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A PRODUÇÃO MIDIÁTICA DA MARÉ DO CAMARÃO NO CEARÁ

Msc. Albaniza Rodrigues Fernandes
                                                                   Mestrado em Geografia UFC

 O presente estudo investiga de que maneira o discurso jornalístico opera na construção de
representações sobre a produção de camarão. Para isso, é necessário percebê-lo como um constituidor
de significados, onde se exercem e travam lutas para produzir uma suposta verdade/realidade. Ao analisar
as matérias jornalísticas, como discursos construídos culturalmente, percebe-se o modo como as
representações estão sendo elaboradas. As ferramentas teóricas norteadoras desta pesquisa foram
fornecidas pela Geografia Cultural, as quais possibilitaram uma nova leitura sobre o assunto. A pesquisa
busca compreender as representações elaboradas pelo jornal O POVO, um dos mais importantes veículos
da mídia impressa do Ceará, sobre a Carcinicultura em três períodos: de 1978-1984; 1990-1994 e de
2000-2004.  O cultivo de camarão começa a ser veiculado pelo jornal na década de 1970, mas somente
na década de 1990 que conquista uma maior notoriedade na agenda pública. A metodologia utilizada
consiste em um levantamento de reportagens que tratam, de alguma forma, a temática da Carcinicultura.
Considero como campo da pesquisa as edições diárias do jornal O POVO desses períodos. O jornal, ao
ser pensado como artefato cultural, está sendo visto como um local de produção de saberes sobre a
atividade camaroneira, auxiliando na formação da opinião pública. O estudo, ao se pautar na análise da
construção discursiva, teve que se direcionar a examinar as estratégias acionadas para elaborar os ditos
sobre a Carcinicultura. Neste sentido, descrevo e problematizo o funcionamento dos discursos jornalísticos.
No primeiro período, 1978-1984, em Ao encontro do Eldorado, observo dizeres que apontam a
Carcinicultura como algo benéfico, uma importante saída para a crise do sal, uma atividade para inserir o
Ceará e o Nordeste no circuito nacional de produção. À medida que avança para os períodos seguintes,
o discurso do referido jornal desloca-se para outros significados. Assim, a atividade camaroneira é, por
um longo período, apontada pelo jornal como a única saída viável para o Nordeste. Isso passa a ser
questionado. A expansão da Carcinicultura no Brasil é bastante expressiva nas últimas décadas.  No
segundo período, 1990-1994, A promessa da redenção econômica ainda permanece. O discurso da
atividade, como uma coisa muito promissora, no início está presente, para, posteriormente, a atividade
passar a ser vista não mais como algo tão benéfico. Para o terceiro período, dede 2000-2004, O sonho
acabou, embora o cultivo do camarão, naquele momento, já fosse uma das mais importantes atividades
do setor primário nordestino. Os enunciados dos discursos jornalísticos passam a registrar essa prática
como uma atividade preocupante pela forma como é realizada, isto é, sendo a causa de inúmeros problemas
socioambientais. A prática do cultivo de camarão, em áreas de mangues e suas adjacências, vêm provocando
uma série de danos, tanto para o ambiente, como para inúmeras comunidades que dependem do
ecossistema manguezal para sobreviverem. Nesse sentido, o discurso do jornal, ao deslocar esses dizeres
sobre a Carcinicultura, mostra como atua estrategicamente para a naturalização dos significados. Com
isso, deve ser entendido não apenas como um informador dos acontecimentos, dos fatos, mas como um
instrumento que estabelece verdades, as suas.
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