ceará, contrastando a opinião das comunidades, que exigem fiscalização 

com a da empresa, que destaca a responsabilidade social. Os dois seguintes, da 

editoria de Economia, põem em oposição o setor produtivo, que critica os órgãos 

ambientais; e o secretário de governo, que defende o respeito às regras ambientais. 

No último título deste bloco, da editoria Ceará, a voz é dada aos pescadores, que 

denunciam ter sofrido torturas. 
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Diário do 
Nordeste 

28/09/2003 Barreiras são “protecionismo disfarçado” Negócios 

 

Publicado no caderno de Negócios do “Diário do Nordeste”, foi o único 

título, do universo selecionado para análise, a utilizar aspas para afirmar, através da 

declaração de trainee do CIN/FIEC, que as barreiras não tarifárias derivadas de 

medidas como salvaguardas, subsídios à agricultura e direitos antidumping acabam 

onerando mais os custos das exportações e até inviabilizando as exportações. E o 

faz considerando, mais uma vez, o aspecto puramente mercadológico da atividade 

no Estado. 

 

 

4.3.1.3 A Operação de presentificação 

 

 

O enunciado jornalístico constrói uma temporalidade diferente do tempo 

dos acontecimentos. O emprego do verbo no tempo presente, conforme regra básica 

do jornalismo – embora o que se publica normalmente tenha ocorrido na véspera – 

permite enquadrar o tempo verbal relacionando-o à categoria da pressuposição. “Ao 

construir o enunciado com o verbo no presente, os jornais tentam re(presentar) o 

tempo real acontecimento”. (SOUSA, 1997, p. 133). 

 

Diário do 
Nordeste 

15/03/2002 

CARCINICULTURA – Comitês de bacias querem fiscalização 
dos impactos 

Comunidade de Quixeré denuncia degradação 

Regional 

Diário do 
Nordeste 

13/08/2004 

Potencial do camarão – Suspensão de licença ambiental afasta 
investidor 

Ação não prejudica Brasil no curto prazo 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

27/08/2004 
Menos camarão – Exportações encolhem com produção menor 

Governo admite dificuldades em impedir sobretaxa 
Negócios 

O Povo 19/08/2002 
CAMARÃO EM CATIVEIRO – Aumentam exportações e a 

devastação do meio ambiente 
Ceará 

O Povo 30/06/2003 Estudo define impactos Ceará 

O Povo 01/06/2004 
VISITA NO CEARÁ – Deputados elaboram diagnóstico sobre 

carcinicultura no Nordeste 
Ceará 

O Povo 02/06/2004 Estudo aponta para crescimento da área de mangue no Ceará Ceará 

O Povo 27/01/2005 Mangue diminuem custos para empresários Ceará 
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O Povo 12/04/2005 
Carcinicultura agrava disputa nas comunidades 

Zoneamento identifica demandas 
Ceará 

 

Os primeiros títulos, de matérias publicadas no caderno Regional, do 

“Diário do Nordeste”, dizem respeito ao desejo de fiscalização dos impactos da 

atividade, por parte dos comitês de bacias e à denúncia de degradação ambiental 

por parte da comunidade de Quixeré, trazidas ao presente, através do verbo, ambas 

as ações, criando uma relação de maior proximidade do fato com o leitor. 

As duas reportagens seguintes, do caderno de Negócios, destacam o 

“afugentamento” do investidor, pela exigência do licenciamento ambiental, que ação 

antidumping, dos pescadores norte-americanos, não prejudica o Brasil no curto 

prazo; e a redução nas exportações pela queda na produção e a admissão do 

governo da dificuldade de impedir sobretaxa. 

Ao mesmo tempo em que utilizam essa estratégia de aproximação com o 

receptor da notícia, esses títulos – sobretudo o primeiro, que praticamente classifica 

o licenciamento ambiental como algo nocivo à Economia – evidenciam mais ainda 

como as reportagens da área econômica normalmente não conseguem alcançar a 

profundidade das questões ambientais. 

Já o título “CAMARÃO EM CATIVEIRO – Aumentam exportações e a 

devastação do meio ambiente”, já consegue estabelecer uma relação mais 

interdisciplinar entre a atividade econômica e o meio ambiente. No entanto, não foi 

publicado na editoria de Economia, mas na Ceará, do “O Povo”. 

O título da matéria seguinte, publicada na mesma editoria, destaca 

utilizando o tempo presente que estudo irá definir os impactos. A seguir, outro título 

registra que deputados federais farão diagnóstico da carcinicultura no Nordeste. 

Na mesma editoria é destacado, através de título presentificado, estudo 

que aponta para o crescimento da área de mangue no Estado do Ceará. Na 

seguinte [sem a correção do erro de concordância nominal], é enfatizado o fato de 

que a produção de camarão no mangue reduz os custos para os empresários. 

Os títulos da próxima reportagem já revelam uma série de conexões entre 

essa atividade econômica e as comunidades onde está inserida, explicitando 

conflitos, com a utilização da palavra “disputa” e destacando demandas identificadas 

por zoneamento. 
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A estratégia retórica da presentificação, de uma forma geral, é encontrada 

com freqüência, em todos os jornais. Mas existem exceções: 

 

Diário do 
Nordeste 

03/08/2004 

Sobretaxa do camarão – Mudanças no mercado só no próximo 
ano 

Empresas serão investigadas novamente 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

08/06/2005 Acordo prevê rastrear áreas para barrar proliferação Negócios 

O Povo 23/08/2002 Explosão será investigada Ceará 

O Povo 30/06/2003 Relatório será entregue ao Ibama Ceará 

O Povo 02/06/2004 Levantamento fará mapa das enfermidades do camarão Ceará 

O Povo 27/01/2005 Conflito envolveu policiais em 2004 Ceará 

O Povo 16/04/2005 Valor da multa ainda será definido Ceará 

O Povo 08/06/2005 

CAMARÃO – Diagnosticado vírus da mancha branca em 
criatórios do CE 

Primeiro caso no Brasil foi ano passado 

Fortaleza 

O Povo 09/06/2005 Pescadores fizeram denúncia Ceará 

 

Todos os títulos acima utilizam tempos diferentes do presente. Os seis 

primeiros remetem ao futuro, sobre as perspectivas de mudança no mercado, em 

função da sobretaxa do camarão, acordo para rastrear e barrar proliferação da 

“mancha branca” e sobre nova investigação nas empresas, no caderno de Negócios 

do “Diário do Nordeste”; e, numa outra perspectiva de abordagem sobre 

investigação [explosão], relatório [IBAMA] e levantamento [enfermidades do 

camarão], que ainda serão realizados. 

Outros dois referem-se a conflito envolvendo policiais em 2004 (passado); 

e ao estabelecimento do valor da multa para empresa que causou danos ambientais 

em Aracati (futuro). 

Os quatro últimos títulos remetem ao passado, em alusões ao diagnóstico 

do vírus da mancha branca em criatórios cearenses, à primeira detecção do vírus da 

mancha branca, na editoria Fortaleza, do “O Povo”; e à denúncia feita por 

pescadores, em matéria coordenada à da suspensão judicial do funcionamento da 

Aquabrás. 
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4.3.2 As Estratégias de modalização 

 

 

Modalizar a enunciação é atender, através das operações enunciativas, 

ao objeto comunicacional, o que pode ser feito conscientemente ou por hábito, o que 

os filósofos de linguagem costumam denominar ato de fala ou de linguagem. Um 

caso peculiar de modalização é o emprego de quantificadores, bastante comum nas 

editorias dos jornais que tratam da área de Economia. 

 

Diário do 
Nordeste 

03/08/2003 

Camarão é grande negócio – Exportações têm alta de 42% no 
semestre 

BNB disponibiliza R$ 660 mi 

Cina contabiliza US$ 7,6 mi 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

01/09/2003 
Movimento de cargas no Porto de Fortaleza fica estável no 
primeiro semestre – Exportação de camarão cresce 293% 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

06/10/2003 
Cultivo em cativeiro é crescente – Estado responde por 34% da 

produção do País 
Negócios 

Diário do 
Nordeste 

25/03/2004 
Liderança na venda externa no País – Exportações de camarão 

rendem US$ 80 mi ao CE 
Negócios 

Diário do 
Nordeste 

21/05/2004 
Fartura – Quilo do camarão pode ser encontrado por até R$ 

9,00 
Cidade 

Diário do 
Nordeste 

11/08/2004 
CAMARÃO – Produtores reclamam acesso a recursos 

CE tem 185 fazendas de criação 
Negócios 

O Povo 30/11/2003 Setor responsável por 9 mil empregos diretos Ceará 

O Povo 31/08/2004 Ibama identifica 175 fazendas Fortaleza 

O Povo 19/01/2005 Exportações podem chegar a US$ 2,5 BI Economia 

O Povo 18/03/2005 Registro de 32 fazendas na Região Jaguaribana Ceará 

O Povo 06/06/2005 

DIAGNÓSTICO PREOCUPANTE – Carcinicultura: 79,5% das 
empresas estão irregulares 

Ceará é o 2° Produtor do País 

Técnicos do Ibama foram a 19 municípios 

Fortaleza 

 

A exceção é constituída por três matérias que tratam do número de 

fazendas de camarão, do número de municípios visitados por técnicos do IBAMA e 

do percentual de empresas em situação irregular. Todos os outros títulos das 

matérias destacados no quadro acima – a maioria do caderno de Negócios do 

“Diário do Nordeste” – trazem cifras, índices percentuais, número de empregos 

gerados e posição no mercado, tratando especificamente do desempenho do setor 

da carcinicultura no mercado. Isso reafirma, através dos dados expostos nos títulos, 
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normalmente incontestáveis, que a ênfase nas publicações, de cunho 

exclusivamente mercadológico sobre a atividade da carcinicultura, ainda predomina. 

 

 

4.4.2.1 As Operações de impessoalização 

 

 

A impessoalização é o último grau de distanciamento que se pode obter 

em relação à representação produzida no jornal, reforçando no discurso jornalístico 

sua função de mediação entre os fatos e a sociedade. 

 

Diário do 
Nordeste 

22/12/2003 
Produtores americanos acusam Brasil 

de dumping – Camarão pode ser 
barrado nos EUA 

Negócios 

Diário do 
Nordeste 

25/03/2004 Ação antidumping pode ter lado positivo Negócios 

Diário do 
Nordeste 

21/05/2004 
Fartura – Quilo do camarão pode ser 

encontrado por até R$ 9,00 
Cidade 

O Povo 19/12/2003 
Produto usado na carcinicultura pode ter 

matado trabalhador 
Ceará 

O Povo 27/05/2004 
Camarão deve render US$ 300 mi em 

2004 
Economia 

O Povo 27/01/2005 

Ministério Público pode mover ação contra 
empresa 

Ameaça pode gerar interferência da PF 

Ceará 

 

O primeiro título, do caderno de Negócios do “Diário do Nordeste”, 

destaca que o camarão brasileiro “pode” ser barrado nos Estados Unidos. Tratando 

do mesmo assunto, na mesma editoria, o título da matéria seguinte destaca que a 

ação antidumping “pode” ter um lado positivo. Publicado na editoria de Cidade, o 

próximo título destaca a possibilidade de o camarão poder ser adquirido por 

determinado valor. 

Os três títulos seguintes são do “O Povo”. O primeiro, da editoria Ceará, 

destaca a possibilidade de produto utilizado na carcinicultura ter matado trabalhador. 

O segundo, da Economia, ressalta o possível rendimento da carcinicultura no ano. O 

terceiro, da editoria Ceará, foca duas possibilidades, de o Ministério Público mover 

ação contra empresa e de a ameaça gerar interferência da Polícia Federal. 
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4.5 Os “sem-verbo” 

 

 

Há também títulos, tanto de matérias quanto de peças – como quadros – 

que não utilizam verbos, mas outros recursos lingüísticos, como palavras ou 

expressões com força suficiente para chamar a atenção do leitor, tanto pelo impacto 

quanto pelo teor poético como: “exportação”, “prejuízos”, “explosão”, “peixes 

mortos”, “dificuldade”, “conflitos”, “dilema”, “exemplos de resistência”, “tensão”, 

“conflito anunciado”, “efeitos do desenvolvimento”, “elos com a natureza”, 

“problemas semelhantes” e “belezas”. 

 

Diário do 
Nordeste 

01/09/2003 Exportação do produto congelado Negócios 

Diário do 
Nordeste 

25/03/2004 Valor das exportações brasileiras de camarão 
cultivado 

Negócios 

O Povo 19/08/2002 Prejuízos financeiros a longo prazo 

Explosão em área de mangue 

Ceará 

O Povo 01/06/2004 Peixes mortos no Jaguaribe 

Dificuldade para obter licença 

Ceará 

O Povo 09/09/2004 Principais conflitos no litoral cearense Ceará 

O Povo 27/01/2005 Conflito em manguezal de Aracati Ceará 

O Povo 11/04/2005 CEARÁ – A exploração do litoral e o dilema dos povos 
do mar 

Exemplo de resistência 

POVOS DO MAR – Diagnóstico da tensão 

Ceará 

O Povo 14/04/2005 Em Curral Velho: conflito anunciado Ceará 

O Povo 26/06/2005 DEGRADAÇÃO – Os efeitos do desenvolvimento 

COGNITIVOS E AFETIVOS – Elos com a natureza 

Problemas semelhantes 

APA DO RIO MUNDAÚ – Belezas em mangue, rio e 
dunas 

Ciência & 
Saúde 

 

Esta breve análise do discurso dos títulos aqui selecionados revela aquilo 

que a hipótese proposta inicialmente já anunciava: falta, a grande parte do material 

noticioso dos dois principais jornais impressos do Ceará, uma abordagem mais 

integrada da problemática ambiental – considerando, aqui, o caso específico da 

carcinicultura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Pesquisar sobre a carcinicultura no Ceará foi uma oportunidade de 

conhecer um pouco mais a realidade do litoral do Estado, assim como de poder 

confrontar alguns conceitos, muito difundidos na atualidade, mas, ainda, com poucas 

aplicações práticas, a exemplo da sustentabilidade. 

A importância do ecossistema manguezal é inquestionável, sob todos os 

pontos de vistas estudados pelos especialistas da área ambiental, mas, sobretudo, 

para a garantia do sustento das gerações futuras, considerando não apenas a 

produtividade, mas os serviços ambientais que presta. 

Pelas pesquisas empreendidas, foi possível constatar que a criação de 

camarão em cativeiro no Estado do Ceará, assim como em outros lugares aonde 

vem sendo desenvolvida, tem se mostrado, até o momento, incapaz de lidar com os 

princípios básicos da sustentabilidade, por meio de investimentos para que tenha 

uma interferência mínima no equilíbrio ecológico das áreas onde se instala. Os 

impactos, comprovados por todos os estudos realizados, são a prova disso. 

A forma escolhida, neste trabalho, para tratar a questão, foi a análise de 

como a carcinicultura se insere no processo de construção das notícias sobre meio 

ambiente veiculadas pelos dois maiores jornais impressos do Estado do Ceará: 

“Diário do Nordeste” e “O Povo”. 

Para isso, não foram desconsideradas as condições de produção do 

material noticioso, incluindo o critérios de relevância e noticiabilidade que fazem com 

que o tema esteja nas páginas dos jornais tanto quanto os números das exportações 

são satisfatórios, quanto quando há uma queda, devido a ações de pescadores 

norte-americanos antidumping em relação o Brasil; assim como quando há suspeita 

de contaminação de trabalhadores por produtos utilizados na atividade, conflitos 

com comunidades litorâneas ou mesmo interferência do poder público por 

irregularidades nos licenciamentos ambientais. 

Como, por princípio, a ética deve caminhar juntamente com a produção 

jornalística, é também um dever ético fazer a cobertura de assuntos relacionados à 

questão ambiental considerando toda a complexidade envolvida, incluindo uma 

diversidade de fontes e de informações que precisam ser ouvidas e mostradas aos 

leitores dos jornais. 



 99 

Ferramentas teórico-metodológicas da Análise do Discurso – que se 

utiliza da linguagem [texto] e da ideologia [contexto] – neste trabalho foram utilizadas 

para mostrar, através das estratégias enunciativas, presentes nos títulos das 

reportagens, como a imagem da carcinicultura foi construída para os receptores 

dessas informações. 

Dessa análise se conclui que já há avanços, em algumas editorias, que 

rompem com a regra geral e conseguem produzir reportagens especiais, enfocando 

os conflitos ao longo do litoral do Estado do Ceará. Mas, por outro lado, ainda falta 

dizer, por exemplo, se há possibilidade [ou alguma experiência concreta em algum 

lugar] de que a carcinicultura possa vir a se tornar uma atividade rentável para o 

Estado do Ceará, sem comprometer o meio ambiente e, conseqüentemente, a 

qualidade de vida das comunidades litorâneas. 

Fazendo uma estratificação por editorias, pode-se dizer, de uma forma 

geral, que o caderno de Negócios do “Diário do Nordeste” e a editoria de Economia 

do “O Povo” trataram muito do tema, mas apenas na perspectiva mercadológica, 

visando lucros imediatos, desconsiderando os princípios básicos da 

sustentabilidade. 

Outras editorias, como a Ceará e a Fortaleza; e o caderno Ciência & 

Saúde, no caso do “O Povo”, vêm buscando uma cobertura mais integrada da 

questão, incluindo a publicação de reportagens especiais, em forma de séries e de 

cadernos. Embora de forma mais tímida, o “Diário do Nordeste”, na editoria de 

Cidade e no caderno Regional, também tem buscado esse caminho. 

O ideal, do ponto de vista dos próprios jornalistas que se dizem 

especializados em meio ambiente, não seria a criação de editorias específicas para 

tratar o tema ambiental, mas que todos os jornalistas, em todas as editorias, 

tivessem condições de enxergar além da superfície das questões ambientais, de 

modo a oferecer ao leitor mais possibilidades de reflexão sobre o tema. 

Para isso, faz-se necessária a capacitação, o exercício constante do 

pensar e do agir, num movimento incessante em busca de vencer as próprias 

limitações impostas pelo fazer jornalístico, que, obviamente, nunca serão vencidas 

em sua totalidade. Mas é a partir do desafio que se avança no sentido de construir 

algo melhor, ainda que não necessariamente o utópico ideal. 
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