UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUSTENTÁVEL (PRODER)

EMMANUELLE MONIKE SILVA FEITOSA

NORDESTE RURAL: O CARIRI SE VÊ POR AQUI?
UM ESTUDO SOBRE AS NOTÍCIAS RURAIS NA TV E O PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

JUAZEIRO DO NORTE-CE
2013

EMMANUELLE MONIKE SILVA FEITOSA

NORDESTE RURAL: O CARIRI SE VÊ POR AQUI?
UM ESTUDO SOBRE AS NOTÍCIAS RURAIS NA TV E O PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado em Desenvolvimento Regional
Sustentável da Universidade Federal do
Ceará – Campus Cariri, como requisito
parcial à obtenção do título de Mestre em
Desenvolvimento Regional Sustentável Área
de concentração: Estado, Sociedade e
Desenvolvimento Regional Sustentável.
Orientador: Professor Dr. Paulo Eduardo
Silva Lins Cajazeira.

JUAZEIRO DO NORTE-CE
2013

EMMANUELLE MONIKE SILVA FEITOSA

NORDESTE RURAL: O CARIRI SE VÊ POR AQUI?
UM ESTUDO SOBRE AS NOTÍCIAS RURAIS NA TV E O PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL

Dissertação apresentada ao Curso de
Mestrado em Desenvolvimento Regional
Sustentável da Universidade Federal do
Ceará – Campus Cariri, como requisito
parcial à obtenção do título de Mestre em
Desenvolvimento Regional Sustentável. Área
de concentração: Estado, Sociedade e
Desenvolvimento Regional Sustentável.
Aprovada em: 02/ 05 / 2013

Juazeiro do Norte, 02 de maio de 2013

Dedico todo esforço desse trabalho ao
meu amado pai, Paulo Feitosa.
(In Memoriam)

AGRADECIMENTOS

Agradecida sou e estou a Deus em primeiro lugar. Não poderia ser diferente, chegar
até aqui, com saúde, determinação, perseverança e feliz! Só um ser tão maravilhoso
e para me fortificar nos sonhos, concretizações da vida.
Meu paizinho querido, in memoriam, pelo amor, pela admiração, pela torcida de
onde quer que o senhor esteja. Minha mainha, tão presente e necessária em todos
os instantes da minha vida, a quem amo de forma “incalculável”. Meu afilhado, Léo,
pelo carinho, atenção e torcida também. Meu maninho Pablo, que amo tanto e
admiro, sei o quanto me amas e acreditas no meu sonho também.
Esse agradecimento é muito especial: meu amadinho! Niraldo Muniz, o homem que
Deus me presenteou... sem palavras para expressar e agradecer todo amor,
companheirismo e compreensão com a minha corrida vida durante esse mestrado,
principalmente. Pelas madrugadas acordado para me ajudar nos ajustes da
dissertação... pelas palavras de conforto, autoestima, críticas e elogios.
Meus demais queridíssimos familiares, amigos, colegas e conhecidos que deixaram
uma mensagem de força e sucesso pessoalmente, telefone ou pelas redes sociais
nessa reta final.
Ao meu caríssimo professor Paulo Eduardo Cajazeira, que me orientou nesse
processo com um ombro sempre confortável e respostas objetivas às minhas
dúvidas. Aos membros da banca, Marcelo Leite, Renato Casimiro e Águeda Cabral
por aceitarem o convite, assim podendo contribuir com meu aprendizado.
A todos os colegas, professores e funcionários do PRODER! Galera, estamos
fazendo história! Primeira turma do Mestrado em Desenvolvimento Regional
Sustentável da UFC no Cariri! Huruuuuuuu!!! Daí saíram amizades sustentáveis....
À Capes, pelo incentivo financeiro. Mais do que dinheiro, a bolsa de estudos foi
imprescindível para que eu deixasse o emprego e me dedicasse só ao mestrado.
Aos colegas da TV Verdes Mares, Fortaleza e TV Verdes Mares Cariri, Juazeiro do
Norte. Não só agradeço as contribuições por terem participado da pesquisa de forma
mais direta, mas também pela compreensão com o corre-corre, trocas de horário,
plantões...enfim...por toda ajuda!
Sem vocês, como anjos em meu caminho, dificilmente eu teria conseguido chegar
até aqui com tamanha felicidade!!!!

“A comunicação colabora na transformação das crenças dos
valores e dos comportamentos. Daí o imenso poder da
comunicação. Daí o uso que o poder faz da comunicação”.
Juan Diaz Bordenave.

RESUMO

Este trabalho de pesquisa busca perceber em que medida a presença da TV e do
telejornalismo especializado (rural) influenciam a cultura da vida e do cultivo agrícola
de produtores rurais na Região Metropolitana do Cariri (RMC), no Estado do Ceará.
Essa pesquisa de natureza qualitativa foi embasada no método francês de Análise
do Conteúdo (AC) da pesquisadora Laurence Bardin. A metodologia empregada
investigou de que forma as reportagens divulgadas sobre o Cariri, no programa
Nordeste Rural, produzido e transmitido pela TV Verdes Mares Cariri, afiliada a
Rede Globo de Televisão, no Estado do Ceará contribuíram no processo de
desenvolvimento regional sustentável (DRS) da região. Como objeto de análise
foram verificadas 12 reportagens rurais sobre a Região do Cariri, sul do Estado do
Ceará. No experimento observou-se tanto a produção, reportagem e edição do
discurso jornalístico rural emitido pelo programa NR, como também a recepção por
parte dos agricultores. A pesquisa entrevistou um grupo de jornalistas ligados ao
programa, que trabalham nas emissoras TV Verdes Mares (Fortaleza) e TV Verdes
Mares Cariri (Juazeiro do Norte) e um grupo de telespectadores do programa
formado por agricultores do Assentamento Malhada, zona rural do município do
Crato (RMC). A escolha deste grupo ocorreu pela principal fonte de sobrevivência da
comunidade, a agricultura familiar, pela posição geográfica da comunidade e pelo
acesso dos produtores rurais ao programa Nordeste Rural, canal de TV local, sem
uso de antena parabólica.

Palavras-chave: Telejornalismo. Cariri. Rural. Desenvolvimento Sustentável.
Semiárido.

ABSTRACT

This research seeks to understand to what extent the presence of TV and television
journalism specialized (rural) influence the culture of life and the agricultural
cultivation of rural producers in Cariri Metropolitan Region (CMR) in the state of
Ceará. This qualitative research was based on the French method of Content
Analysis (CA) by the researcher Laurence Bardin. The methodology investigated how
the articles published about Cariri on Nordeste Rural program, produced and
broadcast by TV Verdes Mares Cariri affiliated with Globo TV in the state of Ceará
contributed to the process of sustainable regional development (DRS) of the region.
As an object of analysis were checked 12 reports on the rural region of Cariri in south
in state of Ceará. In the experiment it was observed both production, reporting and
editing of rural journalistic discourse issued by the NR program, as well as the receipt
by the farmers. The survey interviewed a group of journalists linked to the program,
working in the broadcast TV Verdes Mares (Fortaleza) and TV Verdes Mares Cariri
(Juazeiro) and a group of viewers of the program formed by the Malhada Settlement,
rural municipality of Crato (RMC). The choice of this group was the main source of
livelihood of the community, family farming, the geographical position of the
community and the access of farmers to the Nordeste Rural program, local TV
channel without using satellite dish.

Keywords: Newscast. Cariri. Rural. Sustainable Development. Semiarid.

RESUMEN

Esta investigación busca comprender hasta qué punto la presencia de la televisión y
el periodismo televisivo especializado (rural) influye en la cultura de la vida y el
cultivo agrícola de los productores rurales en la Región Metropolitana de Cariri
(RMC) en el estado de Ceará. Esta investigación cualitativa se basó en el método
francés de Análisis de Contenido (AC) de la investigadora Laurence Bardin. La
metodología usada investigó cómo los reportajes publicados sobre Cariri, en el
programa Nordeste Rural, producido y transmitido por TV Verdes Mares Cariri,
afiliada a la Rede Globo de Televisión, en el estado de Ceará han contribuido al
proceso de desarrollo regional sostenible (DRS) de la región. Como objeto de
análisis se revisaron 12 reportajes rurales sobre la región de Cariri, estado sureño de
Ceará. En el experimento se observó tanto la producción, el reportaje y edición de
discurso periodístico rural emitido por el programa NR, así como la recepción por los
agricultores. La encuesta entrevistó a un grupo de periodistas vinculados al
programa, que trabajan en las emisoras TV Verdes Mares (Fortaleza) y TV Verdes
Mares Cariri (Juazeiro do Norte) y un grupo de espectadores del programa formado
por los agricultores del Asentamiento Malhada, zona rural del municipio de Crato
(RMC). La elección de este grupo ocurrió por el principal medio de vida de la
comunidad, la agricultura familiar, la posición geográfica de la comunidad y el
acceso de los agricultores al programa Nordeste Rural, el canal de televisión local,
sin utilizar antena parabólica.

Palabras clave: Periodismo televisivo. Cariri. Rural. Desarrollo Sostenible.
Semiárido.
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1. Introdução
O que delimita o espaço urbano e o espaço rural em um município? Só a
geografia ou deve-se levar em consideração outros fatores, como os de origem
cultural, social, econômica, filosófica? Seria óbvio ou vazio demais considerar
apenas o espaço meramente geográfico para se definir onde termina e onde começa
a “zona” urbana e rural, se esses espaços são construídos com hábitos, costumes,
culturas de pessoas que juntas formam grupos, comunidades de identidades
semelhantes ou diferentes.
Reis (2006) explica que nas primeiras décadas do século XX a sociedade
brasileira se configurava como amplamente rural. Em paralelo ao expressivo
crescimento da população verificado no país entre os anos 1940 e 1980, observouse uma inversão da distribuição populacional entre as áreas rurais e urbanas. Nesse
sentido, o esvaziamento das áreas rurais, o crescimento desordenado de grandes
cidades e a formação de centros metropolitanos são reflexos evidentes que
sinalizam um país de um novo tempo.
E é justamente esse novo tempo que nos mostra as transformações sociais
no comportamento humano, sejam os que moram na zona urbana, sejam os que
moram na zona rural. Nessa segmentação não há como olhar especificamente para
o lugar de moradia, sem observar o meio e os costumes de seus habitantes. É
perceptível ainda, que entre as duas zonas, o comportamento que se reproduz como
“moderno” é de quem está na cidade, ficando para quem está no campo a imagem
de alguém à margem da modernidade e das facilidades.
Para Bertrand et. al.(1973) as definições existentes do que seja rural e
urbano, de uma forma geral, são associadas a duas grandes abordagens: a
dicotômica e a de continuum. Na primeira, a ênfase recai sobre as diferenças que se
estabelecem entre estes dois espaços, sendo o campo pensado como algo que se
opõe à cidade. Na segunda, ocorre uma aproximação entre o espaço rural e a
realidade urbana.
A noção de urbano e rural está relacionada ao grau de artificialização dos
ecossistemas, ou seja, à maior ou menor manifestação da pressão antrópica, que é
o impacto causado no meio ambiente pelas atividades humanas. É preciso levar em
consideração diversos fenômenos da globalização como causador de uma inversão
de papéis entre urbano e rural, como forma de se pensar o desenvolvimento do país.
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Geralmente adota-se a perspectiva de que urbano é o ecossistema ultraartificializado e rural é aquele intocado pelo ser humano. Mas, às vezes, pode
ocorrer exatamente o contrário, como é o caso de áreas em que há agricultura
intensiva. A agricultura não pode servir como critério de identificação do rural
(VEIGA, 2006, p.31).
Segundo Habermeier e Silva (1998, p.11) são mais de 2,3 milhões de
agricultores familiares na região Nordeste, o que representa 53% do total do País.
Esses produtores estão presentes em 83% das unidades produtivas rurais do
Nordeste, mas a agricultura familiar ocupa apenas 31% da área regional, numa
extensão aproximada de 28,8 milhões de hectares. No Brasil, (NAF, 2009) de um
total de 4.859.864 estabelecimentos rurais (Anexo G), 4.139.369 são familiares,
distribuídos por 329.941.393 hectares, o equivalente a 36,75% do território brasileiro.
No Brasil, o mapa oficial da urbanização, que separa o rural do urbano, foi
publicado no Atlas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2000,
adota um critério meramente administrativo e que segundo o autor, não foi
contestado desde a década de 30.
Em 1938, Getúlio Vargas assinou um decreto-lei que, considera
urbanas, as sedes dos municípios (que seriam as cidades) e as vilas,
não importando sua densidade populacional. Ele destacou que a
densidade demográfica talvez seja o principal indicador da maior ou
menor pressão antrópica, mas não deve ser o único. Após a
proclamação da República, a classificação urbana passa a se
relacionar com o conceito de cidade, e cada vila passa a adotar um
critério, pois se tornar cidade confere status. Se usarmos o critério
analítico, a população urbana do Brasil não chega a 70%. No Brasil,
não há no estatuto das cidades, por exemplo, um artigo que defina
cidade. Essa lacuna gera confusão entre a classificação adotada pelo
governo e a usada em estudos demográficos [...] a superioridade da
cidade se deve à diversidade, que é a chave para o dinamismo. Ele
também destacou a importância do desenvolvimento científico:
“Considerando o papel da inovação e o fato de ela ter lugar na
cidade, é natural pensar que a área rural seja subordinada; pensar de
outra forma é romantismo.
(VEIGA, 2006, p. 33).

A extensão do Brasil, por si só, é um território continental para um país e que,

a maior parte das cidades nasceu de origem rural. A região Sul1 do Ceará (ver
Anexo A) abrigava em suas matas nativas diversas tribos de índios, como: Kariri,
Aquijiró, Guariú, Xocó, Quipapáu, tanto que a primeira (Kariri) pela sua
1

De acordo com a divisão territorial do Estado do Ceará, o Cariri é formado por 33 municípios, parte
dessa região sul faz divisa com Piauí, Pernambuco e Paraíba (FEITOSA, 2012, p. 211).
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representatividade e resistência, deu a essa parte do Ceará o nome de região do
Cariri.
Desde o ano de 2009, quando a Lei Complementar Estadual 78/09 foi
aprovada, o Cariri passou então a ser reconhecido como RMC – Região
Metropolitana do Cariri2, a segunda do Ceará3 (Anexos B e C). Composta pelo
triângulo Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), (Anexo D) e mais seis
municípios: Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda, Santana do Cariri, Jardim e Missão
Velha. Ao todo são mais de meio milhão de habitantes nessas nove cidades, mas só
as três primeiras têm mais de 50 mil cada4. E a RMC, não foge à regra de outras
regiões brasileiras, quanto à forte presença de comunidades rurais que lutam dia
após dia para não abandonar a terra, cedendo espaço para os grandes latifundiários
e trocando a vida no campo, a agricultura familiar para endossar o agronegócio
capitalista, viver na cidade a procura de trabalho ou de atividades informais que
gerem algum tipo de renda, muitas vezes se submetendo a condições de vida
subumanas, afinal quem vive nessa região deve ser instruído a conviver com o
Semiárido e não combatê-lo.
O Nordeste é formado por nove estados, são eles: Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. De acordo
com o Ministério da Integração Nacional (2005), em todo Nordeste há municípios
inseridos no Semiárido5 (Anexo E), com destaque para Bahia, que vem em primeiro
lugar com o maior número de municípios localizados nessa região, 265, seguido do
2

Os nove municípios somam uma área de 5.025,655 km² conforme dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). A região está localizada no sul do Ceará, e faz divisa com os estados
de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Piauí, estando a uma média de 600 km de distância
dos principais centros urbanos do Nordeste brasileiro.
3
A primeira região metropolitana instituída no Ceará em 1973 foi a RMF, Região Metropolitana de
Fortaleza (ver Anexo VIII), através da Lei Complementar Federal nº 14. Fortaleza, capital cearense, e
mais 14 municípios vizinhos compõem a RMF: Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio,
Guiaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São
Gonçalo do Amarante. É a sexta maior do Brasil em número de habitantes: 3 milhões 610 mil 379
moradores.
4
IBGE (2010): Crato: 121.428; Juazeiro do Norte: 249.939 e Barbalha: 55.323 mil habitantes (ver
Anexos I, J e K, respectivamente);
5
Conforme requisitos do Ministério da Integração Nacional (2005) critérios técnicos:I. precipitação
pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros;II. Índice de aridez de até 0,5 calculado pelo
balanço hídrico que relaciona as precipitações e a evapotranspiração potencial, no período entre
1961 e 1990; e III. risco de seca maior que 60%, tomando-se por base o período entre 1970 e 1990.
Esses três critérios foram aplicados consistentemente a todos os municípios que pertencem à área da
antiga SUDENE, inclusive os municípios do norte de Minas e do Espírito Santo. Além dos 1.031
municípios já incorporados, passam a fazer parte do Semiárido outros 102 novos municípios
enquadrados em pelo menos um dos três critérios utilizados. Com essa atualização, a área
classificada oficialmente como semiárido brasileiro aumentou de 892.309,4 km para 969.589,4 km,
um acréscimo de 8,66%. (MIN, 2005:05).
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Ceará (Anexo F), com 150. A Lei Federal no. 7.827, de 27/09/89 diz que o Semiárido
do Nordeste “contempla a região inserida na área de atuação da Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, com precipitação pluviométrica média
anual igual ou inferior a 800 mm, definida em portaria daquela Autarquia”.
Como o Ceará tem mais de 80% do seu território localizado numa área de
sedimentos, não podendo, portanto, armazenar água no subsolo, a política de
açudagem com interligação das bacias poderia ser uma alternativa sustentável, mas
nem sempre é possível.
As pequenas obras poucas profundas não resistem diante da seca.
Esse quadro se agrava com o solo cristalino – que torna a água
salgada - e rochoso que reduz a exploração dos aqüíferos
subterrados via os poços profundos (...) o polígono da seca define a
área geográfica Semiárida, onde o estado do Ceará tem 80% do seu
território. (GALVÃO, 2004, p. 3)

Essas e outras tantas questões sociais, independente de uma abordagem
rural ou urbana, podem e devem estar acessível ao homem do campo, para que o
mesmo se sinta empoderado6 de conhecimento, de informação sobre o território no
qual está inserido e, portanto, considere-se parte dele para se sentir livre e
desimpedido de questionar, perguntar, discordar, concordar com o que assiste em
um programa de televisão, por exemplo. Afinal, é nos meios de comunicação que a
educação encontra sua democratização, a sua popularização, pois suas atividades,
suas transformações e conquistas ultrapassam os espaços das discussões
(FREIRE, 2000). Assim, Bordenave (2003) defende que a principal utilidade da
comunicação é fazer com que as pessoas possam se relacionar entre si, se
transformando mutuamente e transformando a realidade que as rodeia.
Com base nessas discussões e observações, este trabalho objetiva analisar,
subsidiado pela Análise de Conteúdo, de que forma o programa “Nordeste Rural”,
veiculado pela emissora TV Verdes Mares, afiliada a Rede Globo no Ceará, retrata o
Cariri rural. É investigado ainda, no decorrer da pesquisa, se o referido programa
atua

no

contexto

da

Região

Metropolitana

do

Cariri

como

agente

de

desenvolvimento regional sustentável, principalmente para agricultores da região, e
se outras emissoras de TV que cobrem a região e/ou se interessam pela temática
rural.
6

Para Adorno apud Silva (2002) a antítese mais viável da sociedade selvagem é a arte, pois ela
liberta o homem das amarras dos sistemas e o coloca como autônomo, e, portanto, um ser humano.
Enquanto na Indústria Cultural o homem é mero objeto de consumo.
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A obtenção dos dados utilizados para o referido trabalho deu-se de duas
formas: visitas e entrevistas junto a produtores rurais de um assentamento da região
e aos jornalistas envolvidos na produção, reportagem e edição do “Nordeste Rural”.
Num segundo momento foi feita a quantificação das edições do programa durante 3
meses, e a partir daí foram selecionados (quantitativamente e qualitativamente) os
programas que tinham pelo menos uma reportagem com a temática “Cariri” para
esse estudo.
Sobre a audiência7 do programa escolhido para esse estudo, uma pesquisa
contratada pela TV Verdes Mares e realizada pelo IBOPE – Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística, em Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, apontou que
entre 31 de maio e 06 de junho de 2012, a audiência do programa Nordeste Rural
chegou a 11 pontos8, com a participação de 50%. Isso significa que metade dos
televisores ligados no horário estava sintonizada no programa. Cada ponto desse
IBOPE corresponde a cerca de mil aparelhos de TV ligados no programa NR,
unindo-se à contagem as três maiores cidades da Região Metropolitana do Cariri.
Toma-se como dispositivo de análise desses dados, o fato da zona rural do
Cariri ser um tema freqüente no jornalismo da TV Verdes Mares, afiliada à Rede
Globo no Ceará, principalmente no programa Nordeste Rural, mais antigo programa
temático rural no ar no Estado. A partir da metodologia de Análise de Conteúdo do
Programa Nordeste Rural, em doze edições, percebeu-se a proximidade dos temas
veiculados com a realidade local da região. Como se o homem do campo tivesse
aberto o seu diário para a produção do programa Nordeste Rural.
Nesse período, o Cariri foi um dos temas mais citados no programa “Nordeste
Rural”. Pela observação feita durante a pesquisa, as notícias rurais sobre o Cariri
foram fortemente influenciadas pelo caráter de atualidade, já que nesses três meses
de catalogação de dados, a questão climática, determina o preparo da terra, o
recebimento de sementes, o plantio e outros assuntos. Entretanto, o programa NR
correspondeu com a temática do processo de desenvolvimento regional sustentável
7

Audiência é o conjunto de pessoas que está assistindo a determinado programa de TV. (Definição
do Departamento Comercial da TV Verdes Mares durante a coleta de dados).
8
Segundo dados fornecidos pelo Departamento Comercial da TV Verdes Mares, a pesquisa teve
como universo domiciliar nas 3 cidades já citadas, da RMC, 103.500 (cento e três mil e quinhentos
domicílios), com um universo individual (pessoas) telespectadoras do “Nordeste Rural” de 79.329
(setenta e nove mil e trezentas e vinte e nove pessoas), que correspondem a 4,53%. Grifo nosso.
Fonte:
http://comercial.redeglobo.com.br/informacoes_comerciais_manual_basico_de_midia/manual_basico
_audiencia.php
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(DRS) local? Que conhecimento os jornalistas demonstraram possuir sobre a
temática rural ligada ao processo de DRS? Essas indagações são apenas algumas
das questões que foram levantadas nos questionários aplicados aos jornalistas que
trabalham produzindo reportagens, executando ou editando o material rural para o
programa.
Ignacy Sachs (1994), um dos economistas mais influentes no assunto, trouxe
à

tona

o

conceito

de

ecodesenvolvimento,

posteriormente

chamado

de

desenvolvimento sustentável. Sachs mostrou que para ser ecodesenvolvimento é
preciso

que

o

desenvolvimento

socioeconômico

seja

equitativo,

o

que

automaticamente implica um processo de desenvolvimento seja sensível ao meio
ambiente, colocando-o no lugar devido à sua importância, reconhecendo-o como
base de qualquer sistema vital ou econômico. Aproximando essas informações à
nossa pesquisa, é preciso observar em que medida a presença da TV e de um
programa

especializado

na

temática

rural

servem

de

influência

para

o

comportamento dos produtores rurais na Região Metropolitana do Cariri (RMC).
Para isso, o método escolhido para analisar as 12 edições do programa de TV
Nordeste Rural, foi o da professora da Universidade de Paris V, Laurence Bardin.
Utilizar a AC para observar os textos escritos sobre o universo rural do Cariri para o
programa NR exigiu organização, atenção e catalogação criteriosas para que um
detalhe não fosse perdido no decorrer do entendimento da mensagem veiculada. A
pesquisa procurou texto a texto uma palavra ou frases dentro da reportagem sobre a
Região Metropolitana do Cariri, para percebemos como o lugar e seus moradores
estavam representados. Com o entendimento de que há “um texto atrás de outro
texto”, a AC percorre um caminho árduo por diversas fontes de dados, neste caso as
notícias rurais veiculadas no veículo de massa chamado televisão:
A análise de conteúdo é usada quando se quer ir além dos
significados, da leitura simples do real. Aplica-se a tudo que é dito em
entrevistas ou depoimentos ou escrito em jornais, livros, textos ou
panfletos, como também a imagens de filmes, desenhos, pinturas,
cartazes, televisão e toda comunicação não verbal: gestos, posturas,
comportamentos e outras expressões culturais. (BARDIN, 1977, p.
42)
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A semântica9 da língua não é a única observação que foi feita e levantada por
este estudo, mas também o contexto, a coerência, o sentido, que um indivíduo
conseguiu atribuir às suas mensagens. A Análise de Conteúdo (AC), em suas
primeiras utilizações, assemelha-se muito ao processo de categorização e tabulação
de respostas a questões abertas. Dois dos principais objetivos da AC são verificar
hipóteses e/ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto. Este
manifesto pode se dar através de material escrito, falado, mapeado, figurativamente
desenhado e/ou simbolicamente explicitado, que sempre será o ponto de partida
para a identificação do conteúdo manifesto, seja ele explícito e/ou latente10.
A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na condição
dos passos (ou processos) a serem seguidos. Efetivamente para se "caminhar neste
processo", a contextualização foi considerada como um dos principais requisitos, e,
mesmo, "o pano de fundo" no sentido de garantir a relevância dos resultados.
Para Vizeu (2000) na fronteira hermenêutica, os métodos são puramente
semânticos, ao contrário da lingüística que incorpora os métodos lógicos estéticos
que buscam os aspectos formais do autor e do texto. AC proporciona investigação e
pode ser feita de diferentes tipos (palavra, tema, personagem, item), nesse caso a
AC é utilizada para estudo do conteúdo jornalístico veiculado pela televisão e se
utilizou de textos e entrevistas/depoimentos. Então, todas as etapas do processo
produtivo do programa NR foram consideradas: a produção da notícia (pensar no
assunto, conseguir locais onde a gravação será feita, encontrar pessoas e órgãos
que representem de forma real e ilustrada o tema. Na construção do texto da
reportagem, aí se dá a captação externa do que foi idealizado na redação pela
produção do programa. É verificada se a realidade rural condiz com o roteiro da
equipe de reportagem (cinegrafista e repórter), daí captam-se entrevistas e imagens
suficientes para compor um roteiro, como de uma história, sobre aquele assunto
rural. Por último, esse material bruto chega ao processo de edição, tanto da escolha
das imagens, como das falas que narram os acontecimentos sobre o campo. Só
depois desses processos é que a reportagem está pronta para ir ao ar. Do outro lado
da tela do programa NR existem pessoas dos mais diversos tipos, universos e
realidade absorvendo informações do meio rural cearense.

9

Ciência das significações dos elementos lingüísticos ou ainda é o estudo da significação das
palavras através do tempo e do espaço.
10
Implícito
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1.1 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O Capítulo 1 é o resgate sobre a comunicação rural e suas diversas nuances
dentro do processo de construção dos saberes. Sem esquecer que o agente
construtor e propagador da notícia do campo, tão importante quanto a da cidade é o
jornalista11. O profissional da comunicação responsável pelo relato das notícias nos
veículos da imprensa (rádio, TV jornal, revista e portal), assim como em outras áreas
específicas, nessa também requer estudo, dedicação e conhecimento técnico. Em
seguida é apresentado o programa de TV "Nordeste Rural", objeto de estudo
escolhido para a análise, sua história, trajetória, mudanças ao longo do tempo que
está no ar e, principalmente, sua relação com o contexto local, no que diz respeito à
produção de notícias sobre o Cariri, além de uma breve abordagem sobre a história
da TV, sua chegada ao Brasil, ao Ceará e ao Cariri. As informações foram coletadas
junto ao Grupo Edson Queiroz, com jornalistas que trabalham como produtor,
repórter e editor nas TV’s Verdes Mares e Verdes Mares Cariri.
O Capítulo 2 tem as análises de conteúdo feitas a partir do acompanhamento
das 12 edições do programa “Nordeste Rural” no primeiro semestre de 2012, bem
como as análises das entrevistas gravadas com os agricultores da comunidade rural
Malhada, Crato, inserida na Região Metropolitana do Cariri e aos jornalistas,
responsáveis pelo processo de produção, reportagem e edição, etapa final antes do
material ir ao ar.
O Capítulo 3 é formado por diálogo entre o resgate histórico-teóricometodológico sobre as ciências sociais, da comunicação, agricultura e do
desenvolvimento sustentável aparecem nesse trabalho. Afinal, não podemos negar
quanto a comunicação, neste caso através da mídia de TV, pode contribuir com
esse processo de sustentabilidade das classes rurais
Por fim, concluí-se a pesquisa, procurando elaborar algumas prospecções
com o intuito de auxiliar na solução da problemática sobre o conteúdo do programa
Nordeste Rural, que mostra o Cariri sob diversos aspectos ao restante do Estado,
mas não cita o desenvolvimento regional sustentável como parte do processo.

11

Para Travancas (1993) o jornalismo é a profissão que se aprende na prática, nas redações. No
Brasil, desde 1979, exige-se o diploma da faculdade específica para obtenção do registro que
possibilite o exercício da profissão. Profissional responsável pela redação das notícias veiculadas nos
veículos de comunicação, como: jornal, revista, rádio, TV e internet.
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2. Capítulo 1

2.1 O Papel do Comunicador no Espaço Rural

A palavra comunicação deriva do latim communicare, que significa "tornar
comum", "partilhar", "conferenciar". A comunicação pressupõe, deste modo, que
algo passe do individual ao coletivo, embora não se esgote nesta noção, uma vez
que é possível a um ser humano comunicar consigo mesmo. Esse papel já vinha
sendo desempenhado pelos jornais impressos, mas ainda feitos à base de longos
textos corridos. A imagem só apareceu como complemento da notícia por volta de
1880, na Alemanha, quando se passou a produzir revistas ilustradas graficamente
com fotografias.
Para Bordenave (1997) a comunicação é uma necessidade básica da pessoa
humana, do homem social. É tão intrínseca para o ser vivo que a necessidade de se
comunicar acontece das formas mais inusitadas e diversas.
No estádio de futebol, a comunicação aparece através dos gritos da
torcida, das cores da bandeira, nos números das camisetas dos
jogadores, nos gestos, apitadas e cartões do juiz e dos bandeirinhas,
no placar eletrônico [...] o próprio jogo é um ato de comunicação [...]
Na Câmara dos Deputados a comunicação é a essência mesma do
seu funcionamento. Tudo nela foi construído e organizado para
fornecer um ambiente adequado à comunicação [...] A feira do bairro
é um ambiente não estruturado de comunicação, já que sua função
básica é a comercialização dos produtos. Entretanto, essa função não
poderia ser cumprida sem a comunicação... [...] Na hora de ver a
novela as pessoas de “incomunicam” entre si para se comunicar-se
com a fantasia [...] A família reunida para ver a novela constituiu um
dos microambientes da comunicação, como o são também o papo do
escritório, a festinha de aniversário, o casamento, o velório, o
piquenique, o mutirão e a missa (Ibidem, p. 15 – 17).

Sendo assim, a comunicação se faz necessária independente da área de
estudo, das relações humanas, dos ambientes de convívio social. Tanto é que falta
criatividade para imaginar uma sociedade sem comunicação, principalmente porque
“a comunicação não existe por si mesma, como algo separado da vida social.
Sociedade e comunicação são uma coisa só. Não podendo existir sociedade sem
comunicação e comunicação sem sociedade [...] Diz-me como é tua comunicação e
te direi como é tua sociedade”. (BORDENAVE, 1997, p. 17-18)
Há quem diga que comunicação está diretamente vinculada aos “meios de
comunicação sociais”, neste caso nos referimos a mídia através dor jornais, rádio e
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TV, um dos veículos de massa mais abrangente. Por seu poder de transportar as
pessoas para outros mundos onde a rotina e o cansaço cedem lugar à aventura e à
emoção, a TV já foi chamada de “magia à domicílio”, às vezes esquecemos que os
meios de comunicação representam apenas uma parte pequena do que de fato é a
comunicação social (Ibidem). O que pouco se questiona em relação à cultura da
comunicação e sua influência nas relações sociais é que estamos cada vez mais
necessitados de nos comunicar e de saber o que acontece a nossa volta, justamente
através desses veículos de comunicação sociais. Tão importante quanto comer,
beber, andar e respirar é também se comunicar.
Martin-Barbero (2008) se diz convencido de que a comunicação deveria
apresentar uma teoria sociológica, semiótica ou informacional, porque só a partir
dela seria possível demarcar o campo de interesse e precisar as suas
especificidades de seus objetos. E esses objetos podem ser demarcados e
entendidos como estando nas mais diversas áreas, como: gente das artes, política,
arquitetura

e

antropologia.

Foi

necessário

perder

o

“objeto”

para

que

encontrássemos o caminho do movimento social na comunicação, a comunicação
em processo. (Ibidem, p. 280)
Em meio ao processo comunicacional há grupos que formam uma opinião
que demarca realidade a serem mostradas, comunicadas a outros grupos. Quando
se fala no agricultor, a comunicação rural é fundamental para o desenvolvimento da
agropecuária. Em outro momento, Bordenave (1988) explica que “o desenvolvimento
rural gira ao redor da comunicação”. Os agricultores necessitam tomar decisões
sobre a produção agrícola e buscam na comunicação a orientação necessária. Para
Weber e Devéns (2010), hoje, a comunicação rural, especialmente aquela ligada a
uma política de extensão rural, tem como foco, além da transferência de tecnologia,
as questões de sustentabilidade, administração da propriedade rural, melhoria da
qualidade de vida no campo, preservação ambiental, entre outros fatores que
também contribuem para a produtividade agrícola, como a convivência com o
Semiárido12.
12

De acordo com Green et al. (2005), o Ministério da Integração Nacional diz que todos os Estados
do Nordeste brasileiro ( Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte e Sergipe) há municípios inseridos no Semiárido, com destaque para Bahia, que vem em
primeiro lugar com o maior número de municípios localizados nessa região, 265, seguido do Ceará,
com 150. Além dos nove estados, parte do norte de Minas Gerais (85) também integra essa região. A
Lei Federal no. 7.827, de 27/09/89 diz que o Semiárido do Nordeste “contempla a região inserida na
área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, com precipitação
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De acordo com IBGE (2009) existiam mais domicílios com TV (95,7%) do que
com rádio (87,0%) e a grande maioria com TV em cores (97,2%) em todo o país. Na
zona rural o aparelho de TV está presente em (84,2%) das moradias. Nota-se que a
presença dos meios de comunicação na zona rural, como o rádio e a televisão, são
usados principalmente para entreter a comunidade, que geralmente está mais
afastada da sede do município. Assim, os agricultores, quando não estão
trabalhando na terra, passam a assistir novelas, jogos de futebol, programas de
culinária e programas rurais, por causa das idéias apresentadas, dicas, preços dos
produtos entre outras informações. No caso das três maiores cidades da RMC, a
estatística que representa a presença da TV no município é seguinte: Juazeiro do
Norte tem 96,5% das casas com TV, mas 3,53% dos aparelhos estão nas
residências da zona rural; Barbalha segue com cobertura de 96,28%, destes 28,58%
no campo e no Crato 96,49% das residências têm TV, 14,83% correspondem aos
aparelhos com a população da zona rural.
Esse crescimento do número de aparelhos de TV ao campo faz-se levar em
conta que mais gente da zona rural tem acesso a informação, notícias e costumes
mostrados na telinha da vida da cidade. No caso do meio rural caririense
constantemente presente no “Nordeste Rural” é motivo de comemoração para quem
“se vê na TV”, mas ao mesmo tempo deve ser questionado o que se fala sobre o
Cariri e sua população. Essa pesquisa vem referenciar a importância dos meios de
comunicação como agente propagador de notícias, mas também como agente de
dominação e manipulação. Qual o meio termo para se retratar o Cariri, através de
sua realidade rural, para todo o Ceará?
Para exercer o papel de comunicador rural é preciso estudo, convivência e
afinidade com a temática. Segundo Kunsch (1993), a comunicação rural é muito
mais complexa do que se pensa. No decorrer dos últimos anos, provavelmente, esse
tipo de jornalismo especializado, não mereceu por parte das escolas de
comunicação social a atenção devida. Ela ficou impregnada do extensionismo, do
funcionalismo e do difusionismo de inovações, sob forte influência dos paradigmas
importados, distanciados, portanto, da realidade Brasileira. Se a preocupação do
pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm, definida em portaria daquela Autarquia”. Ao
todo 1.133 municípios estão no Semiárido brasileiro, ocupando uma área de 21 mil quilômetros
quadrados (Km²), ou seja, 11,5% da área nacional, abrigando 21 milhões de nordestinos,
2
praticamente 12% da população brasileira. Sua densidade demográfica de 20 hab/km não parece
2
alta quando comparada com a média nordestina que é de 28 hab/km .
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jornalista estiver meramente no cumprimento técnico da obrigação comunicacional,
esse afastamento do território pode distanciá-lo do assunto. Paulo Freire reforça a
crítica à importação de modelos prontos, em sua obra “Extensão ou Comunicação”:
A educação importada, manifestação da forma de ser de uma cultura
alienada, é uma mera superposição à realidade da sociedade
importadora. E, porque assim é, esta “educação” deixa de ser
porque não está sendo em relação dialética com o seu contexto,
não tem nenhuma força de transformação da realidade. (FREIRE,
1977, p. 85, grifo nosso).

Então, o entendimento que se tem é que só será possível haver essa
transformação a partir do momento em que o sujeito se coloca como ator,
protagonista, de sua própria transformação, de sua realidade. Já em sua última obra
em vida, o educador Freire (1997) publica “Pedagogia da Autonomia”, e vem chamar
atenção para como os telespectadores absorvem que o é veiculado pela TV.
Pensar em televisão ou na mídia em geral nos põe o problema da
comunicação [de massa], processo impossível de ser neutro. Na
verdade, toda comunicação [de massa] é comunicação de algo, feita
de certa maneira em favor ou na defesa, sutil ou explícita, de algum
ideal contra algo e contra alguém, nem sempre claramente referido.
Daí também o papel apurado que joga a ideologia na comunicação
[de massa], ocultando verdades, mas também a própria ideologização
do processo comunicativo. Seria uma santa ingenuidade esperar de
uma emissora de televisão do grupo do poder dominante que,
noticiando uma greve de metalúrgicos, dissesse que seu comentário
se funda nos interesses patronais. Pelo contrário, seu discurso se
esforça para convencer que sua análise da greve leva em
consideração os interesses da nação. Não podemos nos pôr diante
de um aparelho de televisão “entregues” ou “disponíveis” ao que vier.
(...) A postura crítica e desperta nos momentos necessários não pode
faltar. (...) Para enfrentar o ardil ideológico de que se acha envolvida a
mensagem [do poder dominante] na mídia (...) nossa mente ou nossa
curiosidade teria que funcionar epistemologicamente todo o tempo. E
isso não é fácil. (FREIRE, 1997, p. 157-158)

Por isso, é um desafio pesquisar a comunicação rural na TV, a veiculação de
notícias e informações sobre o campo, já que se pode construir um legado de
“telespectadores-agricultores13”

educados

de

conhecimentos

complementares

àqueles que já têm que foram adquiridos ao longo de toda uma vida dedicada ao
trabalho campestre. Levando ainda em consideração que boa parte dessas notícias
é pensada, produzida por profissionais da área de comunicação que vivem e
13

Termo utilizado pela pesquisadora para falar sobre os agricultores inseridos em regiões onde há
produção jornalística rural local.

29
trabalham na área urbana. Mais que receber essas informações via programas
rurais na TV, os agricultores poderiam ou deveriam, participar também do processo
de construção da notícia junto à equipe responsável pela produção do programa.
Hoje, essa participação se dá de diversas formas: as mais comuns são por telefone
ou por e-mail para sugerir assuntos de interesse local, conforme a realidade vivida
pela comunidade rural em questão.
É surpreendente para um país, como o Brasil, reconhecido pela enorme
concentração de terras nas mãos de poucos, que 85% dos estabelecimentos rurais
correspondem ao setor familiar, sendo apenas 12% destes estabelecimentos,
pertencentes ao setor patronal (INCRA, 2000). Autores, como Teixeira e Rosa Couto
defendem a significativa presença da produção agrícola familiar na economia
brasileira e a pouca divulgação do assunto na mídia nacional, pois apesar de o setor
agroindustrial gerar mais de 40% da renda nacional, o maior setor da economia, sua
presença ainda é muito pequena nos veículos 14 de comunicação (TEIXEIRA, 1988).
A agricultura familiar15 sozinha produz cerca de 70% dos alimentos que consumimos
e é base de 90% dos municípios brasileiros, abrigando 40% da população
economicamente ativa (ROSA COUTO, 1999). Mesmo que esses dados, hoje,
variem para mais ou para menos, não daria para ignorar milhares de famílias que
vivem na zona rural do Brasil, do Ceará e do Cariri, e de lá do campo, retiram parte
de sua alimentação e muitas vezes, até o complemento da renda familiar.
Diante de todo esse contexto histórico sobre a agricultura familiar como mola
mestra da economia nacional/local é importante questionarmos como as notícias
rurais são construídas pela mídia. Afinal, tratar o meio rural como produtor de
ciência, de cultura, de notícia jornalística parece ser o mínimo que a comunicação
pode fazer para contribuir significativamente com o processo de desenvolvimento
regional sustentável que está atrelado ao homem do campo. Utilizamos a
comunicação como meio de análise para compreender o amplo universo de saberes
e conhecimento que entrelaçam a vida urbana e rural no Semiárido cearense. Afinal,
os programas rurais na TV podem atuar como agentes de desenvolvimento
14

Jornal, rádio, televisão, revista, boletins institucionais, sites, blog entre outros.
Mediante lei nº11. 326 de 24 de julho de 2006 [...] a agricultura familiar se define a partir de três
características centrais:a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados são feitos
por indivíduos que mantém entre si laços de sangue ou casamento; b) a maior parte do trabalho é
igualmente fornecida pelos membros da família; c) a propriedade dos meios de produção (embora
nem sempre da terra) pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso
de falecimento ou aposentadoria dos responsáveis pela unidade produtiva. (INCRA, 1996, p.04).
15
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sustentável a partir do momento em que colaboram com o fortalecimento da
identidade rural, valorizando o campesinato como produtor de notícia 16 que contribui
com a igualdade social no acesso a informação educativa, de qualidade e com
respeito às diversidades culturais e econômicas apresentadas pelo meio rural. O fato
de o agricultor se sentir parte da notícia e se sentir valorizado junto a sua
comunidade deve ser observado no processo sobre a influência da TV sobre o
homem do Cariri, ao se falar sobre o campo e seus costumes e hábitos interioranos.
Pertencer a uma comunidade de apropriação é compartilhar de uma
mesma maneira de produzir sentido, e o fato de o processo de
recepção não se restringir ao ato de ver TV faz com que o resultado
final derive de apropriações subseqüentes. Por exemplo, a
apropriação que um adolescente faz dos conteúdos massivos pode
passar por diversos grupos a que pertença, como os adolescentes da
vizinhança, os colegas do colégio, a turma do clube, resultando em
confirmação de sua primeira apropriação ou em re-apropriações
sugeridas pelos diferentes grupos. (JACKS, 1993, p. 50).

Para Jacks (1993) a televisão é mais do que um veículo de comunicação em
massa. O aparelho exerce o papel de mediador nas relações sociais gerando
interatividade e inclusão através das recepções em comum. A influência da televisão
sobre quem mora no campo pode ser facilmente comprovada. Abordando
especificamente a programação rural na TV, percebe-se que o impacto sobre os
homens e mulheres está também ligado ao fato do conteúdo ser local, já que o
programa de TV em estudo, “Nordeste Rural”, mostra apenas a realidade cearense.

16

Definição de notícia: “Do ponto de vista da estrutura, a notícia se define, no jornalismo moderno,
como o relato de uma série de fatos, a partir do fato mais importante ou interessante; e, de cada fato,
a partir do aspecto mais importante ou interessante”. Essa definição pode ser considerada por uma
série de aspectos. Em primeiro lugar, indica que não se trata exatamente de narrar os
acontecimentos, mas de expô-los (LAGE, 2006, p.17).
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Gráfico 01 - População rural residente no CRAJUBAR.

Fonte: IBGE, 2010. Organização da autora, 2012.

Do ponto de vista demográfico, a zona rural do triângulo Crajubar (Crato,
Juazeiro do Norte e Barbalha), na Região Metropolitana do Cariri (RMC) é
consideravelmente populosa, ultrapassando 1 milhão e meio de habitantes. Tendo
em vista o percentual nacional rural que hoje é de quase 16% (15,64%), em 60
anos, 1950 e 2010 (data do último Censo), a população na zona rural diminuiu
quase 50%. Ainda conforme os dados do IBGE (Gráfico 01), na zona rural da RMC
Barbalha é o município com maior percentual rural: ultrapassa os 30% da população
total (31,3%, Quadro 03, pág. 55), no Crato o número de moradores do campo é de
quase 17% (16,9%, Quadro 07, pág. 59) e em Juazeiro do Norte, menor município
em extensão territorial, a porcentagem é de menos de 4% (3,9%, Quadro 08,
pág.61).

2.2 Nordeste Rural: O Ceará rural na TV

A TV Verdes Mares define o programa Nordeste Rural, um dos mais antigos
de sua grade de programação, como programa de quem planta e cria. Domingo
cedinho, informa tudo que acontece na agropecuária cearense. Reportagens sobre
novas tecnologias para enfrentar os caprichos da natureza, doenças e pragas. A
cotação dos produtos, a safra e a comercialização. A sabedoria do sertão e as
receitas da culinária regional” (Figura 01).
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Figura 01 - Definição do programa Nordeste Rural (NR)

Fonte: Sistema Verdes Mares de Comunicação

De acordo com o depoimento da editora do NR, Susy Costa17, concedido em
21 de junho de 2012, entre os vídeos que são disponibilizados pelo site do programa
NR, as reportagens que mostram a culinária regional com dicas e receitas são
material mais procurado no portal de notícias g1.com.br/ce. (Figura 02).
A primeira edição do NR foi ao ar em 1987, de lá pra cá se vão 25 anos de
notícias sobre o mundo rural. Até meados de 2009 a TV Verdes Mares recebia
matéria rurais de outras afiliadas da Rede Globo no Nordeste, até pelo próprio nome
do programa. Mas com a ideia de regionalizar a notícia e em virtude do número
significativo de produções locais pelo estado, com a sucursal em Sobral, na região
Norte, e a implantação da TV Verdes Mares no Cariri, a empresa não viu mais
necessidade de exibir matérias de outros estados, que mostram realidades
diferentes para o homem do campo que vive no Ceará.
Ainda segundo Susy Costa (2012), “as principais mudanças no NR
aconteceram em relação ao estúdio, vinheta e às apresentadoras, que sempre foram
mulheres desde o início”.

17

Susy Costa é editora chefe do programa Nordeste Rural, da TV Verdes Mares. Esse depoimento foi
coletado durante entrevista para essa pesquisa.
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Figura 02 – Portal do programa Nordeste Rural

Fonte: g1.com.br/CE

A atual apresentadora, Sabrina Aguiar, é também repórter em
Fortaleza, também colabora com a produção de algumas matéria e foi entrevistada
nessa pesquisa, assim como a repórter Letícia Amaral e o chefe da redação de
Fortaleza Paulo Nóbrega.
Sobre a participação dos agricultores na escolha dos temas, está claro que
ainda acontece de forma superficial. Segundo os próprios jornalistas do programa, a
emissora só oferece duas formas de participação: ou os agricultores entram em
contato com a produção do programa NR (por carta ou telefone), ou a emissora
chega até eles através de um tema específico ou indicação de escritórios da
EMATERCE, por exemplo.
Conforme a pesquisa realizada, hoje a equipe do Nordeste Rural é mista, não
há um grupo específico que trabalhe exclusivamente para a produção desse
telejornal temático. Um editor-chefe (edita e produz), dois editores de imagens e um
produtor (estagiário). O telejornal passa pelos dois chefes de reportagem, pela
chefia de produção e pelo diretor de jornalismo antes de ir ao ar semanalmente.
Todos os repórteres do corpo de reportagem da empresa (capital, sucursal de
Sobral e TV Verdes Mares Cariri) também fazem matérias para o NR.
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2.3

Um pouco da história televisiva

2.3.1 No Brasil

Há controvérsias quanto às primeiras transmissões de imagens televisionadas
no Brasil. Em 1939 foram técnicos alemães que fizeram demonstrações de um
sistema de transmissão de imagens usando uma câmera; em 1940 houve uma
apresentação do sistema no Museu de Arte de São Paulo; já em 1946, foram os
franceses que transmitiram o programa de rádio para televisores espalhados em
alguns lugares da cidade; e em 1950, além do show do Frei Mojica, um padre
mexicano e ex-cantor que se apresentou para poucas pessoas no auditório do
Museu de Arte; nesse mesmo ano foi exibido também um filme, em caráter
experimental, sobre Getúlio Vargas.
O aparelho de TV desembarcou no Brasil em 1950 a pedido do jornalista e
empresário Assis Chateaubriand18, que encomendou 200 aparelhos e os distribuiu
na cidade de São Paulo, em pontos estratégicos, como a Praça da República, para
mostrar à população que a televisão existia mesmo. Nesse mesmo ano
aconteceriam as primeiras transmissões ao vivo de programas em uma emissora
brasileira desde o nome, a TV Tupi19. Durante meses Chateaubriand e sua equipe
se reuniram para planejar o roteiro dos programas que seriam exibidos na TV Tupi,
mas a preocupação a partir dali seria então manter a programação do dia seguinte.
A pré-estreia da TV Tupi aconteceu em 03 de Abril de 1950 com a
apresentação do cantor mexicano, Frei José Mojica. A partir daí, a TV Tupi passou a
exibir, em caráter experimental, documentários, filmes e séries que eram
importadas. Oficialmente, só em 18 de setembro do mesmo ano a TV Tupi fez a
primeira transmissão comercial, sendo o quarto país do mundo a possuir televisão,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Inglaterra e França. No dia seguinte, 19
de setembro, foi ao ar o primeiro telejornal brasileiro, Imagens do Dia. Nos primeiros
meses a Tupi tinha apenas cinco horas de programação diária, das seis às onze da
18

O paraibano de Umbuzeiro também é conhecido por Chatô. Ele foi além de jornalista,
empreendedor e político brasileiro. Chateaubriand criou e dirigiu a maior cadeia de imprensa do país,
os Diários Associados: 34 jornais, 36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, uma agência de
notícias, uma revista semanal (O Cruzeiro), uma mensal (A Cigarra), várias revistas infantis e uma
editora.
19
Conhecida primeiramente como PRF-3 TV Difusora.
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noite – que variava entre espetáculos de auditório, noticiário e filmes. Os programas
pioneiros da televisão brasileira foram: Clube dos Artistas, Imagens do Dia e TV de
Vanguarda. Até o final da década de 50 outras emissoras de TVs apareceram: TV
Paulista (1952) e Record (1953), em São Paulo; Tupi (1955) e Excelsior (1959) no
Rio de Janeiro; Itacolomi (1956) em Belo Horizonte. (FEITOSA, 2008, p.21)
Entre 1928 e 1980 o aparelho de televisão sofreu muitas e significativas
mudanças (Figura 03). Nos primeiros dez anos de televisão no Brasil, o aparelho era
considerado um artigo de luxo e status, pois eram apenas 78 mil aparelhos em todo
o país até 1958. Por ter um público restrito, a programação das emissoras era feita
para essas pouca pessoas da sociedade. A maioria dos profissionais que trabalhava
nas emissoras brasileiras vinha do rádio e do teatro, por isso a programação se
restringia à entrevistas, debates, teleteatros, shows e música clássica.
Em 1960 a televisão colorida revolucionou o mundo das imagens ao
aproximar a transmissão eletrônica da visualização real, neste período o Brasil já
possuía cerca de 621.919 aparelhos de televisão segundo dados do IBGE de 1960.
A chegada das cores à televisão foi apenas o primórdio de uma sucessão frenética
de acréscimos tecnológicos a este aparelho eletrônico (MOTA, 2010, p. 47).
Figura 03 - Evolução Histórica dos Aparelhos de Televisão

Fonte: MOTA (2010).

O tempo foi passando e a indústria brasileira que estava em crescimento
nesta década, começou a fabricar os aparelhos de televisão aqui mesmo, isso fez
com que o preço fosse barateado para a grande parte da população. Com isso, as
emissoras de TV passaram a se instalar em outros estados brasileiros.
Simultaneamente a essa expansão, a TV começa a trabalhar com as agências de
publicidade e propaganda e atrair anunciantes.
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A televisão surgia como uma fórmula mágica para a venda de
produtos – todos os produtos. Os anunciantes, antes tímidos, passam
então a comandar as produções e os programas começam a ter os
nomes associados ao do patrocinador: Grande Gincana Kibon,
Boliche Royal (...), Teatro Wallita, Histórias Maravilhosas Bendix.
(PATERNOSTRO, 2006, p.31).

Foi na década de 60 que a TV brasileira começou a se consolidar e o grande
impulso foi dado através das disputas pelas verbas publicitárias e a guerra pela
audiência. Quem revolucionou mesmo as transmissões da TV, a partir de 1960, foi o
equipamento de vídeo tape (VT) e novamente a TV Tupi saiu na frente das outras
porque foi a primeira a utilizá-lo. Na época ela chegava a dois metros de altura e
pesava uma tonelada. Com isso as emissoras podiam gravar e editar o material
antes de exibi-lo, porque até então tudo era ao vivo. Em 1965, no Rio de Janeiro,
quem dá às caras é a primeira emissora das Organizações Globo, criada pelo
jornalista Roberto Marinho, hoje uma das maiores redes de televisão do mundo. No
início a TV Globo volta sua programação para uma linha mais popular (Chacrinha,
Dercy Gonçalves, Raul Longras) e a partir de 1966, após comprar a TV Paulista a
Sílvio Santos, a emissora associa-se ao grupo norte-americano Time-Life. Depois
disso, a Globo começa a buscar novas emissoras para comprar ou contratar seus
serviços, e através destas o sinal da emissora poderia ser expandido para outros
estados e assim chegar a todo o país. Esse processo deu origem a uma rede de
emissoras que veiculam o mesmo sinal, isso é o que chamamos hoje de “afiliadas”.

2.3.2 No Ceará

Em 1960 foi descarregado no porto do Mucuripe o material da torre da TV
Ceará Canal 2 (Figura 04), então primeira emissora de TV do Ceará. A inauguração
foi divulgada pelo Correio do Ceará, jornal pertencente aos Diários Associados,
donos também da emissora. Naquela época, Fortaleza tinha 500 mil habitantes e
200 televisores. A sede (Figura 05) era na Estância Castelo (atual bairro Dionísio
Torres) onde hoje fica a holding do Grupo Edson Queiroz, localizada à Avenida
Antônio

Sales.
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Emiliano

Queiroz, Renato “Didi” Aragão, Ayla Maria, Augusto Borges, Paulo Limaverde, B. de
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Paiva, João Ramos, Wilson Machado, Guilherme Neto, Ary Sherlock, Hiramisa
Serra, Karla Peixoto, Assis Santos e muitos outros.
A emissora representava a expansão da cadeia associada pelo
Nordeste, após instalar canais em Recife e Salvador naquele mesmo
ano. A produção era tipicamente local, até porque o videotape ainda
não havia chegado às emissoras, muito menos o sinal via satélite. A
direção do canal ficou por conta do superintendente Eduardo
Campos. A teledramaturgia praticamente dominava a programação
da TV Ceará, trazendo atrações como o TV de Romance, Contador
de Histórias e o Videorama [...] Muitas histórias eram criadas por
Guilherme Neto e Péricles Leal, este um dos responsáveis pela
implantação das emissoras de Chateaubriand. Havia também espaço
para o humor, com os programas Vídeo Alegre (com o então iniciante
Renato Aragão) e Isto é Show (com Augusto Borges). No
telejornalismo, havia os programas Repórter Cruzeiro, Correio do
Ceará e Telesemana Unitário (estes últimos dois programas faziam
menção aos dois veículos impressos que também integravam o
conglomerado associado no Ceará). Luciano Diógenes, Tarcísio
Holanda e J. Ciro Saraiva estavam entre os principais noticiaristas.
(CUNHA, 2009, p.1-2)

Figura 04 - Logomarca da 1ª emissora de TV do Ceará

Fonte: Telehistoria.com.br

Depois da cassação, as concessões da TV Tupi foram divididas entre os
empresários Adolfo Bloch e Silvio Santos, onde fundaram, respectivamente, a TV
Manchete e o SBT, sendo a TV Ceará canal 2 cedida a Adolfo Bloch, vindo a ser TV
Manchete Fortaleza até 1999, quando a mesma entrou em falência e deu lugar
a RedeTV! Fortaleza.
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Figura 05 - Fachada da antiga sede da TV Ceará, Fortaleza.

Fonte: Telehistoria.com.br

Figura 06 - Cena do programa Augusto Borges, na TV Ceará, canal 2.

Fonte: Telehistoria.com.br

Quanto a TV Verdes Mares, afiliada a Rede Globo desde 1974, o contrato de
concessão foi assinado pelo industrial Edson Queiroz em 23 de maio de 1965.
Transmite para sua região de cobertura a programação da Rede Globo, além de
produzir e exibir programas locais como o Bom Dia Ceará, CETV 1ª e 2ª edição,
Globo Esporte e Nordeste Rural. Opera no canal 10 VHF analógico e 33 UHF digital.
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A emissora pertence ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, considerado um
dos maiores conglomerados midiáticos do país.
Foi através da sua empresa de navegação (criada na década de 1950
para atuar na distribuição de gás) que Edson Queiroz se apaixonou
pelo rádio-amadorismo e que, por sua vez, o levou a comprar, em
1961, a Rádio Verdes Mares. A "verdinha", como é chamada pelos
ouvintes, ocupa a liderança absoluta de audiência no rádio cearense
já há várias décadas. Foi a partir dela que nasceu o Sistema Verdes
Mares de Comunicação (SVM) [...] Ainda fazem parte do SVM as
rádios Tamoio (no Rio de Janeiro), Recife (líder de audiência em
Pernambuco) e 93 FM. O grupo opera ainda a TV Verdes Mares
(afiliada Rede Globo no Ceará), a TV Diário (emissora cuja
programação é 100% própria), o jornal impresso Diário do Nordeste,
as revistas Siará
e Gente além do portal de notícias
g1.globo.com/ceara/. Recentemente, aproveitando a estrutura e a
marca da Rádio Tamoio, o Sistema Verdes Mares lançou sua mais
nova publicação: o semanário "Tamoio Notícias". Em formato
tablóide, o jornal é distribuído gratuitamente em diversos pontos do
Rio de Janeiro, com atenção especial para a movimentada Feira de
Tradições Nordestinas, no bairro de São Cristóvão. A programação
da Tamoio e da TV Diário, o cotidiano carioca e o esporte são os
principais destaques deste novo jornal popular que, acaba sendo uma
opção de informação para os nordestinos residentes no Rio.
(MORGADO, 2010)

No dia 23 de outubro de 1969 o sinal da emissora ia ao ar, ainda não com o
nome de TV Verdes Mares, mas de “Canal 10 – a nota máxima em televisão”
(CUNHA, 2009, p.3). Em 31 de janeiro de 1970 é inaugurada oficialmente a
televisão, estreando o primeiro telejornal, com 20 minutos, comandado pelo
jornalista Mardônio Sampaio. Desde a implantação a preocupação com a qualidade
dos profissionais da área técnica e jornalística foi primordial.

A empresa contou com a sociedade de Edson Queiroz com José de
Paula Barbosa, Astrolábio Queiroz Filho (primeiro superintendente),
José de Arimatéia Santos e Francisco de Paula Barbosa. A Verdes
Mares iniciou com um quadro de 86 funcionários, além de contar com
dois transmissores de 2KVA, 3 câmeras, uma mesa de vídeo
Maxwell, duas máquinas de tape e duas de telecine. Meses antes, os
jornais divulgavam anúncios publicitários com os dizeres: “as ruas de
Fortaleza vão ficar mais desertas” e outra lamentando: “pena que a
nossa televisão não seja côres” (Figuras 7 e 8). Nos jornais do grupo,
divulgava-se a programação local com o Dez na Bola, sob
apresentação de Chico Alves, e Por Dentro da Política, com Edilmar
Norões. Também se destaca o primeiro noticiário da emissora, o
Telejornal Padrão. (CUNHA, 2009, p. 4-5)
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Figuras 07 e 08 – Anúncios divulgados nos jornais em dezembro de 1969.

Fonte: Telehistoria.com.br

Com apenas oito meses no ar, a TV Verdes Mares chegou ao primeiro lugar
nas pesquisas do Ibope. Hoje, ela é respeitada e reconhecida nacionalmente,
ocupando um lugar de destaque entre as afiliadas da Rede Globo, inclusive com o
prêmio de melhor performance em vendas entre as afiliadas em 2000.
A marca da emissora, uma sereia, foi criação do cartunista cearense Hermínio
Castelo Branco, o Mino, encomendada pelo próprio Edson Queiroz. De acordo com
Cunha (2009), a inspiração para o desenho veio da esposa do artista. Após pensar
em jangadas e estrelas-do-mar, veio a figura mitológica que representa a
inventividade, o desafio e o serviço. Até hoje, o símbolo continua no ar, assim como
o troféu Sereia de Ouro, ofertado aos destaques da sociedade cearense desde
1971.
Conforme Cunha (2009), a partir de 1973, a televisão começou a ser
transmitida para o interior do estado e até mesmo para algumas cidades dos
estados vizinhos. Em 1974, a TV Verdes Mares começou a transmitir o conteúdo
nacional como afiliada da Rede Globo e no mesmo ano, fez a primeira transmissão
colorida de todo o nordeste, durante a Copa do Mundo FIFA de 1974, na Alemanha
Ocidental. A partir de 1994, começou a construir sua própria linha para o interior.
Em 2000, comemorou seus 30 anos.
Em 2009 surgiu um novo formato de telejornais da emissora. Em janeiro
estreou o novo Globo Esporte, com mais tempo de duração e um casal de
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apresentadores, e em março o Jornal do Meio Dia e

Jornal do 10 foram

substituídos, respectivamente, pelo CETV, primeira e segunda edição, ambos se
adequando ao formato padrão da TV Globo nacional.
Em 11 de maio de 2009, a emissora torna-se oficialmente a primeira emissora
do Ceará a lançar o sinal digital. Com uma cobertura de 92% do território cearense a
TV Verdes Mares faz parte da vida do Estado e de seus habitantes em todas as
faixas etárias e de renda, sendo também a maior afiliada da rede globo em nível
nacional.

2.3.3 A chegada da TV ao Cariri

Muito antes de se instalarem no Cariri as emissoras locais de TV, Verde Vale
e Verdes Mares Cariri, há muito que se contar sobre essa história. Primeiro, porque
foi uma pesquisa árdua e construída de depoimentos, já que até o momento, não há
registro, de obras publicadas sobre a história da TV na Região Metropolitana do
Cariri, a não ser por algumas poucas páginas do Boletim do Instituto do Vale
Caririense (1985), Luíz Casimiro (um dos idealizadores), descreve em poucas
páginas as experiências que incentivou e participou ao longo do ano de 1965, ano
em que se uniu a um grupo de pessoas da cidade e sonhava com a chegada da tv
ao Cariri. Hoje Juazeiro do Norte é sede para as duas emissoras de TV, já citadas,
apesar de ser também uma das cidades mais jovens da região.
Foi no ano de 1965, cinco anos depois que Fortaleza instalou sua primeira
emissora de TV, que numa conversa informal entre dois cidadãos entusiastas se
cogitou a possibilidade de Juazeiro do Norte repetir um sinal de televisão. Até então,
nem aparelho os moradores da jovem cidade, tinham. De acordo com Casimiro
(1985), o próprio comerciante de material elétrico procurou o técnico em eletrônica
da cidade, Luíz Ferreira de França e os dois buscaram reforços com os
companheiros Hildergado Belém e Antoni Arrais. Juntos, eles juntaram dinheiro para
comprar os equipamentos.
A primeira experiência foi realizada em casa de Antoni Arrais, então
residente no alto do bairro de Fátima, logo no início do Jardim
Gonzaga, à margem da rodovia para Barbalha. O local se devia,
principalmente pela sua altitude. Durante toda aquela noite, em
meados de janeiro de 1965, tentou-se captar algum sinal. O
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equipamento disponível era um televisor de marca Philips,
convencional, de 20 polegadas e uma antena de 12 elementos que
ficou há cerca de 10 metros de altura. Esta antena era adequada para
o canal 2, pois a primeira impressão era a da captação deste canal,
do Recife, a TV Jornal do Comércio. Esta estação já vinha sendo
retransmitida para o interior. Naquela noite, dia da primeira
experiência, os ânimos somente cederam pela meia-noite quando o
grupo desistiu [...] (CASIMIRO, 1985, p.99)

Foram dias e dias, praticamente doze meses de experiências em vários
pontos da cidade de Juazeiro do Norte e em Caririaçu, com mais sucesso, até que
Luíz Casimiro soube que em Caruaru, Pernambuco, um grupo conseguiu instalar
uma repetidora. O trabalho foi feito com auxílio do técnico Geraldo Aureliano de
Barros Correia e o equipamento funcionava perfeitamente naquela cidade20. Um
mês após a troca de correspondências e as passagens aéreas enviadas, enfim o
técnico pernambucano veio à Juazeiro do Norte. Logo as experiências em Caririaçu,
até então, as mais bem-sucedidas foram repetidas.
Ficou constatado, com o equipamento que trouxera, que a
intensidade era pouco menor que a metade estimada para a zona
urbana, dentro do Recife. E por isto, a repetição desde Caririaçu seria
precária com ampliação dos “chuviscos”. Apenas tiveram que mudar
o local, pois no calor das montagens e desmontagens de
equipamentos, várias telhas da igreja foram quebradas e o “seu”
vigário não mais permitiu a realização destas experiências [...]
Decidiram procurar uma posição, igualmente privilegiada, nas
proximidades de Juazeiro. Já bem próximo, divisaram o Horto que o
entusiasmou. A subida pela rua do Horto, com um Gordini apinhado
de equipamentos não foi lá muito fácil. Finalmente venceram a subida
e reinstalaram a antena. Esta ficou junto ao então cruzeiro que havia
próximo da casa do Beato Elias. A medida da intensidade de sinal foi
idêntica à encontrada em Caririaçu, o que deixou todos muito
entusiasmados. (CASIMIRO, 1985, p.100)

20

Luíz Gonçalves Casimiro, idem p. 99.
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Figura 09: Mapa de parte da Região Nordeste, com as posições de Recife (A), Garanhuns, Caruaru e
Juazeiro do Norte (B).

Fonte: Arquivo pessoal Renato Casimiro.

Sem eletricidade no Horto, o grupo providenciou um gerador de energia para
continuarem aos testes. Da segunda vez que o técnico Geraldo Aureliano esteve em
Juazeiro do Norte, foi quase um mês de trabalho, sempre à noite. O que já
ocasionava, na época, o assunto mais falado da cidade. Tanto todas as noites era
expressivo o número de pessoas curiosas para assistir as tentativas 21. Na época, o
prefeito de Juazeiro do Norte, Cap. Humberto Bezerra passou a apoiar a iniciativa.
Tanto que assinou contrato com Geraldo Aureliano para que técnico cuidasse de
toda instalação da primeira repetidora de televisão do Cariri. Devido a localização,
Geraldo já deixou explícito no contrato que Crato e outras cidades teriam que
providenciar a mesma infraestrutura para ter o sinal. Sendo beneficiadas então
apenas três cidades: Juazeiro do Norte, Missão Velha e Barbalha. A proposta foi
detalhista e cara.
Primeiro: a instalação da repetidora (a ser adquirida no Rio de
Janeiro, da empresa Lys Eletronic), bem como de uma antena
rômbica e o reforçador de sinal tipo “booster”; segundo: o raio de
ação da repetidora seria de cerca de 35 km (...); terceiro: os trabalhos
demandariam 60 dias; quarto: o custo da obra foi orçado em 13
21

Ibidem, p. 101.
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milhões de cruzeiros para os equipamentos e serviços técnicos, e
mais 7 milhões de cruzeiros para outras despesas, igualmente
necessárias, como serviço de terraplanagem, construção de uma
casa para os equipamentos, etc.; quinto: a responsabilidade destas
obras de apoio ficaria a cargo da prefeitura. O contrato foi assinado
na prefeitura, no dia 7 de julho. Convém salientar que para a
instalação da antena “rômbica”, com quatro mastros, em forma de
losango (FIGURA 09). (CASIMIRO, 1985, p. 101)

Figura 10: Antena rômbica montada na Serra do Catolé (Horto, 1966), com quatro mastros de
sustentação (Postes de cimento), na forma de um losango, com as seguintes dimensões,
aproximadamente: A: 31m; B: 25m; C: 57m; e S: 3m.

Fonte: Arquivo pessoal Renato Casimiro.

Para dar continuidade a instalação da antena repetidora de televisão, parte da
história de Juazeiro do Norte foi modificada drasticamente. A retirada de diversas e
frondosas mangueiras; a derrubada do velho tambor – árvore que conferia um
aspecto inconfundível, vista de várias partes do Cariri; a remoção das últimas ruínas
da igreja do Horto, iniciada pelo Padre Cícero; a demolição da casa dos milagres –
antiga moradia do Beato Elias (Figura 10); a remoção do velho cruzeiro que ficava
em frente a capela, e certamente a terraplanagem de toda a área, como se fazia
necessário (Figura 11). Casimiro (1985) relembra que esse foi um duro golpe, não
só para memória material da Terra do Padre Cícero, mas para a história física, o
patrimônio do lugar, e cita Barros (2008)22, “era o ataque ao universo do Padre
22

BARROS, L. O. C. Juazeiro do Padre Cícero - a terra da mãe de Deus. 2ª ed. Fortaleza: IMEPH,
2008.
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Cícero, não pelas armas como ele temeu até a morte; mas subliminarmente, pelos
mecanismos do progresso, pela deculturação de um mundo que luta pela própria
preservação, pelo culto de seus santos, pela proteção de seu padrinho”.
(CASIMIRO, 1985).
Figura 11: Casa do beato Elias, Horto, 1944.

Fonte: Arquivo pessoal Renato Casimiro

Figura 12: Mapa da situação no alto da Serra do Catolé, bairro Horto.

Fonte: Arquivo pessoal Renato Casimiro
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O material comprado para instalação da repetidora chega à cidade no final de
agosto de 1965. A prefeitura cumpria a sua parte, preparando o terreno; a CELCA se
responsabilizara pela energização da área, e fincaria os quatro mastros (postes de
cimento armado). O dinheiro para o pagamento de todas as despesas, já referidas,
proveio, na sua maior parte, do comércio local, de empresas como Aliança de Ouro,
M. Alencar, Feijó de Sá, Centro Elétrico, e muitas outras. De 7 de setembro, a data
para inauguração da obra (Figura 12) foi adiada para 25 de outubro, dia em que
marcou definitivamente a repetidora de Juazeiro do Norte. Casimiro (1985) conta
que mesmo seis meses depois da inauguração, apenas 100 (cem) residências em
toda cidade haviam adquirido o aparelho de tv. O que era bastante comum, nessa
época, conforme depoimento de Renato Casimiro23 para essa pesquisa, eram os
televizinhos, pessoas que saiam de casa para se reunir na casa de um vizinho que
tinha o aparelho de TV. Por muito tempo também se proliferou, como obra pública
da prefeitura, os pontos públicos de TV, grande parte instalada em praças, para
garantir o entretenimento a quem não tinha condições de comprar o aparelho de TV.
Após inúmeras tentativas de instalar a primeira repetidora na região (Quadro
01), Casimiro (1985) ressalta a constituição da rede de repetidoras de imagem de
televisão, a cargo da Companhia Telefônica do Ceará – CITELC -, já que no final
dos anos 60, trouxe para o Cariri a imagem de uma estação de Fortaleza – a TV
Ceará, Canal 2.
Quadro 01: Diversas experiências realizadas para a captação do sinal de televisão no Cariri (1965).

Etapa
Cidade
1
Juazeiro do Norte
2
Caririaçú
3
Caririaçú
4
Caririaçú
5
Caririaçú
6
Caririaçú
7
Juazeiro do Norte
8
Juazeiro do Norte
9
Juazeiro do Norte
10
Juazeiro do Norte
11
Juazeiro do Norte

Local
Lagoa Seca
Igreja Matriz
Igreja Matriz
Igreja Matriz
Igreja Matriz
Prefeitura Municipal
Horto
Horto
Horto
Praça Pe. Cícero
Horto

Data
Jan., 1965
Jan., 1965
Jan., 1965
Jan., 1965
Jan., 1965
Mai., 1965
Mai., 1965
Jun., 1965
Jun., 1965
Jun., 1965
Jun.Out.,1965

Resultado
Precário
Excelente24
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Péssimo
Excelente

Fonte: Arquivo pessoal Renato Casimiro
23

Renato Casimiro é filho de Luíz Casimiro, idealizador da chegada da TV ao Cariri. Renato é
pesquisador, memorialista, escritor e jornalista.
24
Excelente, neste caso, significa para o autor: imagem estável e som perfeito.
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Figura 13: Luíz Gonçalves Casimiro, em 1968 (ao centro), recebendo seu primeiro aparelho de TV
importado, sorteado em uma rifa do Lions Clube da cidade.

Fonte: Arquivo pessoal Renato Casimiro

2.3.4 As emissoras de hoje, na “Terra do Padim”
A primeira empresa com nome de TV que chegou à “Terra do Padim Ciço” foi
batizada pelo mesmo nome do santo popular dos nordestinos e fundador de
Juazeiro do Norte: TV Padre Cícero. O sinal da emissora foi concedido pelo
Ministério das Comunicações para que a mesma funcionasse com sinal Plano
Básico, ou seja, apenas como comunitária. A primeira transmissão de uma emissora
local aconteceu exatamente no dia 23 de março de 1999 e mostrou ao vivo para os
telespectadores da cidade as festividades em homenagem aos 155 anos de
nascimento do Padre Cícero, diretamente da Praça do Socorro.
Em depoimento para essa pesquisa, no último dia 10 de março, o fundador da
TV Padre Cícero, comunicador e produtor de vídeo, Roberto Bulhões, contou as
várias transformações que a emissora sofreu ao longo dos últimos 14 anos. “Na
época era sucesso total, não se falava em outra coisa na cidade. A TV Comunitária
Padre Cícero, ou TV Educativa Padre Cícero foi uma ideia nossa no final dos anos
90, já que vivíamos engajados com as matérias do programa Aqui Agora, do SBT”
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(informação verbal25). Roberto Bulhões relembra a trajetória e o trabalho em
conjunto que teve para conseguir abrir a emissora. “Eu juntamente com o amigo
Roberto Santana (já falecido), viajamos até Aracati para ver de perto uma emissora
de TV que se instalava por lá, chamada a época de TV Maré [...] A concessão
pública não saiu (informação verbal, idem nota de rodapé 25)”.
O idealizador da primeira emissora local conta ainda que foi uma batalha na
justiça para manter a TV Comunitária Padre Cícero, que hoje funciona apenas na
internet. “Funcionamos a base de liminar e ficamos no ar por dois anos e alguns
meses. Em setembro de 2011 saímos do ar pelo Canal 13, após a ANATEL derrubar
a liminar da justiça. Como recusei entregar a chave do prédio onde os equipamentos
irradiantes estavam, na Colina do Horto, a ANATEL levou o caso a Polícia Federal
(informação verbal, idem nota de rodapé 25)”.
O caso foi parar na Justiça Federal e Roberto Bulhões acabou sendo
condenado a quatro anos de reclusão e a pagar uma multa de R$ 15 mil reais. O
comunicador recorreu ao Tribunal Federal, foi absolvido da pena e da multa, uma
vez que ficou entendido que a emissora embrionária tinha pedido junto ao Ministério
das Comunicações o sinal para transmitir como comunitária. “É bem verdade que
fomos pioneiros e tivemos a ousadia de colocar no ar uma emissora de TV que,
apesar dos parcos recursos e poucos equipamentos, tínhamos boa audiência nas
cidades de Juazeiro, Crato e Barbalha. A TV Educativa Padre Cícero que nos
primeiros meses era chamada de TV Comunitária, foi a segunda emissora a
transmitir no interior do Ceará, já que a primeira foi em Aracati. No Cariri fomos
pioneiros e somos o embrião da hoje TV Verde Vale (informação verbal, idem nota
de rodapé 25).
Figura 14: Logomarca da TV Padre Cícero na internet

Fonte: Arquivo da emissora

25

Informação fornecida por Roberto Bulhões, comunicador e fundador da TV Padre Cícero, durante a
entrevista concedida em abril de 2013 à pesquisadora.
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A TV Verde Vale, inaugurada em 2006, foi a segunda emissora de TV
instalada em Juazeiro do Norte. Com o slogan “TV Verde Vale, a TV da nossa
gente”, a emissora genuinamente regional, de caráter educativo pertencente à
Fundação XV de Agosto, se caracteriza pela prioridade da divulgação da cultura,
religiosidade, economia e política social da região sul cearense. Em entrevista para
a pesquisa, o diretor da emissora, Wilton Almeida, explicou que a TV Verde Vale,
alcança a população da maioria das cidades da Região Metropolitana do Cariri:
Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Caririaçu, Milagres, Barro, Mauriti,
Granjeiro, Farias Brito, Várzea Alegre, Assaré, Aurora e Brejo Santo, em torno de
1.000.000 (um milhão) de habitantes, alcançando também cidades com Cajazeiras e
Cachoeira dos Índios, ambas na Paraíba.

Figura 15: Logomarca da TV Verde Vale

Fonte: Arquivo da emissora

A terceira e mais recente emissora da cidade chegou em outubro de 2009. A
TV Verdes Mares Cariri, do Sistema Verdes Mares de Comunicação, é o canal local
9 e cobre 66 municípios abrangendo 3 regiões significativas do Estado do Ceará:
Região (Metropolitana) do Cariri, Centro-Sul e Sertão Central. Atualmente o único
programa local é o CETV 1ª edição, com previsão de um telejornal noturno, 2ª
edição, em 2013. Os jornalistas da TV Verdes Mares Cariri têm participações diárias
no Bom Dia Ceará, CETV 1ª, CETV 2ª de Fortaleza e Globo Esporte, além de toda
semana enviarem reportagens do interior para Nordeste Rural, objeto de nossa
pesquisa.
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Figura 16: Logomarca da TV Verdes Mares Cariri, afiliada Globo em Juazeiro do Norte.

Fonte: Arquivo da emissora
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3. Capítulo 2

3.1 Análise de Dados da Pesquisa
A maioria das Análises de Conteúdo (AC)26 tradicionais culmina com as
descrições numéricas de qualquer característica textual, mas neste estudo a
atenção foi voltada para os tipos, as qualidades e as distinções das palavras no
texto, antes de qualquer quantificação. Por isso, esse trabalho de AC foi feito, de
forma tradicional, com material escrito. Há dois tipos de textos: textos que são
construídos no processo de pesquisa, como transcrições ou anotações de
entrevistas; textos que já foram produzidos para outra finalidade quaisquer, como
jornais ou memorandos de corporações. Na análise de conteúdo o ponto de partida
é a mensagem (...) e assenta-se na concepção crítica e dinâmica da linguagem
(PUGLISI; FRANCO, 2005). A semântica27 da língua não é a única observação que
foi feita e levantada por este estudo, mas também o contexto, a coerência, o sentido,
que um indivíduo conseguiu atribuir às suas mensagens. A AC, em suas primeiras
utilizações, assemelha-se muito ao processo de categorização e tabulação de
respostas a questões abertas.
Criada inicialmente como uma técnica de pesquisa com vistas a uma
descrição objetiva, sistemática e quantitativa de comunicações em
jornais, revistas, filmes, emissoras de rádio e televisão, hoje ela é
cada vez mais empregada para análise de material qualitativo obtido
através de entrevistas de pesquisa (MACHADO, 1991, p. 53).

Dois dos principais objetivos da AC são verificar hipóteses e/ou descobrir o
que está por trás de cada conteúdo manifesto. Este manifesto pode se dar através
de

material

escrito,

falado,

mapeado,

figurativamente

desenhado

e/ou

simbolicamente explicitado, que sempre será o ponto de partida para a identificação
do conteúdo manifesto, seja ele explícito e/ou latente28.
A análise e a interpretação dos conteúdos obtidos enquadram-se na condição
dos passos (ou processos) a serem seguidos. Efetivamente para se "caminhar neste
26

Análise de Conteúdo a partir daqui estará citada também com a abreviatura AC.
Ciência das significações dos elementos lingüísticos ou ainda é o estudo da significação das
palavras através do tempo e do espaço (BARDIN, 1977).
28
Implícito, algo que subentendido (LAROUSSE, 2008)
27
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processo", a contextualização deve ser considerada como um dos principais
requisitos, e, mesmo, "o pano de fundo" no sentido de garantir a relevância dos
resultados.
A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das
comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (quantitativos ou
não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas
mensagens (BARDIN, 1977, p. 42).

A finalidade desta técnica é produzir inferência, trabalhando com vestígios e
índices postos em evidência por procedimentos mais ou menos complexos. Na
fronteira hermenêutica29, os métodos são puramente semânticos, ao contrário da
linguística que incorpora os métodos lógicos estéticos que buscam os aspectos
formais do autor e do texto. Quanto à escolha da AC, ela foi escolhida porque
proporciona investigação e pode ser feita de diferentes tipos (palavra, tema,
personagem, item).
A unidade de contexto foi a parte mais ampla do conteúdo analisado, porém é
indispensável, para a necessária análise e interpretação dos textos decodificados e,
principalmente, para que se possa estabelecer a necessária diferenciação resultante
dos conceitos de significado e sentido (PUGLISI; FRANCO, 2005) sobre as notícias
que citam o Cariri sob as mais diversas nuances e características que retratam não
só a cultura agropecuária local, bem como o personagem real dessas histórias
narradas pelo programa de TV, Nordeste Rural.

3.1.1 Localização da Pesquisa:
3.1.1.1 Triângulo “CRAJUBAR”
A pesquisa foi desenvolvida na Região Metropolitana do Cariri – RMC, que
concentra mais de meio milhão de habitantes (a maioria está nas três cidades que
formam o triângulo Crajubar – Crato, Juazeiro e Barbalha). A definição do recorte foi
feita levando-se em consideração as três cidades mais próximas e com maior
população do Cariri e que, proporcionalmente, têm mais habitantes na zona rural. As
comunidades, uma de cada município, que foram cogitadas para aplicação dos
questionários deveriam ter como pré-requisito: acesso ao programa de TV “Nordeste
29

Interpretação do sentido das palavras (LAROUSSE, 2008)
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Rural”, que é (re) transmitido pela emissora local TV Verdes Mares Cariri e já ter sido
produtora de notícia para o mesmo, ou seja, ter sugerido alguma reportagem ou já
ter sido mostrada no NR. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o perfil de
cada uma das cidades do triângulo Crajubar30.
Barbalha está localizada na macrorregião cearense Cariri-Centro Sul,
mesorregião Sul cearense e microrregião Cariri, e integra ainda o triângulo Crajubar.
De acordo com IPECE (2010), o município é reconhecido pela prestação de serviços
no setor de saúde, com 51 unidades de saúde ligadas ao SUS, entre hospitais,
postos, centros de atendimento.
O município é sede de um dos geossítios do Geopark Araripe, o Riacho do
Meio, onde há presença de uma ave rara e nativa da região, o soldadinho-do-Araripe
e há diversos balneários, como Caldas e Arajara Park, cercados de natureza e
fontes de água termais. O Geossítio Riacho do Meio está situado no Parque
Ecológico Riacho do Meio, no km 9 da rodovia estadual CE-60, em Barbalha.
Figura 17 - Parque Ecológico Riacho do Meio, Barbalha

Fonte: site Geopark Araripe

30

A expressão CRAJUBAR é de origem popular e quer dizer a abreviatura de três cidades do Sul do
Ceará, localizadas na Região Metropolitana do Cariri: CRAto, JUazeiro e BARbalha. De acordo com
relato
do
empresário
Humberto
Mendonça,
disponível
na
internet
<http://www.sengel.ca/family/jeffalbu.html>, quem primeiro falou em Crajubar na década de 40 foi
Aprígio Cruz. Posteriormente, Jefferson Albuquerque, considerado grande rotariano, construiu uma
bela chácara entre Juazeiro e a batizou de Crajubar. Logo depois veio Zé Ilânio Gondim e construiu
um moderno empreendimento comercial para revender veículos Ford, era a concessionária Crajubar,
que hoje já não existe mais.
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Figura 18 - Geossítio Riacho do Meio, Barbalha

Fonte: site Geopark Araripe

O Geopark Araripe, instituição responsável pela administração desse
patrimônio natural, define o Parque Riacho do Meio como “uma área de vegetação
densa, com interessantes trilhas que passam por duas fontes naturais de águas
cristalinas e uma vista privilegiada para o vale do Cariri. Lá também está localizada a
"pedra do morcego", o lugar onde Lampião e seu bando de cangaceiros utilizavam
como acampamento ou esconderijo, quando estavam na região”.
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos – FUNCEME considera os aspectos climáticos de Barbalha assim: clima Tropical Quente
Semiárido Branco; taxa de pluviosidade 1.153 mm; temperatura média entre 24ºC e
26ºC e o período chuvoso fica entre janeiro e abril. Compõe o relevo do município a
Chapada do Araripe uma vegetação diversa, que varia entre carrasco, floresta
caducifólia espinhosa e tropical pluvial. A divisão territorial, por ordem alfabética, é a
seguinte:

Quadro 02 - Divisão territorial de Barbalha

Distrito

Ano de criação

Arajara

1904

Barbalha (sede)

1846

Caldas

2002

Estrela

1991

Fonte: Dados do IBGE (2010). Organização da autora, 2012.
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Figura 19 – Vista parcial da cidade de Barbalha

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Barbalha

Proporcionalmente ao total de moradores, Barbalha, segundo o IBGE (2010),
tem a maior população rural do Crajubar, com 17.301 habitantes, o que significa
31,3% dos 55.323 moradores.
Quadro 03 - Crescimento populacional de Barbalha
População

Ano
1991

2000

2010

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Urbana

24.302

63,24

30.669

65,21

55.323

68,7

Rural

14.128

36,76

16.362

34,79

17.301

31,3

Homens

18.489

48,13

22.926

48,75

26.904

48,6

Mulheres

19.932

51,87

24.105

51,25

28.419

51,4

Fonte: Dados do IBGE (2010). Organização da autora, 2012.

Na preservação do patrimônio histórico-cultural, mantém há mais de um
século a popular Festa de Santo Antônio com direito a cortejo do Pau da Bandeira.
No setor econômico, em cinco anos o PIB quase dobrou. Segundo IPECE, em 2002,
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a estatística chegava em R$ 126.556,00 (Cento e vinte e seis milhões e quinhentos
e cinqüenta e seis mil reais) enquanto que em 2007, o número ultrapassava os R$
237.906,00 (Duzentos e trinta e sete milhões e novecentos e seis mil reais). Mas
houve algumas transformações que afetaram a participação da agricultura familiar
nesse processo, como o crescimento da população urbana, que aconteceu de forma
mais

rápida

do

que

o

da

população

rural,

mesmo

Barbalha

tendo,

proporcionalmente, o maior índice de habitantes na zona rural.
Quadro 04 - Atividades econômicas – PIB (por setor) – Barbalha
Atividades
Ano

Agropecuária

Indústria

Serviços

PIB per capita

%

%

%

(R$ 1,00)

Barbalha

Estado

Barbalha

Estado

Barbalha

Estado

Barbalha

Estado

2002

8,62

6,62

37,53

36,03

53,85

57,35

2.591

3.182

2007

4,9

6,2

26,3

23,6

68,8

70,2

4.722

6.149

Fonte: Dados do IBGE (2010) e IPECE (2010). Organização da autora, 2012.

Com a chegada de mais indústrias e empresas no setor de serviços, o
emprego com carteira assinada também levou muita gente para cidade. Sem falar
nas dificuldades de infraestrutura para produzir alimentos, como: acesso a água,
crédito, assistência técnica, meios de escoamento da produção, dentre outros.
Figura 20 – Central de Abastecimento do Cariri – CEASA Cariri em Barbalha

Fonte: Santos, Elizângela (2012), Diário do Nordeste – 24.01.2012.
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Sobre a dificuldade de escoar a produção por preços mais justos, fugindo dos
atravessadores, os pequenos agricultores do Cariri agora contam com um
equipamento público para viabilizar a venda direta ao consumidor. A CEASA Cariri
(Figura 20) foi construída com dinheiro emprestado pelo Banco Mundial ao Governo
do Estado, cerca de R$ 15 milhões. A Central de Abastecimento, que começou a
funcionar em fevereiro de 2012, conta com 2 (dois) pavilhões permanentes com 64
boxes; 2 pavilhões não permanentes, com 240 pedras e 1 pavilhão de conveniência
com 14 lojas.
O mercado irá comercializar produtos produzidos na região, além de
ser abastecido com hortifrutigranjeiros de Juazeiro da Bahia e
Petrolina. [...] O comércio irá beneficiar as cidades do Cariri, além de
estados vizinhos como Pernambuco, Paraíba e Piauí. Mais de 75 mil
toneladas de frutas e hortaliças são comercializadas no Cariri,
atualmente. Um dos pavilhões da Ceasa será destinado aos
pequenos produtores, que poderão negociar os seus produtos
no espaço. A meta é que a partir da comercialização na Cessa, haja
um aumento para 200 mil toneladas de produtos negociados no local.
(SANTOS, 2012, grifo nosso)

Como a proposta da CEASA Cariri é beneficiar toda região e estados
vizinhos, essa passa a ser mais uma estratégia de estímulo à produção local do
agricultor familiar do Cariri. As características geográficas e climáticas do Crato,
município vizinho, assim como Barbalha, também viabilizam a produção agrícola de
culturas temporárias (milho, feijão, arroz, soja, batata, legumes entre outras) ou
permanentes (cana-de-açúcar, café, citricultura – laranja e limão, entre outras).
O Crato está localizado na macrorregião cearense Cariri-Centro Sul,
mesorregião Sul cearense e microrregião Cariri, e integra o triângulo Crajubar. De
acordo com IPECE (2010) e a Prefeitura Municipal do Crato, o município é
reconhecido, economicamente, pela produção de grãos, frutas e hortaliças. A
pecuária extensiva é diversificada com criação de bovinos, ovinos, suínos, aves. O
extrativismo vegetal também estimula a economia local com a extração de madeiras
diversas para lenha e construção de cercas, uso em padarias e fabricação de carvão
vegetal; atividades com babaçu, oiticica e carnaúba. A tradição na comercialização
de produtos oriundos da zona rural deu visibilidade a uma das maiores feiras
agropecuárias do Norte-Nordeste, a Expocrato. Atualmente, o evento também
agrega outros produtos e serviços, entre eles o leilão de animais, competições de
raças, mostra de artesanato e culinária local além de shows musicais com artistas
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locais e nacionais. Apesar da representatividade, o setor agropecuário aparece de
forma tímida na soma do PIB do município, já que o destaque tem sido a prestação
de serviços, uma realidade predominante na Região Metropolitana do Cariri na
última década.
Quadro 05 - Atividades econômicas – PIB (por setor) – Crato
Atividades
Ano

Agropecuária

Indústria

Serviços

PIB per capita

%

%

%

(R$ 1,00)

Crato

Estado

Crato

Estado

Crato

Estado

Crato

Estado

2003

3,27

6,61

32,66

41,25

64,07

52,14

2.603

3.618

2007

3,0

6,2

18,5

23,6

78,6

70,2

4.849

6.149

Fonte: Dados do IBGE (2010) e IPECE (2010). Organização da autora, 2012.

Segundo a FUNCEME as características climáticas do Crato são as
seguintes: clima Tropical Quente Semiárido Brando e Tropical Quente Sub-úmido;
índice de pluviosidade é de 1.090 mm, a temperatura média varia entre 24ºC e 26ºC
e diferente de Barbalha, o período chuvoso é o maior do Crajubar, pois vai de janeiro
a maio. O território divide-se em sede e mais nove distritos rurais, conforme quadro
organizado por ordem alfabética:
Quadro 06 - Divisão territorial do Crato

Distrito

Ano de criação

Distrito

Ano de criação

Baixio das Palmeiras

1994

Dom Quintino

1933

Bela Vista

1991

Monte Alverne

1994

Belmonte

1994

Ponta da Serra

1957

Campo Alegre

1994

Santa Fé

1938

Crato (sede)

1764

Santa Rosa

1994

Fonte: Dados do IBGE (2010) e IPECE (2010). Organização da autora, 2012.

No Crato 83,1% estão na zona urbana e apenas 16,9% na zona rural. Mesmo
com nove distritos rurais, a taxa de habitantes no campo caiu significativamente
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entre 1991 e 2010, pois na década de 90 mais de 22% da população vivia no campo
e agora esse dado não chega a 17%, o que corresponde a um pouco mais de 20 mil
habitantes do total.
Quadro 07 - Crescimento populacional do Crato
População

Ano
1991

2000

2010

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Urbana

70.280

77,64

83.917

80,19

121.428

83,1

Rural

20.239

22,36

20.729

19,81

20.512

16,9

Homens

42.659

47,13

49.570

47,37

57.616

47,5

Mulheres

47.860

52,87

55.076

52,63

63.812

52,6

Fonte: Dados do IBGE (2010) e IPECE (2010). Organização da autora, 2012.
Figura 21 – Vista parcial da cidade do Crato.

Foto: Dihelson Mendonça – jornal “Chapada do Araripe”

Dados
as principais
afluentes os
maiores são:

da Fundação Cearense de Meteorologia – FUNCEME - apontam que
fontes de água fazem parte da bacia do rio Salgado, sendo seus
rios: Carás e das Batateiras. Existem ainda diversos açudes, os
Açude dos Gonçalves e Açude Tomaz Osterne. O relevo é formado
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por depressão sertaneja, ao norte, por formas com maciços residuais e a sul pela
uniformidade da Chapada do Araripe.

Figura 22 – Geossítio Batateira

Fonte: Site Geopark Araripe

A cidade do Crato está junto a Floresta Nacional do Araripe (FLONA), que foi
a primeira floresta nacional estabelecida no Brasil, em 1946, e abrange parte do
território de Santana do Cariri, Crato, Barbalha e Jardim, totalizando 39.262,326
hectares. Este é um dos locais mais importantes para a preservação do degradado
patrimônio ecológico no Ceará e para a preservação dos resquícios de mata
atlântica, vegetação que quase desapareceu em todo o Nordeste, prevalecendo na
maior parte da região o bioma caatinga. O Geossítio Batateira é próximo ao Parque
Estadual do Sítio do Fundão, no Crato.
O terceiro e último município a integrar o Crajubar e que é considerado o
centro econômico, educacional e do turismo religioso é Juazeiro do Norte, menor
cidade em extensão territorial e maior em contingente populacional, uma contradição
demográfica. No último Censo, o de 2012, a densidade demográfica está na média,
cerca de 1.000 habitantes por Km². A localização do município, quanto a macro e
micro região, é a mesma que Barbalha e Crato. Há um pouco mais de cem anos
Juazeiro do Norte era a então Fazenda Tabuleiro Grande. A grande área que
predominava, na época, era rural. O processo de urbanização foi bem mais rápido
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na “Terra do Padre Cícero”, como também é conhecida, do que em Barbalha e
Crato, municípios mais antigos. Juazeiro do Norte, da emancipação política da então
Vila de Joazeiro para a cidade que hoje é, saltou de 18 mil habitantes, em 1911,
para quase 250 mil, em 2010, sendo que a população rural não chega aos 4% .
Quadro 08 - Crescimento populacional de Juazeiro do Norte
População

Ano
1991

2000

2010

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Urbana

164.922

95,02

202.227

95,33

240.128

96,1

Rural

8.644

4,98

9.906

4,67

9.811

3,9

Homens

80.361

46,30

100.140

47,21

118.353

47,5

Mulheres

93.205

53,70

111.993

52,79

131.586

52,7

Fonte: Dados do IBGE (2010) e IPECE (2010). Organização da autora, 2012.

Quanto aos aspectos climáticos de Juazeiro do Norte, a taxa de pluviosidade
é bem menor que nos outros dois municípios, 925,1 mm. Já o clima é considerado
Tropical Quente Semiárido e Tropical Quente Semiárido Brando, com uma
temperatura média entre 24ºC e 26ºC e um período chuvoso semelhante ao Crato,
de janeiro a maio. O território é dividido entre a sede e mais dois distritos rurais:
Quadro 09 - Divisão territorial de Juazeiro do Norte

Distrito

Ano de criação

Juazeiro do Norte (sede)

1911

Marrocos

1938

Padre Cícero

1938

Fonte: Dados do IBGE (2010). Organização da autora, 2012.

A economia do município é bem diversificada, mas predomina o comércio,
considerada a principal fonte geradora de emprego e renda. Dados do IPECE
apontam que este setor responde por, praticamente, 70% do PIB municipal e dos
empregos formais com carteira assinada. Tanto no varejo quando no atacado,
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Juazeiro do Norte atraí compradores de municípios e estados vizinhos diariamente,
assim como tem sido foco de investimentos de grandes grupos empresariais
nacionais e internacionais, como Carrefour e Wall Mart. O setor agrícola, devido ao
processo rápido de urbanização e pouca área rural para produção agrícola, a
agropecuária responde por menos de 1% do PIB. O destaque no setor industrial vai
para diversas atividades, as principais são: calçadista, têxtil, folheados, artesanato e
bebidas. O mini-distrito industrial começa a se organizar no bairro Campo Alegre,
vizinho a Cidade Universitária, onde estão sediadas: Faculdade de Medicina de
Juazeiro do Norte, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFCE,
campus Juazeiro, Universidade Federal do Ceará - campus Cariri e a unidade Lagoa
Seca, da Faculdade Leão Sampaio.
Quadro 10 - Atividades econômicas – PIB (por setor) – Juazeiro do Norte
Atividades

Agropecuária

Indústria

Serviços

PIB per capita

%

%

%

(R$ 1,00)

Ano

Juazeiro

Estado

Juazeiro

Estado

Juazeiro

Estado

Juazeiro

Estado

2003

0,69

6,61

35,31

41,25

64,00

52,14

2.661

3.618

2007

0,5

6,2

20

23,6

79,5

70,2

4.812

6.149

Fonte: Dados do IBGE (2010) e IPECE (2010). Organização da autora, 2012.
Figura 23 – Vista aérea da cidade de Juazeiro do Norte

Foto: Santos, Elizângela (2009) – Diário do Nordeste – 18.07.2009
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Figura 24 – Geossítio Colina do Horto

Fonte: site Geopark Araripe

O Geossítio Colina do Horto, considerado pelo Geopark Araripe o mais antigo
de toda região do Cariri, é também o mais visitado devido ao fator religioso: o local
abriga a estátua do Padre Cícero, o terceiro maior monumento do mundo, com 28
metros de altura, desde 1967. As pedras mais antigas do Cariri, datadas de cerca de
650 milhões de anos, também se encontram na Colina do Horto, a 3 km de distância
da cidade de Juazeiro do Norte e a aproximadamente 550m de altitude. No
complexo do Horto existe o Museu Vivo, administrado pelos padres da ordem
Salesiana, que conta um pouco da história do Padre Cícero, com peças e objetos
das graças alcançadas.
Figura 25 – Romaria – Capela do Socorro

Fonte: Pompeu Macário
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A cidade de Juazeiro também é conhecida como um dos maiores centros de
peregrinação da América Latina. De acordo com a Secretaria de Turismo e Romaria
de Juazeiro do Norte, são mais de 2 milhões de romeiros todos os anos que
passaram pelos principais pontos: Colina do Horto (Museu Vivo, Estátua, Santo
Sepulcro), Capela do Socorro (onde o sacerdote está enterrado), Basílica Menor de
Nossa Senhora das Dores (padroeira), Santuário dos Franciscanos, Casa Museu do
Padre Cícero (casa onde ele morou até a morte). As principais Romarias são Nossa
Senhora das Candeias (fevereiro), Nascimento do Padre Cícero (24 de março),
Padroeira de Juazeiro (15 de setembro) e Finados (2 de novembro).

3.1.1.2

Assentamento Malhada - AGRIFAMA

A Região Metropolitana do Cariri (RMC), citada quase que em todos os
programas “Nordeste Rural” (Figura 26), analisados ao longo dos 3 meses, aparece
constantemente como lugar diverso, rico, propício para se plantar e viver da
produção agrícola familiar, intrínseca à cultural local.
Figura 26 - Logomarca do programa de TV “Nordeste Rural”

Fonte: TV Verdes Mares - Divulgação

Com essa observação, fez-se necessário, não só levar em consideração as
opiniões e relatos dos jornalistas, mas também o entendimento por parte de
agricultores da região para sabermos se eles se assistem ou não dentro do
programa, se entendem a linguagem utilizada e se acreditam nos métodos e práticas
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apresentados pelo NR. Para isso, conversamos com alguns representantes de
comunidades representativas para a região, em relação à produção agrícola e
número de famílias na assentadas. A diretoria do Assentamento Malhada, no Crato,
preencheu esses requisitos e se mostrou bastante solícita à participar da pesquisa.
O AGRIFAMA31 foi escolhido por esses requisitos, mas principalmente por sua
localização (Figura 27), que permite aos agricultores assentados poderem assistir
tanto televisão com antena parabólica, como com antena local, esta última
indispensável para captação do programa em estudo.
Figuras 27: Mapa de localização do Assentamento Malhada, Crato, Ceará

Fonte: Google Earth (2006). Organização da autora, 2012

Assim como a maioria dos municípios brasileiros, o Crato, município que
integra a Região Metropolitana do Cariri, bem como o triângulo Crajubar, também se
originou na zona rural para depois ter sede e zona urbana. É uma das cidades que
tradicionalmente mantêm uma população relativamente fixa morando em sítios. De
acordo com Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Crato, em 2010, 20% da
população local estava localizada em comunidades agrícolas, como Assentamento
Malhada, mas uma boa parte mais próxima a Chapada do Araripe, clima mais úmido

31

AGRIFAMA – Associação dos Agricultores Assentados da Fazenda Malhada, popularmente
chamado de Assentamento Malhada
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e solo fértil, que abriga a reserva florestal protegida pelo IBAMA e Instituto Chico
Mendes (ICM-Bio).
O AGRIFAMA – Associação dos Agricultores Assentados da Fazenda
Malhada, popularmente chamado de Assentamento Malhada, fica a 17 km de
distância da cidade do Crato, região do Cariri, sul do Ceará. Na comunidade vivem
sete famílias, um solteiro (presidente do assentamento), média de 4 (quatro)
moradores por casa32. O assentamento foi fundado em 18 de março de 2006 numa
área que pertencia a Comunidade Malhada, onde vivem outras dezenas de famílias.
O dono das terras, um antigo fazendeiro na região, faleceu e os familiares venderam
as terras para o Governo Federal. Um grupo de sete famílias já estava interessado
na propriedade para fundar o assentamento. Feito o negócio, a associação foi
formalizada, chamada de AGRIFAMA, e os agricultores financiaram o imóvel de 74
hectares que custou um pouco mais de 200 mil reais para pagar em vinte anos.
Como as terras foram adquiridas através do PNCF – Plano Nacional de Crédito
Fundiário, os agricultores conseguiram alguns benefícios junto ao Governo Federal e
a ONG Flor de Piqui, sediada também no Crato, responsável na época, pela
assistência técnica agropecuária às famílias. Com os recursos, foram adquiridos
além da área do assentamento, material de construção para levantar oito casas
(praticamente idênticas, cada uma com as características e necessidades da
família), kit para apicultura e de irrigação, algumas máquinas e equipamentos,
construção e reforma da cerca, medidor rural irrigante e o abastecimento hídrico
familiar. Entre os oito homens agricultores, três terminaram o curso de técnico em
agropecuária na antiga Escola Agrotécnica Federal do Crato, hoje Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia – IFCE. Durante esses últimos cinco anos os
agricultores adquiriram alguns bichos e, ainda que de forma modesta, houve uma
aplicação da produção agropecuária. Atualmente são produzidos além de milho e
feijão, uma área pequena de arroz, amendoim, macaxeira, capim elefante irrigado,
cana de açúcar, caprinocultura e bovinocultura.
Todas as residências dos agricultores (homens, mulheres, crianças e
adolescentes) têm acesso à mídia, seja ela televisiva ou radiofônica. E é justamente
através desses veículos de comunicação de massa que esses moradores do campo
se informam sobre os diversos assuntos que permeiam a sociedade, entre eles
32

De acordo com dados colhidos durante a pesquisa, no Assentamento Malhada vivem 35 pessoas:
8 homens, 7 mulheres, 20 filhos (entre crianças, jovens e adultos)
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estratégias de convivência com a caatinga, com o semiárido. Mas é através desses
mesmos equipamentos que as relações sociais do homem do campo vão se
modificando, tornando-se cada vez mais parecida com os costumes da zona urbana
(consumo, relações interpessoais e com o meio ambiente). Um dos momentos mais
interessantes nessa aproximação da nossa pesquisa com o homem do campo se
deu em uma das visitas, ao ouvir a seguinte frase de um dos moradores mais
antigos do assentamento: J. S. P, 60 anos: “apesar das dificuldades, viver na zona
rural é ter a garantia de ter pelo menos meu chão para morar, criar a família e
plantar. Na cidade não tenho nada, não sou parte de nada! Aqui a gente aprende a
conviver com a natureza e não a querer brigar com ela”.
Para Trigueiro (1999) é neste cenário que os estudos de comunicação na
América Latina têm se desenvolvido na busca de uma nova compreensão do papel
do receptor que passa a ser sujeito no processo de comunicação, agindo como ator
social e interagindo com a mensagem veiculada, neste caso com a informação, com
a notícia. O autor diz ainda que nessa década ocorreram mudanças nos estudos em
relação aos modelos tradicionais de comunicação, principalmente nos fundamentos
teóricos das Escolas Funcionalistas e de Frankfurt. Rompendo com as correntes de
pensamentos polarizadas na academia entre a esquerda e a direita, não aceitando
mais o receptor como uma mera etapa do processo comunicacional. Era
fundamental compreender o processo de comunicação por completo, de forma mais
abrangente, interdisciplinar, com uma visão holística e não uma concepção
fragmentada em etapas.
A forte influência da televisão não significa que esta venha a ocupar um papel
absoluto de manipulação e controle dos telespectadores, pois em todo processo de
comunicação, ocorre a discussão, ainda que subjetiva, da mensagem junto aos
processos de emissão e recepção. A grande ameaça escondida no advento da
televisão no campo está na venda da realidade urbana capitalista como superior ao
modelo de produção prevalecente na agricultura familiar. Conforme entrevistas e
visitas feitas ao Assentamento Malhada, fica perceptível que os adolescentes, filhos
de agricultores, e as mulheres agricultoras, sofrem grande influência por parte da
programação televisiva, principalmente aqueles que dedicam parte do dia à
programa de entretenimento, como as obras de teledramaturgias, popularmente
conhecidas como novelas. Quando estão na roça pela manhã, elas responderam
que durante o período da tarde cuidam das atividades domésticas e assistem
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novelas, programas de fofoca e filmes, o fato é que quando estão em casa, a TV fica
sempre ligada. Alguns maridos falaram até que há um tempo o jantar era na
cozinha, reunindo todos os membros da família, hoje a refeição é na sala, em frente
a TV, sentado no sofá, na cadeira ou no chão, mas a família não perde um dia
sequer de telejornal noturno seguido de mais novela.Logo percebemos a influência
da TV na mudança de comportamento e costumes até antigos, como jantar em
família na cozinha, que mudaram.
Primeiramente, fizemos visitas para conhecer a localidade e observar o modo
de vida, a relação entre os assentados. A maioria possui parentesco em primeiro
grau, e como lidavam com a presença do rádio, e principalmente da televisão, em
casa. Posteriormente a essas visitas de campo é que foram feitas as entrevistas,
com questionários semi-estruturados com oito perguntas, abertas e fechadas, sobre
os seguintes temas: preferência pelo rádio ou televisão; que tipo de programação
acompanha nesses veículos; freqüência (dia da semana que acompanha e quantas
vezes por mês); credibilidade dada às informações e se já tinham adotado alguma
tecnologia vista na TV; importância de haver programas voltados para agricultores; o
que gostaria de assistir mais na televisão; se a linguagem é de fácil compreensão;
de que forma os agricultores poderiam ou deveriam estar mais presentes nesse tipo
de notícia. As famílias foram entrevistadas no próprio assentamento, os homens na
roça e as mulheres, algumas na casa-sede da comunidade (onde também
acontecem as reuniões) ou na casa delas.
O referido trabalho foi realizado na região do Cariri cearense no período de
fevereiro a julho de 2011. Foram entrevistados 21 agricultores que residem na
comunidade, entre homens e mulheres. Os produtores rurais moram e trabalham no
Assentamento Malhada, Crato, região do Cariri, Sul do Ceará, localizado no
Semiárido nordestino. Esta é uma pesquisa de natureza aplicada ou tecnológica, de
caráter qualitativo-descritivo e explicativo. A pesquisa qualitativa se torna mais lenta
porque exige do pesquisador um tempo maior na área de observação para que se
estabeleçam relações de confiança, nesse caso, entre os assentados e os
pesquisadores. Consequentemente há um melhor entendimento dos códigos
diferenciados existentes em qualquer processo de pesquisa onde estão envolvidas
pessoas das mais diferentes categorias sociais, intelectuais e culturais.
A análise dos dados obtidos com as respostas do questionário foi feita de
forma quantificada para análise estatística descritiva em termos percentuais, sem

69
deixar de levar em consideração as características específicas de cada família, de
cada assentado, visto que são sujeitos diferentes, mas que comungam do mesmo
espaço. Por isso leva-se em consideração a interdisciplinaridade da forma como
vivem, como permanecem no espaço, como se relacionam com os outros
assentados, e principalmente, com a presença da mídia.
Uma realidade em que o Cariri se mostra produtor de notícias do campo.
Ficou claro ao observar cada um dos programas que, mesmo em se tratando de
uma notícia ligada ao contexto do desenvolvimento regional sustentável, ao qual
essa pesquisa se faz atrelada, esse termo não aparece em nenhum momento.
O tema DRS (Desenvolvimento Regional Sustentável) não é citado, muito
menos explicado nas 12 edições do programa NR, ainda que o texto conduza ao
entendimento da prática agrícola ou mesmo da iniciativa institucional em
proporcionar a permanência do homem do campo no campo, o termo
“desenvolvimento regional sustentável” não é usado. O Cariri foi estudado, nesse
trabalho, com profundidade, sendo o quadro de estudo, sobretudo qualitativo,
questões de amostragem e quantitativas se tornam secundárias, mas também se
fazem significativas à percepção da pesquisa.
Apesar de que não há um método de pesquisa 100% perfeito, se o mesmo for
construído e bem conduzido, este terá mais chances de responder as hipóteses
levantadas pelo estudo científico do que os outros. Muito do que é utilizado em AC
são técnicas de amostragem não-aleatórias e usadas quando não se tem acesso
toda a população do estudo ou quando se trabalha com populações menores, como
é o caso do nosso estudo, já que estamos fazendo uma AC das reportagens sobre o
NR durante os três primeiros meses de 2012. Especificamente, durante o período
analisado, somente a edição de 22 de janeiro não veiculou nenhuma notícia sobre o
Cariri. Neste trabalho vamos considerar, para análise apenas os textos, offs33 das
matérias, que é material escrito pelo repórter, revisado pela editora do programa e
consequentemente o assunto que vai ao ar para o telespectador.

33

Barbeiro (2002) explica que texto em off é o texto gravado pelo repórter ou apresentador para ser
editado e ilustrado junto com as imagens.
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3.2 Análise de Conteúdo (AC) do programa Nordeste Rural
Para analisar o conteúdo do programa “Nordeste Rural” (NR), exibido
semanalmente aos domingos, às 7h manhã, pela TV Verdes Mares para todo o
Ceará, foi necessário o acompanhamento integral das 12 edições durante janeiro,
fevereiro e março de 2012. Dentre as informações que se fazem necessárias a esse
trabalho de pesquisa, ficam em destaque: apenas reportagens que citaram a região
do Cariri cearense, o dia de exibição, o assunto da reportagem veiculada de forma
abreviada (a retranca34 do VT, com duas ou três palavras chaves), o local de
gravação (município), o nome do repórter e o tempo final da matéria (após edição).
O tempo de duração das matérias exibidas no programa NR varia de um a
cinco minutos, vai depender dos critérios que a editora usa 35, como: o assunto do
momento, a qualidade da matéria, relevância do tema e a concorrência com os
demais assuntos da semana36. Para White (1993), os critérios jornalísticos usados
para decidir o que vai ou não ser notícia estão baseados no próprio conjunto de
experiências, atitudes e expectativas do jornalista que ocupa a “chave do portão”: o
editor.
Paternostro (2006) explica em sua obra “Texto na TV”, que editar é uma arte
e para lapidar uma notícia em TV é preciso considerar imagem, informação e
emoção. O tempo certo vai depender do interesse jornalístico que do assunto e da
força das imagens. O ritmo e estilo de cada telejornal também influenciam a edição
de uma matéria. “A notícia é uma forma de ver, perceber e conceber a realidade. É
um autêntico sintoma social e a análise da produção lança muitas pistas sobre o
mundo que nos cerca” (FONTCUBERTA, 1993).
34

Paternostro (2006) define retranca como sendo a identificação da matéria. Não significa o título da
matéria, mas a palavra-chave pela qual a matéria será identificada em todas as áreas do processo de
trabalho [...] até a notícia ir ao ar.
35
Na obra “Decidindo o que é notícia”, Vizeu (2000) nos leva a compreender o universo editorial de
um telejornal e seus diversos critérios de notícia, a rotina produtiva, como os assuntos são
construídos até irem ao encontro do telespectador numa viagem regada e histórias e teorias, como
new journalism e gatekeeper, respectivamente: aproximação do jornalismo com a literatura, iniciativa
proposta pelo escritor e jornalista americano Truman Capote, em 1956. Capote inovou ao se inserir
numa matéria jornalística sem mudar a realidade e usando uma linguagem mais imagética e lírica ao
escreveu uma reportagem-perfil do ator Marlon Brando, para a revista New Yorker. Já a teoria do
gatekeeper, como a tradução já diz o “guardião do portal” decide o que se transformará efetivamente
em fato ou acontecimento noticiado, ou se será simplesmente descartado. Seu criador, o pesquisador
David Mannig White, em 1950 chega a essa conclusão após acompanhar a rotina de um editor e
perceber que os critérios para decidir o que vai ou não ser notícia são extremamente subjetivos,
apesar de a objetividade jornalística ser tão propagada.
36
No caso do Nordeste Rural, que é um programa semanal, mas o termo pode ser “diariamente” se
falássemos de um telejornal diário.
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Durante esses três meses foi percebido que sobre o Cariri, das 12
reportagens exibidas, 7 ficaram com mais de 2 minutos, e as demais com tempos
diferenciados que variaram entre 1 minuto e 22 segundos (a menor reportagem
sobre o Cariri sobre colheita de pitomba, fruta nativa) e até 4 minutos e 8 segundos
(reportagem sobre colheita da manga, fruta típica, seguida de uma receita educativa
para aproveitar melhor a fruta e evitar o desperdício). No “Manual de
Telejornalismo”, Barbeiro (2002) explica que o tempo da reportagem é determinado
pela importância do assunto e a força das imagens. Daí, a palavra final do que vai
ou não ao ar é do editor, no caso do programa NR, em estudo, da editora Susy
Costa. Durante os 12 programas, apenas o do dia 22 de janeiro de 2012 não exibiu
nenhuma reportagem sobre o Cariri. Por outro lado percebemos que no dia 5 de
fevereiro foram exibidas duas matérias, uma sobre sementes, em Nova Olinda e
outra sobre a paralisação das Obras da Transposição do Rio São Francisco, em
Mauriti, ambas conduzidas pelo mesmo repórter37. O que demonstra o interesse do
profissional por esse tipo de assunto: jornalismo rural; quase todas as reportagens,
no caso desse repórter, foram produzidas por ele mesmo e oferecidas diretamente
para a direção do NR, em Fortaleza. Outro fator que contribui para essa
desenvoltura do profissional nesse tipo de cobertura, é que o mesmo, quando
criança nasceu e foi criado na zona rural, ou seja, há uma forte identificação e
facilidade dele em lidar com os costumes, linguagem e produção agrícola: há
conhecimento e domínio do assunto. O meio rural é um universo rico de notícias que
podem ser usadas inclusive, como prestação de serviços à sociedade, estímulo à
pesquisa, educação alimentar, economia entre outros aspectos que podem ser
observados nesse contexto.
A Comunicação Rural deve se concentrar na divulgação de pesquisas
de novas tecnologias que chegam à comunidade para o
aproveitamento dos recursos locais, servindo, então, como uma forma
da comunidade conhecer-se e direcionar-se competentemente para
um trabalho, às vezes coletivo, de desenvolvimento local.
Conhecendo novos produtos, tecnologias e pesquisas que se
apliquem às plantações e/ou criações, os produtores e trabalhadores
rurais podem aprender a lidar melhor com doenças das lavouras, do
gado; aprender como produzir mais e com melhor qualidade; treinar

37

Franzé Sousa é o profissional do Cariri que mais aparece durante as 12 edições NR, com 10
reportagens. Atualmente ele é também o repórter cearense que mais aparece no Globo Rural
nacional. Franzé Sousa é formado em Letras e tem a DRT de radialista. O profissional trabalha como
repórter há 20 anos da TV Verdes Mares, hoje ligado diretamente à TV Verdes Mares Cariri.
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melhor seus funcionários; se organizar melhor [...] (BONO ROSA,
2008, p. 18).

Para especificar claramente as categorias, o assunto, o tempo de cada
material, o repórter que redigiu o texto da notícia que foi ao ar, foi montado o Quadro
11. De forma organizada, ele nos mostra o resumo do programa Nordeste Rural,
durante os meses em que foi analisado. Para organizar a análise de conteúdo sobre
o Cariri nas 12 reportagens exibidas em 11 programas NR, as notícias foram
distribuídas em áreas/editorias e subáreas/editoriais, as principais temáticas
abordadas

são:

agricultura,

políticas

públicas

governamentais,

pecuária

e

comportamento.
Quadro 11 - Resumo do programa Nordeste Rural durante os três meses de análise.

RESUMO “NR”

DATA

CONTEÚDOS / VT

LOCAL

REPÓRT
ER

01/jan
15/jan

Caririaçu
Crato

Franzé
Franzé

03’58”
02’05”

22/jan
29/jan

Côco/Catolé
Colheita/Pequi
NÃO houve matéria sobre o
Cariri
Colheita/Manga+Receita

----Crato

-----Franzé

------04’08”

05/fev
05/fev
12/fev

Recebe/sementes
Obras/Paralisam - Transposição
Colheita/Pequi

Franzé
Franzé
Franzé

02’54”
01’34”
02’44”

19/fev

Preparativos / Escolas de samba

Franzé

01’56”

26/fev

Carnaval/zona rural

Nova Olinda
Mauriti
Jardim
Várzea
Alegre
Várzea
Alegre

PH38

02’09”

04/mar
11/mar
18/mar

Volta/chuva
Aumento/Produção Pitomba
Doença/Cavalos

Franzé
Franzé
Mary39

02’10”
01’22”
02’56”

25/mar

Colheita / Milho

Franzé

02’37”

Missão
Velha
Crato
Brejo Santo
Missão
Velha

TEMPO
DURAÇÃO

Fonte: Organização da autora, 2012.
38

Paulo Henrique Rodrigues é jornalista e trabalha como repórter na TV Verdes Mares Cariri.
Atualmente é editor-chefe do CETV 1ª edição.
39
Mary Landim é jornalista e trabalhou três anos como produtora e repórter na TV Verdes Mares
Cariri. Hoje trabalha na afiliada ao SBT em Pernambuco.
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3.2.1 Análises detalhadas das reportagens (em gráficos)

A pesquisa se mostra de diversas formas. Textos e números demonstram
informações imprescindíveis para obtermos o entendimento dos resultados dessa
pesquisa. De forma clara e objetiva, contextualizamos tal conteúdo em forma de
gráficos. Nesse que segue abaixo, o Gráfico 02, abordamos “As notícias do
programa Nordeste Rural (NR) segmentadas por áreas/editoras”. A agricultura
familiar lidera, como assunto que mais apareceu durante os três meses de análises:
63,63% do total. Na sequência vem o tema Políticas Públicas com 18,18% das
notícias, Pecuária e Comportamento com 9,09% cada. Esse é um reflexo nítido do
perfil agrícola da região do Cariri, leia-se Crajubar (Crato, Juazeiro do Norte e
Barbalha). Afinal, a função da notícia é orientar o homem e a sociedade no mundo
real (PARK, 1972).
Gráfico 02 - Notícias do NR, segmentadas por áreas/editorias rurais

Fonte: Organização da autora, 2012.

Com base no banco de dados do IBGE, através do sistema de recuperação
automática – SIDRA, obtivemos tabelas e planilhas que compõem o acervo do
censo agropecuários nos anos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1985, 1996, 2006
e da produção agrícola municipal das três cidades do Crajubar, nos anos de 1990 a
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2010.

Na metodologia proposta por Homem de Melo (2001), a qual define os

estabelecimentos familiares como aqueles com até 100 hectares de área agrícola
total, considerando como estabelecimento familiar aquele cuja área em hectares
seja ≤ de100 ha40 e estabelecimento não familiar aquele cuja área ultrapasse 100
hectares de área total. Observa-se na Tabela 01 que o município do Crato aparece
com a maior área dedicada à agricultura temporária. No entanto, o percentual da
área rural dedicada à agricultura familiar está abaixo de Barbalha, que aparece com
61,54% e Juazeiro do Norte, que lidera com mais de 90% (90,31%). Isso significa
que mesmo Juazeiro do Norte tendo uma área agrícola menor, as atividades
desenvolvidas nesse espaço são proporcionalmente maior, do que nos outros
municípios vizinhos do Crajubar.
Tabela 01 - Situação das áreas da agricultura temporária no Cariri, em 2006

Município
Barbalha
Crato
Juazeiro do Norte

Área da
agricultura
temporária (ha)
4295
6570
1568

Área ≤
100 (ha)

Área >100
(ha)

2643
3384
1416

1652
3186
152

Área da
agricultura
familiar (%)
61,54
51,51
90,31

Fonte: Censo agropecuário IBGE (2006).

Na Tabela 02 Juazeiro do Norte aparece com menos estabelecimentos na
agricultura temporária (1342), porém com maior percentual de estabelecimentos na
agricultura familiar (AF), 99,18%. Já o Crato tem mais estabelecimentos na
agricultura temporária (2566), entretanto mais estabelecimentos que não são
familiares (34) e menos na AF (98,67 %). Barbalha aparece em segundo lugar nas
três categorias: 1895 estabelecimentos na agricultura familiar, 25 não são familiares
e 98,68% são da AF.
Tabela 02: Quantificação dos estabelecimentos familiares e não familiares em 2006

Município
Barbalha
Crato
J. do Norte

Estabelecimentos
agricultura
Temporária
(Nº)

Estabelecimentos
da A.F.( ≤ 100 ha)

1895
2566
1342

Fonte: Censo agropecuário IBGE (2006).
40

Abreviação de hectares

Estabelecimentos
da AF

(Nº)

Estabelecimentos
não familiares
(> 100 ha)
(Nº)

1870
2532
1331

25
34
11

98,68
98,67
99,18

(%)
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Na Tabela 03 vemos que de acordo com Censo Agropecuário do IBGE
realizado em 2006, a produção agrícola familiar em Barbalha é formada
basicamente de quatro itens: arroz, feijão, milho e mandioca, com maior produção
em kg: 2.591.089, que corresponde a um pouco mais de 2 mil toneladas e meia do
produto.
Tabela 03: Produção da agricultura familiar e não familiar de Barbalha, em 2006.

Produção total
Produção
Barbalha
Arroz
Feijão
Mandioca
Milho

(kg)
133.706
2.067.920
2.771.336
2.762.987

Produção da
agricultura
familiar
(kg)
122.786
1.955.530
2.591.089
2.518.177

Produção não
familiar

Produção da
AF

(kg)
10.920
112.390
180.247
244.810

(%)
91,83
94,57
93,50
91,14

Fonte: Censo agropecuário IBGE (2006).

Na Tabela 04 temos o Censo 2006 referente ao município do Crato, onde a
produção de milho se destaca das demais, com 8.945.220 Kg, isto é, quase nove mil
toneladas. Sendo que 91,68% dessa produção vem da Agricultura Familiar.

Tabela 04: Produção da agricultura familiar e não familiar do Crato, em 2006.

Produção
Crato
Arroz
Feijão
Mandioca
Milho

Produção
total
(kg)
1.497.833
2.092.242
568.677
9.757.336

Produção da
agricultura
familiar
(kg)
1.260.203
1.818.374
501.577
8.945.220

Produção não
familiar

Produção da AF

(kg)
237.630
273.868
67.100
812.116

(%)
84,14
86,91
88,20
91,68

Fonte: Censo agropecuário IBGE (2006).

A atividade agrícola básica na Região Metropolitana do Cariri é a agricultura
de subsistência mais diversificada do que se viu durante os três meses de NR. Nos
grãos, os pequenos produtores investem em plantios de: milho e feijão, muitas vezes
consorciado para aproveitar melhor o rendimento do espaço, os insumos, a água
seja da chuva ou de poço, através da irrigação e a mão-de-obra (CAETANO et al.,
1999).
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A Tabela 05, por sua vez, mostra que o município mais populoso da Região
Metropolitana do Cariri é também o que tem menor área agrícola. Ainda sim, os
agricultores colheram 487.575 kg de milho, o que dá aproximadamente 487
toneladas do grão.
Tabela 05: Produção da agricultura familiar e não familiar de Juazeiro do Norte.

Produção
Juazeiro do Norte
Arroz
Feijão
Mandioca
Milho

Produção
total
(kg)
1.249.486
190.324
40.295
756.145

Produção da
agricultura
familiar
(kg)
352.439
155.285
13.745
487.575

Produção não
familiar

Produção da
AF

(kg)
897.047
35.039
26.550
268.570

(%)
28,21
81,59
34,11
64,48

Fonte: Censo agropecuário IBGE (2006).

Observamos que as áreas temáticas no programa Nordeste Rural, por sua
vez, apresentavam ainda subáreas dentro da editoria Cariri/rural. Nessa parte da
AC, o Gráfico 03 mostra que, dentro da Agricultura Familiar, o assunto frutas
(colheita de pequi, manga, pitomba e côco catolé) é o que mais aparece, com
45,45% de prevalência; seguido de grãos (milho, feijão) com 18,18%; Políticas
Públicas governamentais (Distribuição de Sementes e Obra da Transposição); por
último estão as subáreas Sanidade/Equinos (doenças comuns em cavalos) e
Cultura/Música (Escolas de samba na zona rural de Várzea Alegre).
Gráfico 03 - Notícias do NR, segmentadas por subáreas/editorias rurais

Fonte: Organização da autora, 2012.
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Quanto à linguagem utilizada nas 12 reportagens analisadas é um discurso
jornalístico-informativo, ao mesmo tempo coloquial, mesmo quando se trata de uma
fala mais técnica-científica, há explicação em seguida. Como, por exemplo, é
possível observar nesse trecho da reportagem sobre Doença/Cavalos. Na primeira
parte do texto (OFF) a repórter Mary Landim cita o nome da doença que está
contaminando os eqüinos da região e em seguida há mais detalhes: como
diagnosticar, os vetores da doença e formas de contaminação.

RETRANCA: DOENÇA/CAVALOS
EXIBIDA EM: 18 DE MARÇO
TEMPO: 2’56”
Figura 28 – Criação de cavalos da raça quarto de milha, em Brejo Santo.

Fonte: Reprodução da reportagem da TV Verdes Mares Cariri para NR.

OFF 1
SEU ELIÉZIO TEM TODO CUIDADO E CARINHO COM OS ANIMAIS, QUE HÁ DOIS ANOS
DECIDIU CRIAR./ SÃO CAVALOS DA RAÇA QUARTO DE MILHA./ COM A INFORMAÇÃO DA
DOENÇA DE OUTROS EQUINOS DA REGIÃO, O CRIADOR ESTÁ PREOCUPADO EM PERDER O QUE
INVESTIU./ POR CAUSA DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA, ELE TEM EVITADO ESPAÇOS
IMPORTANTES PARAEXIBIR E NEGOCIAR./
OFF 2
O VÍRUS PODE SER TRANSMITIDO POR VETORES MECÂNICOS COMO PIOLHOS,
CARRAPATOS, MOSCAS , INTRUMENTOS CIRURGICOS, AGULHAS E ESPORAS./ PODE
ACONTECER TAMBÉM PELA PLACENTA E ATRAVÉS DO COLOSTRO, QUE É O PRIMEIRO
CONTINUAÇÃO LEITE PRODUZIDO PELA ÉGUA, E QUE PODE LEVAR A CONTAMINAÇÃO AOS POTROS./
POR ISSO É IMPORTANTE QUE O TESTE SOROLÓGICO SEJA FEITO EM ANIMAIS QUE FOREM
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PARTICIPAR DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES, E QUE FIQUEM, COM REGULARIDADE,
EM FAZENDAS E HARAS.// ....

Conforme as AC foram sendo construídas ao longo dos três meses de estudo
do programa NR, o telejornal rural apresenta seu conteúdo, seja no texto lido pela
apresentadora41, seja pelo texto da reportagem, algumas particularidades, como:
manter o linguajar coloquial, chega a dar uma impressão que a TV conversa com o
agricultor em certos momentos e até convida o telespectador a ver a cena (imagem)
que está no ar. E no final da reportagem, geralmente a apresentadora lê um texto
curto, como forma de complementar alguma informação que não foi dada na
reportagem. Nessa reportagem, o tema também é enfatizado pela palavra de um
técnico agrícola para dar mais credibilidade à realidade encontrada no campo, como
se o verbo antes de chamar a entrevista de alguém fosse destacada, referenciada
por esse verbo que liga a pessoa/instituição ao assunto.

RETRANCA: COLHEITA/MANGA
EXIBIDA EM: 29 DE JANEIRO
TEMPO: 4’08”
Figura 29 – Safra de manga no Crato, encosta da Chapada do Araripe.

Fonte: Reprodução da reportagem da TV Verdes Mares Cariri para NR.

41

Na linguagem do jornalismo de TV é chamado de “cabeça”.
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OFF 1
NAS ENCOSTAS DE SERRA DO CARIRI, EXTREMO SUL DO CEARÁ, OS PÉS DE MANGA SE MISTURAM À
VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA DO ARARIPE./ NESSE PERÍODO, UMA PARTE DAS ÁRVORES DE ATÉ
40 METROS DE ALTURA, FLORA, E A OUTRA DÁ FRUTOS./ É TANTA MANGA QUE A SAFRA ACABA EM
DESPERDÍCIO!/ VEJA COMO FICOU DEBAIXO DESSA MANGUEIRA!/ [ ...]
OFF 3
BOM SE HOUVESSE INCENTIVO PRA MANGA SER INCLUÍDA NA MERENDA ESCOLAR, CONTA UMA
DAS RESPONSÁVEIS PELA EDUCAÇÃO NO MEIO RURAL HÁ 26 ANOS!//
OFF 4
O TÉCNICO DA EMATERCE, UM DOS ENCARREGADOS PELA ÁREA DE FRUTICULTURA NO CARIRI,
APONTA ALTERNATIVA PRA DIMINUIR O DESPERDÍCIO.//
SONORA (ENTREVISTA):
O QUE A GENTE PODERIA FAZER SERIA SE UNIR E PROCURAR JUNTO AOS ÓRGÃOS
GOVERNAMENTAIS, PROPOSTAS E PROJETOS, PQ EXISTEM ESSES PROJETOS, DIGAMOS PARA FAZER
UMA MINI OU MICRO AGROINDÚSTRIA PARA TRANSFORMAÇÃO DESSE, DESSAS FRUTAS EM POLPA.
E ESSA POLPA PODERIA SER ARMAZENADA POR UM ANO OU ATÉ MAIS, DEPENDENDO DE COMO
ELA SEJA ARMAZENADA E POSSIVELMENTE SER VENDIDA PARA PROJETOS E PROGRAMAS, COMO
PAA, UM PNAE, FOME ZERO.

No OFF 3 o repórter usa o verbo “conta” para deixar a cargo da educadora
rural a cobrança direta aos governantes. No texto seguinte é o técnico da
EMATERCE (entidade de assistência rural no Ceará) quem “aponta alternativas”
para solucionar a perca da safra dessa fruta nativa no Crato. O campo precisa de
políticas públicas que evitem o desperdício da fruta, o que pode ser entendido como
iniciativa sustentável, tendo em vista que se a fruta é nativa, sendo aproveitada na
merenda escolar seria uma solução para gerar renda aos produtores rurais do Crato,
ao mesmo tempo em que o alimento da terra chegaria ao prato para saciar a fome
dos estudantes do mesmo município. Simplicidade que pode passar despercebida,
mas que com sensibilidade essa política pública reforçaria a evasão do homem do
campo para a cidade, reforçaria seus laços com sua terra e com o meio ambiente
em sua volta que o alimenta, um estímulo à preservação ambiental. A reportagem
mostrou apenas uma cobrança superficial olhando apenas para a solução de um
único problema: evitar o desperdício. Quando o contexto local pode ser e é mais
condensador e motivador para a busca de uma solução.
Assim também aconteceu de forma semelhante na reportagem sobre a
COLHEITA/PEQUI. No OFF 1 a frase “quando cai naturalmente” mostra a realidade
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da colheita de uma das frutas mais típicas do Nordeste e que é nativa da Chapada
do Araripe. Sem desmatar, sem precisar de irrigação o agricultor entra na mata
e cata o pequi aos montes. Só nessa localidade do Crato onde a reportagem foi
gravada, os produtores conseguem catar 8 mil pequis por dia e ainda dá pra estocar
no congelador e garantir uma boa renda na entressafra do produto.Essa também é
uma forma sustentável42 do produtor rural sobreviver, cuidar da natureza, armazenar
produto e vender com facilidade sem prejudicar o presente ou o futuro da Chapada,
por exemplo. Mas, nada relacionado à atitude correta do agricultor é falada,
comentada, explicada na reportagem.
Gonçalves (2008) fala que, nestes casos, o repórter tem o papel de fazer a
mediação entre o científico e o popular, dotando o discurso de características
didáticas, praticando a divulgação científica, muitas vezes de questões bastante
complexas.
Para Bordenave (1983) “o desenvolvimento acontece quando se introduzem
entre os agricultores novas idéias, de maior eficiência produtiva, de maneira tal que
as inovações sejam difundidas e os agricultores efetivamente as adotem”. O
jornalismo é o gênero de conhecimento que difere da percepção individual pela sua
forma de produção, onde a imediaticidade é” o ponto de chegada e não de partida.”
(GENRO FILHO, 1987)

42

Ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito (PAULA,
2007).
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RETRANCA: ESCOLA DE SAMBA/VÁRZEA
EXIBIDA EM: 19 DE FEVEREIRO
TEMPO: 1’56”

Não é comum ser noticiado em TV, leiam-se programas rurais ou não,
escolas de samba formadas na zona rural e só por agricultores. No caso da “Unidos
do Roçado de Dentro”, que fica em Várzea Alegre, é a única que se tem
conhecimento em todo Ceará, sendo inclusive destaque no Globo Rural de 2012, na
mesma semana em que foi exibida a reportagem da TV Verdes Mares Cariri no
Nordeste Rural. O fato de que as escolas de samba mais populares e conhecidas
ficam no Rio de Janeiro, causa estranhamento e inquietude em quem vê a “Unidos
do Roçado de Dentro” da mídia.
Figura 30 – “Unidos do Roçado de Dentro” começando o desfile ainda no campo

Fonte: Reprodução da reportagem da TV Verdes Mares Cariri para NR.
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Figuras 31 - Bateria da Escola de Samba “Unidos do Roçado de Dentro” desfila nas avenidas da
cidade de Várzea Alegre.

Fonte: Reprodução da reportagem da TV Verdes Mares Cariri para NR.

Figuras 32 – Carro alegórico da Escola de Samba “Unidos do Roçado de Dentro” desfila nas
avenidas da cidade de Várzea Alegre.

Fonte: Reprodução da reportagem da TV Verdes Mares Cariri para NR.
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OFF 4
EM DOIS-MIL-E-DOZE, O "ROÇADO DE DENTRO" CANTA O TRIBUTO A VÁRZEA ALEGRE.//
COMISSÃO DE FRENTE ILUMINADA.// CARRO ALEGÓRICO COM AS MUSAS DA CIDADE.//
E UM SHOW DE SAMBA NO PÉ DOS PASSISTAS.//
#PASSAGEM - VÁRZEA ALEGRE - PH - A ESCOLA UNIDOS DO ROÇADO DE DENTRO TEM QUASE 50
ANOS/ MEIO SÉCULO EM QUE A BATERIA TEM SEMPRE UM DESAFIO A MAIS./ PERCORRER 3 KM DE
ESTRADA DE CHÃO ATÉ CHEGAR À CIDADE, PARA APRESENTAR O SAMBA.//

O filósofo francês, Guy Debord, na década de 60 disse que “tudo o que era
vivido diretamente tornou-se uma representação [...] é a dicotomia entre mundo real
e mundo simbólico” (DEBORD, 2005). Logo, o historiador Rebouças (2010) relembra
que o carnaval do Rio de Janeiro começou ainda quando o samba nem era o ritmo
oficial, quando o som que prevalecia nesse tipo de comemoração através das polcas
e das marchinhas.
No final do século XVIII, os foliões se divertiam lançando limões de
cheiro nos outros, dentro das casas senhoriais. A inserção de bailes
de máscara, na cidade do Rio de Janeiro, se deve à influência
da cultura carnavalesca francesa no Brasil, principalmente
depois da independência de nosso país, época em que os
brasileiros buscaram se afastar das práticas culturais lusitanas.
Os bailes de máscara conquistaram grande sucesso e, ao imitar o
passeio do carnaval romano, as famílias começaram a se deslocar
para os bailes através de carruagens abertas, o que permitia expor
suas luxuosas fantasias, além de participarem do movimento do
carnaval de rua. Era o entrudo “burguês” das carruagens luxuosas e
seus componentes fantasiados, atraindo a curiosidade dos foliões de
rua. Tais passeios começaram a ficar independentes do trajeto dos
bailes, em 1855, foi criado o desfile do Congresso das Sumidades
Carnavalescas (REBOUÇAS, 2010, p. 1, grifo nosso).

Daí o entendimento de que a criação da ESURD – Escola de Samba Unidos
do Roçado de Dentro, em Várzea Alegre, foi inspirada nos desfiles das Escolas de
Samba do Rio de Janeiro, que após a chegada da TV ao Brasil, em 1950, passou a
ser mostrado em cadeia nacional. Com o nascimento da primeira escola de samba
no Rio, em 1928, posteriormente as comunidades se uniram para criar suas próprias
agremiações. Na década de 50, ocorre a incorporação da classe média aos desfiles;
as escolas de samba, antes perseguidas, passam a significar um elemento de status
carnavalesco que se ampliaria no decorrer do século XX (REBOUÇAS, 2010).
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Figura 33 - Carro alegórico do carnaval no Rio de Janeiro, em 1923, época em que ainda não existia
nenhuma escola de samba oficial.

Fonte: InfoEscola

Na década de 20, os bailes de máscara conquistaram grande sucesso e, ao
imitar o passeio do carnaval romano, as famílias começaram a se deslocar para os
bailes através de carruagens abertas, o que permitia expor suas luxuosas fantasias,
além de participarem do movimento do carnaval de rua. Era o entrudo “burguês” das
carruagens luxuosas e seus componentes fantasiados, atraindo a curiosidade dos
foliões de rua (REBOUÇAS, 2010).
RETRANCA: VOLTA/CHUVA
EXIBIDA EM: 04 DE MARÇO
TEMPO: 2’10”
#PASSAGEM43 (GRAVADA EM 4 OPÇÕES):
ESSE É O RESULTADO DA VOLTA DA CHUVA AO SUL DO CEARÁ./
#PASSAGEM: O RIO QUE PASSA PELA CACHOEIRA DE MISSÃO VELHA TRANSBORDA,
E ABASTECE MAIS OITO MUNICÍPIOS DA REGIÃO!//

43

Momento em que o repórter aparece com seu nome e local que está gravando a reportagem.
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Figura 34 – Cachoeira de Missão Velha transborda por causa da chuva

Fonte: Reprodução da reportagem da TV Verdes Mares Cariri para NR.

Ainda que a linguagem televisiva tenha esse formato de frases curtas,
palavras objetivas e substituídas a todo tempo por sinônimos para evitar repetições,
não justifica a ausência durante 12 programas em 3 meses de qualquer palavra,
frase, conteúdo que remeta a situação real encontrada no campo: um agricultor que
luta para sobreviver no Cariri em meio às dificuldades e que preserva e se
preocupara com o meio ambiente, não por entender de sustentabilidade, mas por
entender que a “terra” é o que ele tem de mais precioso. Nesse caso, que papel de
contribuição exerceu o programa Nordeste Rural nesse tempo de pesquisa?
É nesse contexto que se impõe como missão da mídia a promoção ou
massificação do conceito de desenvolvimento sustentável nos termos
definidos no Relatório Brundtland – documento elaborado pela
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
também intitulado Nosso Futuro Comum (1987): busca simultânea de
eficiência econômica, justiça social e harmonia ecológica. Em outras
palavras, a exploração dos recursos naturais, os investimentos
econômicos e o desenvolvimento tecnológico não devem
comprometer a construção de um futuro justo seguro e próspero,
embasado na responsabilidade comum com o estado do planeta.
Esse ponto de vista resgata uma discussão antiga sobre o papel
dos meios de comunicação de massa: informar, educar, entreter,
persuadir, promover a integração individual e coletiva na
realização do bem-estar social (BELTRÃO; QUIRINO, 1986, grifo
nosso).
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Ao acompanharmos o desenrolar da construção das notícias sobre o meio
rural do Cariri, bem como a interpretação e a forma como os agricultores assistem e
reproduzem, é que temos mais preocupação com o poder transformador da mídia de
massa com o seu público.

RETRANCA: COLHEITA/PEQUI
EXIBIDA EM: 15 DE JANEIRO
TEMPO: 2’05”
Figura 35 – Colheita do Pequi em Crato

Fonte: Reprodução da reportagem da TV Verdes Mares Cariri para NR.

OFF 1
NO SERTÃO DO CEARÁ, EXISTEM ÁREAS INTEIRAS DE PÉS DE PEQUI, COMO ESSA DO CRATO, NO SUL
DO ESTADO./ SEU FRANCISCO FAZ A CATA DUAS VEZES POR DIA NA PROPRIEDADE DELE./ UMA
PARTE É BENEFICIADA E ARMAZENADA EM GELADEIRAS PRA VENDA NO PERÍODO DA ENTRESAFRA./
E A OUTRA, O TRABALHADOR RURAL COMERCIALIZA COM CASCA E TUDO!//E O PEQUI SÓ ESTÁ
PRONTO PRO CONSUMO, QUANDO CAI NATURALMENTE./ ...

Conforme Orlandi (2000) todo discurso nasce em outro (sua matéria-prima) e
aponta para outro (seu futuro discursivo). Cada fala ou texto sintoniza um ou vários
discursos e é incompleto e cheio de intervalos porque nasce de um discurso, se
reformula e remete a um novo discurso. Entendemos que mesmo diante da falta do
uso de termos “sustentável”, “sustentabilidade, o programa mostrou na maior parte
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das matérias um Cariri possível de se plantar, com iniciativas bem sucedidas, solo
fértil, mas se conheceu também uma região com pouca assistência dos governos e
das políticas públicas de auxílio à permanência do homem no campo no campo com
qualidade de vida.

3.3 ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS COM JORNALISTAS

Feita AC das 12 reportagens, partimos para outra etapa da nossa pesquisa:
entender como os jornalistas (produção, edição e reportagem) constroem
semanalmente o programa de TV “Nordeste Rural”. Levando em consideração que o
NR recebe matérias de todas as equipes de reportagem do Estado, já que a
empresa tem duas emissoras, uma em Fortaleza (TV Verdes Mares) e outra em
Juazeiro do Norte (TV Verdes Mares Cariri), foram entrevistados oito jornalistas,
quadro de cada empresa. Assim pudemos aferir a realidade de cada região, bem
como o perfil dos profissionais envolvidos em todo processo de produção,
reportagem e edição do programa NR (Quadro 12). Já a Figura 36 é o modelo do
questionário aberto aplicado aos já citados profissionais.
Quadro 12 – Demonstrativo do perfil jornalístico dos profissionais entrevistados das emissoras ligadas
ao programa Nordeste Rural

EMISSORAS
TVM FORTALEZA

TVM CARIRI

EDITOR

1

1

PRODUTOR

1

1

REPÓRTER

2

2

TOTAL

4

4

Fonte: Organização da autora, 2012.
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No Gráfico 04, referente ao item 1, temos a realidade profissional dos
jornalistas que trabalham nas emissoras e que de alguma forma contribuem para o
NR estar no ar. Por formação jornalística, 62,5% estão com diploma há mais de 11
anos; o tempo na função em que exercem atualmente 50%, esse mesmo índice se
repete com os jornalistas que trabalham para o NR. Isso significa que o programa é
colocado no ar por uma equipe experiente e já consolidada entre si, mais um motivo
para o conteúdo rural acompanhar as discussões sobre desenvolvimento regional
sustentável (DRS), temática já presente em outros programas de TV, inclusive da
própria emissora.
Gráfico 04 - Experiência jornalística dos profissionais na pesquisa.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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A seguir, fomos em busca de um entendimento mais específico: É isso que
buscamos com o Gráfico 05 e as respostas dos nossos entrevistasdos acabaram
entrando em contradição. Além disso, como pensar um DRS que só fala para quem
mora na cidade? Será que não está claro que DRS também precisa falar para o
homem do campo?
Nesse quesito, referente ao Gráfico 05, 100% responderam que não tem
dificuldade de escrever sobre o tema “sustentabilidade”; assim como 100%
responderam que o assunto é importante para o programa Nordeste Rural e todos
também disseram já ter feito algum trabalho nessa linha. Porém, o que temos é que
nas 12 edições analisadas essa palavra não apareceu em nenhum momento: texto
da reportagem, entrevistas, apresentação do NR. Logo, entende-se que o tema pode
já ter sido veiculado no NR, mas durante o tempo da pesquisa e diante das
situações citadas anteriormente,

existia uma necessidade que esse termo

aparecesse para complementar a realidade que foi mostrada com imagens.

Gráfico 05 – Experiência dos jornalistas sobre o tema “sustentabilidade” no NR.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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No Gráfico 06, as respostas dos jornalistas mostram o que esses profissionais
entendem sobre o tema sustentabilidade. Nós tentamos reunir as respostas em
comum da maioria em opções por grupo de “entendimento”, já que não havia
nenhuma opção para assinalar, por ser um questionário aberto. Sendo assim, o
Gráfico 06 apresenta quatro opções que foram integradas conforme a aproximação
da resposta por escrito de cada um. Veja que o percentual de um item para outro
não é tão significativo. Nesse caso não houve respostas certas ou erradas, mas sim
o fato de que cada entrevistado tem um conceito próprio sobre DRS. Interessante,
que apesar de serem comunicadores, a terceira resposta que envolve “Crescimento
econômico, preservação ambiental e comunicação” foi a que teve menos respostas,
apenas 12,5%. Logo, entendemos que para os profissionais da comunicação
envolvidos no programa NR não está visível o quanto a comunicação pode e
precisar estar a favor do processo de DRS.. Já os demais itens do Gráfico 06
ficaram com 25% cada.
Gráfico 06 - Entendimento dos jornalistas sobre o tema sustentabilidade.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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Sobre ter preferência por região/cidade do Estado para produzir notícia, o
Gráfico 07 mostra que apenas 14,28% gostam de escolhera região para pensar em
assuntos jornalísticos do meio rural. Os outros entrevistados, 85,72%, disseram não
ter preferência, o que pode ser entendido como atitude mais coerente para um
jornalista de uma emissora de TV que tem um único programa para todo o Estado.
Gráfico 07 – Preferência dos jornalistas por região do Estado.

Fonte: Organização da autora, 2012.

Já no Gráfico 08, estão as preferências jornalísticas dos profissionais. Cerca
de

37,5% não opinaram sobre um tema específico. Já 25% responderam que

gostam de produzir, fazer ou editar matérias de comportamento (cotidiano –
assuntos do dia a dia) das pessoas, por último apacerem empatadas as editorias de
cultura, serviço e campo com 12,5% de preferência.
Gráfico 08 – Preferência dos jornalistas por assunto/editoria no Estado.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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Na questão sobre os assuntos/editorias que se referem ao Cariri, o Gráfico 09
nos mostra que 37,5% afirmaram, assim como no gráfico anterior, que não têm
preferência por um tema específico ou município. Logo depois aparece o tema
cultura como mais preferido para 25% dos entrevistados, visto que o Cariri é uma
região de muitas expressões artísticas-culturais-religiosas, que variam desde
artesanato (barro, madeira, cerâmica, pano, palha de milho), grupos de lapinhas,
reisados, côco de roda, música de benditos, romarias entre outras manifestações
frequentemente mostradas pelas emissoras de TV locais e estaduais44. Os demais
temas são saúde pública (dicas de tratamentos, hospitais, situação do SUS) serviços
(emprego, renda, trânsito, clima, educação) e comportamento (moda, beleza,
decoração, culinária, turismo), com 12,5% de preferência cada subgrupo (saúde,
serviços, comportamento).
Gráfico 09 – Preferência dos jornalistas por assunto/editoria de notícia sobre o Cariri no NR.

Fonte: Organização da autora, 2012.

Depois de perguntarmos as preferências que os profissionais da comunicação
têm, não poderíamos deixar de questionar, o Gráfico 10, quanto aos entrevistados:
“quais os critérios que eles levaram em consideração na hora de chamar esse ou
44

A TV local/regional se constrói como experiência, dos modelos totalizantes e totalizadores aos
quais se afilia para viabilizar-se como empreendimento empresarial, das representações dominantes
sobre o ser e o fazer televisivo, e do cotidiano das forças sociais locais, com as quais negocia, de
forma permanente, a sua identidade (SOUSA, 2006).
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aquele entrevistado para compor a notícia, seja na reportagem ou na entrevista
gravada no estúdio do programa Nordeste Rural, em Fortaleza. Durante a gravação
(captação de imagens e entrevistas) no campo, 60% dos jornalistas afirmaram que
convidam

o

agricultor

ou

o

especialista

no

assunto

para

gravar

depoimento/entrevista se perceber que há domínio do assunto, consequentemente o
mesmo tem experiência na área da matéria.
Gráfico 10 - Critério de escolha pelo jornalista para os entrevistados no NR.

Fonte: Organização da autora, 2012.

Ainda sobre o Gráfico 10, os outros 40% dos jornalistas se dividiram entre
duas opiniões: 20% confirmaram que quando é um profissional especializado é o
órgão quem determina o representante da entidade para conceder entrevista à
imprensa. Nesse caso, a maior parte dos órgãos ligados aos temas agropecuários e
rurais em geral, já tem um departamento de comunicação, e muitas vezes é a
assessoria de imprensa da entidade quem faz a “ponte” entre o assunto e a TV
enviando frequentemente sugestões de reportagem que envolva o órgão, por
exemplo: Ematerce – Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará,
DAS - Secretaria de Desenvolvimento Agrário, ADAGRI – Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Ceará, COGERH – Companhia de Gestão dos Recursos
Hídricos do Ceará, FUNCEME – Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos
Hídricos, entre outros. Já os demais 20% concordaram que a produção da emissora
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já determina, por telefone, na hora em que a gravação da reportagem é agendada.
No caso do entrevistado de estúdio, que participa da gravação do programa NR com
a apresentadora, aí quem determina no geral é a editoria do programa com a
produção do mesmo, ambos em Fortaleza. O interior (equipes do Cariri e Norte)
participam do programa apenas com o envio de reportagens, nas mais diversas
editorias e entrevistados, sejam técnicos especializados ou agricultores no geral.
No Gráfico 11, os jornalistas da produção e reportagem puderam opinar na
hora em que têm opções diversificadas de produzir determinados assuntos para o
NR da semana, quais critérios são levados em consideração para a escolha dos
temas. Do total, 40% não opinam um motivo específico para tal ação, muitas vezes
acordada entre produção e reportagem. Já os outros 60% dividem-se em três
grupos: 20% levam em consideração se a entrevista já estava marcada com
antecedência; 20% consideram a observação no local da reportagem se o tema, de
fato, é pertinente ao programa NR daquela semana e o restante, também 20%,
observam a expressão que tem determinado assunto para o Cariri/Estado.

Gráfico 11 - Critério de escolha para produção de reportagem no NR.

Fonte: Organização da autora, 2012.

Se no Gráfico 11 obtivemos as repostas apenas dos repórteres, para compor
o Gráfico 12 levamos em consideração apenas os editores de texto e chefe do NR,
que responderem aos itens 2 e 3. Depois que o tema passa pelos critérios da
produção e da reportagem é nessa etapa que o assunto toma corpo de notícia para
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ganhar o vídeo. Por isso, se faz extremamente importante observar essa etapa do
processo. A reportagem que traz uma notícia factual (quente, assunto do momento)
tem a preferência de todos os entrevistados, pois 100% citaram esse como principal
item. Próximo a ele vem o assunto do momento, que diferente do factual não precisa
ter acontecido imediatamente, mas ainda precisa estar em evidência. O editor
prioriza receita, preferencialmente regionais, com produtos e temperos da terra. A
preocupação com o público telespectador também pode ser percebida quando se
avalia a reportagem como sendo ou não de interesse público (rural) para o
telespectador do NR; os demais itens obtiveram 50% das respostas, cada um.
Gráfico 12 - Critério de escolha da editoria do NR para veicular reportagem/assunto.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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O Gráfico 13 nos dá um panorama sobre a opinião dos jornalistas que
trabalham para o NR sobre a participação do público para o qual o NR é pensado e
executado: os agricultores. Dos entrevistados, 71,42% disseram que os produtores
rurais precisam interagir mais sim com o NR. Já 28,57% dos jornalistas acham que
essa interação já acontece, não havendo outra forma de os agricultores se
aproximaram mais ainda da produção das reportagens ou mesmo da escolha dos
temas que vão ao ar.
Gráfico 13 - Opinião dos jornalistas sobre a participação dos produtores rurais no programa Nordeste
Rural.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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Se o Gráfico 13 nos mostrou que a maioria dos jornalistas (produção e
reportagem) entende que os agricultores precisam interagir mais com NR, em
resposta ao item 5, destes, 100% dos editores responderam diferente. Conforme o
Gráfico 14, que os produtores rurais do Cariri já aparecem nas reportagens como
entrevistados, isso quer dizer, como personagem do assunto/notícia. Sendo assim,
nenhum jornalista que participa do processo de edição, enquadrou o agricultor do
interior cearense como “produtor da notícia” no NR (ou mesmo co-produtor).
Gráfico 14 - Participação dos agricultores, segundo editores do NR.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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Já o Gráfico 15, que se refere ao item 10, perguntou aos jornalistas como os
agricultores do Cariri podem interagir e participar mais do NR, já que no Gráfico 13,
71,42% da produção e reportagem do NR disseram que o agricultor precisa
participar mais. De acordo com as respostas apresentadas para a composição
desse Gráfico 15, seis ideias foram apostadas: 25% concordam que o NR precisa
ser local, Fortaleza continua fazendo e o Cariri deveria também ter um NR; outros
25% acreditam que o envio de carta para tirar dúvida ou mandar sugestões também
é uma boa saída e 25% querem que o agricultor procure diretamente a emissora do
NR para buscar essa participação. No entando 12,5% pensam que essa interação
vai depender se o agricultor tem ou não acesso a internet; outros 12,5% sugerem
que os agricultores criem rodas de conversa para pedir reportagens de temas
determinados e úteis conforme a necessidade daquele grupo e mais 12,5% dos
jornalistas disseram que os produtores rurais do Cariri devem buscar mais
aproximação e parcerias com órgãos agropecuários.
Gráfico 15 - Como os agricultores do interior do Ceará podem interagir mais com o NR.

.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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Por último, o Gráfico 16 demonstra as sugestões dos jornalistas para
melhorar o perfil do programa Nordeste Rural para que a linguagem, o visual e o
contexto do NR possa estar mais aberto ao homem do campo e mais próximo do
processo educativo e útil a quem assiste. Como os questionários foram feitos
apenas com questões abertas, alguns

jornalistas responderam esse quesito

apontado mais de uma mudança, daí termos respostas diversificadas e também
semelhantes.

A sugestão mais comum no grupo foi a de gravar o programa

Nordeste Rural na prórpria zona rural (37,5%); em segundo lugar, com 25% das
respostas, aparece o item “diversificar o conteúdo do NR”. Já as demais seis opções
têm 25% cada.
Gráfico 16 - Sugestões apontadas pelos jornalistas do NR para a direção da emissora.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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3.4 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS COM AGRICULTORES

Antes de mostrarmos os resultados da pesquisa feita junto ao grupo de
agricultores do Assentamento Malhada, Crato, é interessante observarmos a
realidade da TV no Brasil e sua influência na sociedade. Para Martín-Barbero (2001)
a televisão é um veículo de fundamental importância “na constituição dessa nova
experiência cultural que é a experiência urbana”.
Mas, até que ponto essa aproximação da TV com o homem do campo pode
influenciar o comportamento, sonhos, costumes, a cultura local, até mesmo sua
forma de trabalho com o campo e cuidados com o meio ambiente?
A realidade mostra que pelo fato do veículo TV estar presente em quase
100% dos lares brasileiros (IBGE, 2010), a publicidade de produtos e serviços nesse
meio cresce assustadoramente. Uma pesquisa do Projeto Inter-Meios, o mais
confiável monitoramento do mercado publicitário brasileiro, aponta que os gastos
com publicidade aumentaram 11% só no primeiro semestre de 2012. E a TV aberta
cresceu mais do que todo o mercado publicitário, 13%. Esse trabalho foi realizado
pela empresa de auditoria Pricewaterhouse Coopers para o grupo Meio &
Mensagem, com base em informações que os próprios veículos cadastram pelo
portal do projeto: http://www.projetosintermeios.com.br/
Figura 36 – Portal do Projeto Inter-meios.

Fonte: site http://www.projetosintermeios.com.br/
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A estimativa é que o setor tenha movimentado R$ 19,6 bilhões no primeiro
semestre de 2012, ficando a TV aberta com praticamente 65% de toda a receita. Daí
um dos motivos para que os grandes monopólios midiáticos brasileiros investirem
tanto nesse tipo de mídia e com a massificação das informações veiculadas. Para
Vicente (2006), a mídia trabalha com produtos e bens simbólicos, nem sempre
quantificáveis, materialmente falando, mas diretamente relacionados com a forma de
entender e sustentar valores políticos, econômicos e culturais nas sociedades.
Gráfico 17 – Arrecadação publicitária da mídia no primeiro semestre de 2012.

Fonte: Dados do Projeto Inter-meios. Organização da autora, 2012.

Para saber como os agricultores do Assentamento Malhada se relacionam
com a TV e, especificamente, com o programa de domingo Nordeste Rural, foram
feitas duas visitas45 à comunidade rural do AGRIFAMA, no Crato.
Uma, em forma de reunião, para conhecer os moradores do Assentamento e
colher dados iniciais, como acesso a TV local (programa Nordeste Rural), hábitos de
vida, culturas agrícolas e criação de bichos, acesso a água, energia, banheiro,
assistência médica e hospitalar, assistência rural, trabalho, renda, estudo, acesso à
internet, alimentação, números de pessoas por moradia entre outras informações.
45

As visitas aconteceram em 14 de abril de 2011 e em 10 de junho de 2011.
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Esse primeiro encontro aconteceu na casa grande, sede do Assentamento Malhada,
conforme Figura 38. As demais Figuras 39 e 40 mostram a estrada principal da
comunidade e algumas casas de um lado e de outro, todas feitas pelo mesmo
projeto, através do Crédito Fundiário, política pública que viabilizou a associação a
conseguir a terra para morar e plantar.
Figura 37 – Casa sede do Assentamento Malhada (AGRIFAMA), Crato.

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2012.
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Figura 38 e 39 – Assentamento Malhada, Crato.

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2012.

Do morador mais antigo e idoso ao mais jovem. Todos os moradores foram
visitados. Família a família em sua moradia respondeu as perguntas. Essa opção foi
feita porque acreditamos que assim o grupo, com menos gente, estaria
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consequentemente mais à vontade para falar a verdade, do que na primeira visita,
que aconteceu em forma de reunião. Com a visita individual por família, foi possível
observar, de forma mais atenta, as pessoas, suas expressões, titubeios, gaguejos
na hora de responder. Em relação à TV, a primeira observação que deve ser feita é
o local de destaque que as famílias dão ao aparelho eletrônico: a maioria estava
com a TV na sala, primeiro cômodo das casas, que foram construídas do mesmo
jeito. Quando a TV não estava no centro da estante, o aparelho estava em um
rack46; apenas uma casa não tinha nenhum aparelho de TV. Foram aplicados 21
questionários aos 21 adultos, conforme Figura 41. Diferentemente da forma de
aplicação aos jornalistas, entregamos pessoalmente ou por e-mail, e depois
recebemos de volta, os questionários dos agricultores foram aplicados em forma de
entrevista durante as visitas às comunidades rurais.
Os

questionários

para

agricultores

foram

construídos

com

questões

semiabertas. Para Gil (2008), esse tipo de coleta de dados pode ser vista como
vantajosa ou não. Se por um lado ajuda o pesquisador, se o intuito dele é obter
respostas mais originais, criativas, uma representação fiel da realidade. Por outro
dificulta a categorização e organização dos dados para análise, requer mais tempo
para aplicar, assim como também ler.
Na AC do trabalho, em que ao mesmo tempo é subjetivo e objetivo, observase, dentre distintas expressões e falas, para outras constatações, que a televisão
passou de um simples objeto dentro de casa, para ser um equipamento de destaque
na família. A TV ajuda a construir o jeito de viver desses agricultores, informa os
adultos, ao mesmo tempo em que ajuda a entreter o tempo ocioso de crianças e
jovens. A preocupação que ficou para nós, pesquisadores na visita, é a forma como
os moradores da zona rural enxergam, absorvem e vivenciam o que passa da TV
para o dia a dia da família.

46

Dicionário Aurélio: s.m. (pal. ing.) Móvel com prateleiras onde se dispõem aparelhos eletroacústicos
de dimensões padronizadas.
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Sobre o Gráfico 18, de todos os produtores rurais do assentamento apenas
um não tem nenhum aparelho de TV em casa. A maioria, 43%, que respondeu a
essa pergunta tem pelo menos uma televisão em casa no período que varia entre 6
e 10 anos; 33% têm TV há mais de 11 anos e 19% dos moradores têm o
eletroeletrônico a menos de 5 anos.

Gráfico 18 - Idade dos aparelhos de TV no AGRIFAMA.

Fonte: Organização da autora, 2012.
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Gráfico 19 - Relação dos agricultores com NR.

Fonte: Organização da autora, 2012.

No quesito relacionamento com a TV e com o programa Nordeste Rural, os
agricultores responderam aos itens 2, 3, 4 e 5 e nos surpreendeu o fato de que 95%
dos agricultores assistem o NR. Só quem não vê, neste caso, são os moradores que
não têm aparelho de TV em casa. Ainda de acordo com as respostas dos
questionários que dizem respeito ao Gráfico 19, com relação a frequência que
assistem o NR, 57% assistem toda semana, enquanto 38% assistem ao menos uma
vez por mês e apenas 5% não o vê. Quanto ao entendimento do conteúdo divulgado
no NR, todos os agricultores que assistem ao programa disseram que entendem a
linguagem. Os mesmos 95% falaram também que acreditam nas informações que
aparecem no NR, principalmente porque enxergam a imagem, ao contrário do rádio,
segundo eles, em que a informação só pode ser ouvida. Dos que acreditam no
conteúdo do NR, 86% responderam que já repetiram alguma técnica agrícola,
enquanto 10% disseram que não repetiram nenhuma informação/orientação vista no
NR.
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Gráfico 20 – Assuntos do NR que são preferência para os agricultores.

Fonte: Organização da autora, 2012.

Quando perguntamos aos agricultores que assuntos são sua preferência no
NR, que se refere ao item 5, os produtores rurais do AGRIFAMA foram quase que
unânimes: 95% preferem saber sobre o tema grãos (milho, feijão); em seguida o
tema pecuária foi o destaque: bovinocultura (criação de gado) de leite com 71% e
bovinocultura de corte com 48%; em terceiro lugar no ranking da preferência
aparecem as hortaliças com 52%; em 4ª colocação a avicultura (criação de galinha e
frango) é o que eles querer assistir; depois vem os caprinos e ovinos (cabras e
ovelhas) com 19% da preferência; fruticultura (plantio de frutas) com 14%, e, por
último, criação de abelhas e produção de mel (apicultura), com apenas 10% de
interesse.
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Gráfico 21 – Entendimento dos agricultores sobre sustentabilidade.

Fonte: Organização da autora, 2012.

O que os agricultores sabem sobre o tema sustentabilidade? Em resposta ao
item 7, mais da metade respondeu que já viu na televisão algo sobre isso. A outra
parte diz que aprendeu na escola, ou o filho comentou em casa, mas 19% não
sabem ou nunca ouviram nada a respeito dessa palavra. Essa mesma estatística,
19%, também está para a definição “proteger a terra que a gente vive e os animais”.
O Gráfico 21 nos mostra ainda que a resposta mais comum para a maioria (38%) é
“cuidar do meio ambiente hoje e amanhã”. Nota-se que para os moradores do
AGRIFAMA isso é sustentabilidade, o que não deixa de, também, estar correto
dentro da grande definição de autores renomados (LEFF, 2001; SACHS, 1994;
BARBIERI, 1998). Afinal, a sustentabilidade passa pelos viezes econômico, social,
cultural e também ambiental.
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Gráfico 22 – Meios que os agricultores buscariam para participar do NR.

Fonte: Organização da autora, 2012.

Na última pergunta do questionário, item 8, as respostam representam o
Gráfico 22. Nele, podemos verificar que os agricultores tiveram a oportunidade de
dizer se buscariam, ou não, algum meio para participar do programa NR. Entretanto,
10% responderam que não têm nenhum interesse em sugerir algum tema, ou
mesmo ser entrevistado sobre determinado assunto do meio rural. Os que
demonstraram mais interesse, 38%, responderam que telefonariam para sugerir um
assunto; 24% enviariam um e-mail ao NR; 19% escreveriam carta e apenas 10%
iriam pessoalmente à emissora.
Quando observamos a definição do conceito “sustentabilidade” pelos
jornalistas entrevistados, responsáveis pelo programa NR, e os agricultores do
AGRIFAMA, telespectadores do mesmo, percebemos um entendimento próximo dos
dois grupos sobre a mesma temática. Ao mesmo tempo em que sabemos que o
grupo formador de opinião tem bastante experiência na profissão, função e no
quadro funcional do programa Nordeste Rural, mas ainda sim há dificuldade em
contextualizar os assuntos do campo ao processo de desenvolvimento sustentável
na Região Metropolitana do Cariri.
Para Serra (2006), a televisão é um veículo de comunicação transformador e
o ser humano, na condição de poder optar por aquilo que quer, tem papel
fundamental nessa transformação. No caso do NR ainda é preciso que sejam feitas
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algumas mudanças pela equipe de jornalistas do programa e pela empresa para que
o público-alvo de maior interesse no tema possa interagir e participar, afinal é para
eles, os agricultores, que o Nordeste Rural é feito.
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4. CAPÍTULO 3

4.1 A Comunicação a serviço do Desenvolvimento Regional Sustentável

4.1.1 As teorias que regem a TV como meio de comunicação

Muito tempo antes de se perceber a diferença entre crescimento e
desenvolvimento e entrar em cena as discussões em torno das questões
econômicas e consequentemente ambientais, a comunicação já se fazia presente e
era objeto de interesse e estudo de muitos cientistas.
A pergunta que por muito tempo perdurou foi: como o ser humano começou
se comunicar? A História relata o fato de que o homem sentiu necessidade de se
comunicar e passou a imitar os sons da natureza, ou os sons que ele mesmo
produzia, como através das exclamações: “ai” (pessoa ferida), ah (admiração) e grr
(fúria). Qualquer que seja o caso, o fato é que o homem encontrou uma forma de
associar determinado som ou gesto a certo objeto ou ação. (BORDENAVE, 1983).
Assim nasceu o signo, isto é, qualquer coisa que faz referência a
outra coisa ou idéia, e a significação, que consiste no uso social dos
signos. A atribuição de significados a determinados signos é
precisamente a base da comunicação em geral e da linguagem em
particular. Outra invenção humana foi a gramática, isto é, o conjunto
de regras para relacionar os signos entre si [...] De posse de
repertórios de signos, e de regras, para combiná-los, o homem criou a
linguagem [...] Paralelamente à linguagem, desenvolveu-se também
os meios de comunicação. A influência dos meios de comunicação
aumenta na medida da sua penetração e difusão. (Ibidem, p. 25 - 30)

Foi no século XX que várias matérias científicas vieram à tona, principalmente
nas Ciências Humanas, onde a comunicação já estava reconhecida como
importante meio de construção de saberes e troca de conhecimento entre os seres.
A Sociologia foi de grande influência, assim como a Filosofia para a mais jovem das
Ciências Sociais, na época: a Comunicação. No estudo dessa ciência e dos
paradigmas em torno da sociedade de massa voltemos ao panorama do mass
media, também no século XX e tragamos um pouco do entendimento de estudiosos
acerca das Teorias da Comunicação, como: hipodérmica, crítica, espiral do silêncio
e agenda setting e apliquemo-nas ao nosso estudo.
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Na teoria hipodérmica, também conhecida como “teoria da seringa” ou “bullet
theory” o indivíduo é visto como ser vulnerável e passivo de influência pela
informação que é disposta para a massa/sociedade.
O termo seringa mostra como o público é comparado aos tecidos do
corpo humano, que atingido por uma substância, no caso a
informação, todo corpo social é atingido indistintamente [...] o que
também reforça a genialidade de um lado em atingir o alvo, no caso o
público [...] A força dos meios de comunicação, segundo a teoria
hipodérmica, é proveniente da leitura do esgarçamento do tecido
social [...] Pois logo aparecem os meios de comunicação, que vêm
preencher o vazio deixado pelas instituições inoperantes que forjavam
outrora laços tradicionais (igreja, família, escola...) e, por conseguinte,
passa a ditar o comportamento dos indivíduos [...] (FERREIRA, 2007,
p. 107)

Com foco no público rural do programa NR, entendemos que os
telespectadores seriam então apenas tecidos e a cada edição receberiam seringas
com informações do meio rural sem poder questioná-las, apenas absorvendo-as. O
que não pode ser completamente verdadeiro para esse estudo, se de forma direta
ou indireta o público do programa NR busca e usa canais de se aproximar das
notícias ou até mesmo a construí-las.
Na teoria crítica, Adorno é averso às teorias positivistas que se perdem ao
serem transformadas em ideologias. No processo de massificar a informação que é
lançada pela “Indústria Cultural” (substitui a partir daqui a “Cultura de Massa”)

47

,a

teoria crítica elimina as chances que os indivíduos têm de consumir criticamente o
que é disposto como cultura. A teoria crítica deve partir do ataque à raiz da
sociedade moderna, pelo desvio assumido no desenvolvimento iluminista, pela
razão se transformando em instrumento do sistema (...) assim como a racionalidade,
que está na base da civilização industrial, é apontada como um alicerce podre.

A “indústria cultural” está inserida num contexto representado pela
força da sociedade, vertebrada pela racionalidade técnicoinstrumental, pela imagem da fraqueza e da vulnerabilidade do
indivíduo. Mais uma vez encontramos o desequilíbrio entre os mass
media: a indústria cultural de um lado e os indivíduos de outro. A
supremacia da sociedade sobre o indivíduo ocorre nas várias
situações (trabalho, lazer...), caracterizando uma atrofia da
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Wolf (1994) explica que Adorno e Horkheimer empregaram pela primeira vez o termo “indústria
cultural” constituída essencialmente pelos mass media (rádio, cinema, publicidade, televisão...), no
texto “Dialética do Iluminismo”. Substituindo então “cultural de massa”, que eliminaria supostas
interpretações de que a cultura fosse uma manifestação espontânea das massas.
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imaginação e da espontaneidade
(FERREIRA, 2007, p. 110)

do

consumidor

cultural.

No caso dos agricultores do Assentamento Malhada, que consomem o que é
disposto pelo NR, eles tendem a acreditar sem questionar, visto que, segundo os
mesmos, a TV mostra e eles passam a tomar a imagem veiculada como “modelo” a
ser seguido, ainda que para muitas técnicas agrícolas o conhecimento adquirido do
dia a dia seja prática cultural entre os indivíduos do AGRIFAMA. Dando a entender
que se a mesma técnica de plantio ou criação é mostrada no NR, isso vem a
confirmar que o método adotado por eles na comunidade agrícola é o correto, caso
contrário, o que é mostrado no NR é o que deve ser seguido porque o programa diz
que daquela forma o resultado foi positivo e exemplifica com falas empoderadas de
conhecimento

técnico

(entrevistado

institucional/especialista)

ou

empírico

(entrevistado-agricultor).
Ferreira (2007) compara as teorias agenda setting e espiral do silêncio, já
que ambas se impõem aos indivíduos por meio dos mass media. A primeira, por sua
vez, se torna o assunto do momento para o dia-a-dia das pessoas que são
massificadas pelos temas veiculados. Já a segunda, massifica os indivíduos pelo
enclausuramento de suas opiniões que não são externadas.
Na perspectiva do agenda setting, pode-se observar uma sociologia
cognitiva, onde os indivíduos adquirem sua visão de mundo
proveniente da agenda estipulada, ao longo do tempo, pelos mass
media. O efeito é ressaltado pelo seu aspecto cumulativo [...]
referente à força dos mass media e a fragilidade do público ou dos
indivíduos [...] a espiral do silêncio ressalta, por sua vez, a imposição
dos mass media, não pela força de agendar temas a serem
conversados, mas pela força de provocar o silêncio. (Ibidem, p.112113)

Em ambas as situações expostas por Ferreira é possível estreitar esse
entendimento sobre as teorias agenda setting e espiral do silêncio para a realidade
da discussão do trabalho que foca os estudos na AC do programa NR. Enquanto os
jornalistas têm mais autonomia para escolher os assuntos que serão notícia, e nem
sempre os meios de aproximação dos agricultores interfere no que a emissora opta
por ser “notícia”, ocorre que, nesse caso, aplicamos a teoria do agenda setting: os
produtores rurais do Cariri discutem temas que eles perceberam na TV e não o
contrário. Pode acontecer de um fato estar sendo vivenciado pela comunidade rural
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coincidentemente ou não ele ser assunto de uma reportagem no NR, daí os
telespectadores rurais, mesmo tendo conhecimento do assunto, às vezes preferem
apenas absorver a versão que é veiculada pelo NR do que questionar com a
realidade deles no AGRIFAMA; nesse caso estamos falando da teoria do espiral do
silêncio.
Numa reflexão sobre a teoria que rege a comunicação, o termo pode nos
levar a diversos significados, como: processo que gera entendimento entre seres,
meio de transformação social ou de produção de conhecimento, troca de ideias,
disciplina da área de humanas, um campo das ciências, processo, meio, habilidade.
No final percebemos que o ato de se comunicar passa por todas essas nuances e
outras que não citamos. Quando resgatamos a dimensão empírica dos seus
significados, percebemos que a comunicação também pode estar a nossa volta,
como dentro de nós, assim como pode a comunicação estar materializada em
objetos ou pode ser sentida, vista, percebida, observada, ouvida nas situações do
dia a dia.
O termo comunicação deve ser reservado à interação humana, à troca de
mensagens entre os seres humanos, sejam quais forem os aparatos responsáveis
por sua mediação (RÜDIGER, 1998). Já Pereira (2005) fala que na comunicação
como processo social básico, primário, porque é ela quem torna possível a própria
vida em sociedade. Vida em sociedade significa intercâmbio, e este só existe entre
os seres humanos por meio da comunicação. Enquanto Braga & Marques (2008)
comungam do pensamento de que o processo de comunicação pode ser definido de
uma forma mais simplificada como: uma atividade humana caracterizada pela
transmissão e recepção de informações entre pessoas, ou, ainda, como o modo pelo
qual se constroem e se decodificam significados a partir das trocas de informações
geradas. “A comunicação envolve um fluxo de mão dupla, com emissor e um
receptor, em que o que recebe a informação responde a ela de alguma forma, de
imediato ou após certo tempo” (LACOMBE, 2007).
Depois de um passeio por diversos autores chegamos à conclusão, em
construção, que a comunicação é um processo dinâmico que acontece entre
pessoas, mas que por algum motivo, obstáculo ou ruído, pode não se completar. É
importante perceber nessa teia que a comunicação se interliga, se sua proposta
inicial foi contemplada. Para isso é preciso ter o “feedback”, uma espécie de retorno,
de quem a recebeu. Só assim, para sabermos se a comunicação cumpriu com seu
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papel. Matos (2006) conceitua “feedback” como sendo o elemento principal que
caracteriza o processo humano de comunicação, sendo dinâmico e interativo.
O feedback permite assegurar que o receptor interpretou a
mensagem conforme as intenções do emissor [...] Sempre que a
transmissão de uma mensagem tenha sido realizada, o emissor
aguarda o retorno para avaliar como sua informação foi interpretada.
Desta forma, o feedback representa a etapa inicial de um diálogo. A
comunicação em dois sentidos significa que o emissor e o receptor
estão trocando mensagens, o que torna concreto um fluxo humano de
comunicação. De forma simples, a comunicação é um ciclo que
necessita da participação e interação entre emissor e receptor.
(DOLAN & PINEDA, 2009, p.39, grifo nosso).

De acordo com Hohlfeldt et. al. (2007), partindo do pressuposto que
comunicação é a troca de mensagens, pode-se dizer que o processo
comunicacional é, antes de tudo, uma práxis objetiva. Trata-se de uma habilidade
que se aprende, uma habilidade exclusivamente humana.
Os objetos do mundo são “recortados” (ou religados) por nosso olhar
e nossa compreensão, nossa maneira de ver. Afinal, quando dizemos
que o objeto da comunicação são os meios de comunicação de
massa, e dentre eles a televisão, por exemplo, ao que, exatamente
estamos nos referindo? Ao aparelho e todo desenvolvimento
tecnológico que possibilitaram a transmissão de sons e imagens [...] à
maneira como foram se conformando as mensagens (a produção
discursiva) dentro desse novo meio? À diversidade de produtos
(gêneros discursivos) que foram aí gerados? [...] ou à sociedade que
é “criada” pela TV? (Hohlfeldt et. al., 2007, p. 40)

Nesse ponto, e partindo dos estudos de Theodor Adorno (1903-1969) e Max
Horkheimer (1895-1973), filósofos e sociólogos alemães, membros fundadores da
Escola de Frankfurt, tem-se a crítica de ambos ao modelo de subordinação e
alienação da burguesia capitalista. Adorno afirma que há um processo real na
sociedade capitalista capaz de alienar o homem das suas condições de vida, tanto
que a teoria adorniana busca entender a burguesia industrial para defender
mudanças na estrutura social e, com esse propósito, acaba entrando na Pedagogia.
Na opinião dele, o problema da Educação está no fato de ela ter se afastado de seu
objetivo essencial, que é promover o domínio pleno do conhecimento e a
capacidade de reflexão. Essa perda dos valores, segundo o autor, anula o
desenvolvimento da autorreflexão e da autonomia humana. A crítica de ambos à
indústria cultural apareceu pela primeira vez em 1947, na obra “A Dialética do
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Esclarecimento”, onde os autores falam que a consciência humana é dominada pela
comercialização

e

banalização

dos

bens

culturais,

fenômeno

batizado

posteriormente de “semiformação” (CASSARO, 2009).
Olhar para comunicação como processo educativo requer Freire (1977) para
explicar que o homem como ser de relações, desafiado pela natureza, ele a
transforma em seu trabalho; e que o resultado dessa transformação, que se separa
do homem, constitui seu mundo. O mundo da cultura se prolonga no mundo da
história. Portanto, “o mundo social e humano não existiria como tal, se não fosse um
mundo de comunicabilidade fora do qual é impossível dar-se o conhecimento
humano” (Ibidem).
As obras de Paulo Freire, educador pernambucano, renomado no Brasil e no
exterior, ousam ao falar sobre o papel da comunicação no processo educativo além
da escola e sustenta a ideia de que qualquer esforço de educação popular, seja no
campo ou na cidade, deve possibilitar através da problematização do homem no
mundo e\ou de suas relações com o mundo. Trazer o pensamento freiriano para o
referido trabalho é significativo, levando-se em consideração as reflexões sobre as
práticas educativas fora da sala de aula, e porque não, através dos veículos de
comunicação de massa.
A educação é comunicação, é diálogo [...], tanto erra o idealismo ao
afirmar que as ideias separadas da realidade governam [...] quanto
erra o objetivismo mecanicista que, transformando os homens em
abstrações, nega-lhes a presença decisiva nas transformações
históricas [...] a educação é um processo de libertação do homem.
(FREIRE, 1977, p. 69 - 75).

Ainda na área da educação através da comunicação, o pesquisador
paraguaio, Bordenave (2003), é um dos precursores e difusores junto com Paulo
Freire da comunicação participativa. Bordenave (2003) defende que a comunicação
é a forma das pessoas se relacionarem trocando experiências, idéias, sentimentos,
informações e assim, modificam mutuamente a sociedade onde estão inseridas.
Nessa discussão, o pensamento do filósofo e educador canadense, o teórico
Herbert Marshall McLuhan (1911-1980), se apropria da metáfora “o meio é a
mensagem”, como um pensamento sobre os efeitos dos meios de comunicação nos
seres humanos, considerando esse “meio” de se comunicar como o ambiente, a
forma, a tecnologia.
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O conteúdo de um meio é justamente uma espécie de álibi, pois o
efeito de um meio se torna mais forte e intenso quando o seu
conteúdo é outro meio. Por exemplo: o “conteúdo” da escrita ou da
imprensa é a “fala”, contudo o leitor se mantém praticamente
inconsciente, seja em relação à palavra impressa, ou em relação à
palavra falada. Os efeitos da tecnologia manifestam-se nas relações
entre os sentidos e na estrutura de percepção, de maneira uniforme e
sem resistência [...] (McLuhan, 1964, p. 21)

Apesar de termos percebido que a notícia referenciada pela realidade rural da
Região Metropolitana do Cariri no NR foi massificada para um mesmo público, não
podemos desconsiderar a valiosa contribuição de McLuhan (1964), que jáprevia, na
década de 60, um olhar crítico e contemporâneo sobre a presença da TV na
sociedade. Os meios de comunicação, principalmente a TV, já poderiam ser
comparados a uma doença contagiosa, que impregna o exterior e o interior humano.
O que McLuhan entende por meio pode ser definido como tecnologia.

Que imunidade é possível contra a atuação subliminar de um novo
meio como a televisão? [...] nem mesmo a mais lúcida compreensão
da força particular de um meio pode evitar o comum “fechamento” dos
sentidos que nos conforma aos padrões da experiência apresentada.
A mais íntegra pureza mental não serve de defesa contra as bactérias
[...] Para haver resistência à TV, é preciso haver o anticorpo de meios
relacionados, como a imprensa. Uma área muito sensível é a que se
descobre quando se faz a pergunta: “Qual tem sido o efeito da TV em
nossa vida...?” (Idem, 1964, p. 369)

Mais do que se ater a um único meio de comunicação exatamente, McLuhan
tratou mais da abrangência da mídia (...) do que das mensagens e seus conteúdos.
O pesquisador McLuhan (1964) não levou em consideração as diferenças nacionais
ou as diversidades sociais dentro de cada país, as quais influenciaram diretamente,
junto com outras estruturas educacionais, os padrões de controle, as gamas de
conteúdo e os estilos de apresentação (BURKE e BRIGGS, 2004). Outra ideia
polêmica de McLuhan é essa que faz a seguinte comparação “os meios são
extensões do homem”, paralelamente mostrando que cada ferramenta ou técnica
permite que o corpo humano estenda suas capacidades.
“Um martelo estende o poder da mão, a roda estende a habilidade do
pé, etc. Um meio de comunicação seria mais uma dessas extensões
técnicas. Cada uma das tecnologias produz um bias sobre o mundo
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da vida, sobre a organização das sociedades, propondo uma
ideologia, uma visão de mundo específica. Assim, a invenção da
escrita teria permitido a criação dos impérios, como a máquina a
vapor possibilitou a expansão
capitalista, como a eletricidade
possibilita a aldeia global. Em suas teorizações, sustentou que cada
meio diferente é uma extensão dos sentidos, que afeta o indivíduo e a
sociedade de maneiras distintas; além de classificar alguns meios de
“quentes” – mídias que engajam os sentidos da pessoa em altaintensidade, de modo exclusivo, como a tipografia, rádio e filme – e
outros de “frios” – mídias de resolução ou intensidade mais baixas,
que requer mais interação do/a espectador/a, como o telefone e a
televisão. (BRAGA, 2012, p. 49)

Nessa pesquisa, estudar a influência da TV na vida dos agricultores da RMC
ou mesmo perceber se o papel da TV chega a ser o de uma extensão da vida deles
é parte do contexto que precisamos considerar em busca de percepções a cerca da
AC através do programa NR. Se a TV trouxe para o espaço rural uma forma de vida
sob o contexto urbano, não seria possível o campo também produzir esse efeito
inverso? Diante desta configuração seria impossível e inegável a existência de uma
forte influência da televisão sobre a sociedade camponesa, visto que o homem do
campo acaba sendo mais informado pelos conceitos de “modernidade”, “urbanismo”
e “consumismo exacerbado”, características inerentes à vida na cidade.
Carniel (2007) explica que as transformações tecnológicas fascinam os agricultores
e influenciam suas perspectivas sobre a agricultura.
A sua realidade [do agricultor] diante do que é posto pela mídia é um
encontro de experiências distintas (locais e midiáticas) que parece de
fato acelerar certas transformações locais na reflexão e discussão
sobre as melhores estratégias para produção material e simbólica da
vida no interior – sobretudo quando estes agricultores se defrontam
com as narrativas da modernização (urbanização) (CARNIEL, 2007, p
127)

Para McLuhan (1964) o público assumiu um novo papel. Devido à própria
simultaneidade da informação e da programação eletrônica, já não existem
propriamente espectadores. Todo mundo faz parte do elenco. No caso do programa
NR está claro que os agricultores entrevistados têm uma forte identificação com o
programa, até pela abrangência ser apenas o Ceará. O produtor rural,
diferentemente de quando vê o Globo Rural, programa temática, mas de caráter
nacional, em que várias culturas, estilos e linguagem do homem do campo são
mostrados. E que mesmo sendo um assunto semelhante com a realidade
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momentânea, pode não se aplicar a mesma técnica e/ou entendimento pela
diferença regional. O programa local revela uma realidade na TV mais próxima a
vida dele, do agricultor cearense, no caso do NR. Proximidade que leva o homem do
Cariri a se ver enquanto personagem daquela história mostrada na TV, através do
NR, ainda que ele esteja, no momento, no papel de telespectador.
Por outro lado, é polêmica a discussão em torno da presença da televisão no
campo, pois enquanto meio de comunicação e fonte de informação, o mesmo pode
suprimir e manipular as informações que divulga, ou ainda, ao apresentar novas
formas de expressão e cultura. Afinal, sobre a mesma notícia rural, jornalistas e
agricultores podem ter olhares diferenciados do mesmo assunto. Inexistem
“verdades absolutas” sobre seu papel na vida da família agrícola, justamente por
isso se faz necessário um estudo como este, talvez o primeiro que se proponha a
analisar a influência da TV no processo de desenvolvimento sustentável de
agricultores na Região Metropolitana do Cariri cearense, já que a maioria dos
trabalhos encontrados mostra uma preocupação exacerbada com a zona urbana da
RMC, apontada como região promissora que vive um “pleno desenvolvimento”.

4.2 Entre crescimento, desenvolvimento e comunicação
“A Comunicação se confunde com o objeto de outras ciências” (Hohlfeldt et.
al., 2007). É a partir dessa frase que começamos essa última parte do nosso terceiro
capítulo. Aqui o nosso desafio é o de aliar ao processo de desenvolvimento regional
sustentável, também um desafio para toda a humanidade, a uma das ciências que
muito tem sido criticada e/ou reconhecida por autores, estudos, discussões e obras
desde o século XX, como necessária: a comunicação, de uma natureza
interdisciplinar, sem necessariamente ter um único objeto de estudo. Talvez mesmo
por isso o nosso desafio seja duplamente necessário, afinal conquistar o
desenvolvimento regional sustentável, também de natureza interdisciplinar, requer
esforços de todos os setores e poderes da sociedade.
Em outros termos, mesmo tendo restringindo o sentido de
“comunicação” às relações entre os seres humanos, isto não é
suficiente para demarcar um domínio específico de estudo, o qual
corresponderia
a
uma
disciplina
particular
denominada
“comunicação”. Isto somente seria possível levando-se em conta as
diferenças de abordagem em relação ao fenômeno humano da
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comunicação. Por conseguinte, o sentido da comunicação que
buscamos deve ser procurado a partir de uma análise de disciplinas
que estudam o processo [...] (HOHLFELDT et. al, 2007, p. 25)

Quando fizemos uma varredura por livros, artigos e sites encontramos pouca
bibliografia que falasse sobre a junção desses dois temas “Comunicação &
Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS)”. Mais um motivo que fortaleceu o
nosso interesse em pesquisá-los, localizando nosso material de estudo numa região
que merece uma atenção pela forma desordenada que vem se expandido nos
últimos dez anos: a Região Metropolitana do Cariri (RMC - com esse nome
oficialmente desde 200948). Muito se encontrou sobre os temas em separado, que
também levamos em consideração para a construção desse trabalho de pesquisa.
Porém, nosso objetivo é observar, analisar e até mesmo sugerir como essas
ciências necessárias podem e devem estar juntas. Uma das metas dessa
dissertação é mostrar o quanto se faz necessária a presença e atuação da
comunicação como agente de DRS. Já não há mais como olhar e percorrer esse
caminho enxergando as ciências e setores em separado. Pesquisar sobre as
notícias rurais veiculadas pelo programa de TV “Nordeste Rural”, a partir da AC é
levar em consideração essa possibilidade entre outras discussões que percorrem a
educação, o ruralismo, a sociologia, a agropecuária e várias outras.
É possível dizer que, de fato, o Cariri está vivendo um processo de DRS? Sim, é
possível. Apesar de não podermos afirmar que o poder público municipal49 têm
projetos ou políticas públicas voltadas a isso, percebemos que outros setores sociais
se unem em prol dessa discussão e ação, um exemplo são os governos Estadual e
Federal, pois demonstram preocupação com DRS. Desde a década de 90, entidades
como IPECE, IBGE50 e PNAD acompanham os “Indicadores Sociais” de todas as
regiões e Estados do Brasil. Como a RMC foi criada recentemente, ainda não há
dados nesse recorte, especificamente. Entretanto, podemos observar 22 indicadores
sociais que perpassam as mais diversas áreas do Estado do Ceará em relação ao
Nordeste e ao Brasil. Ver Figura 42:
48

Mais informações na página 55 da dissertação. Itens 3.1.1 Localização da Pesquisa e 3.1.1.1
Triângulo “Crajubar”.
49
Até a finalização dessa pesquisa a gestão municipal não apresentou nenhum resposta quando
questionada sobre que iniciativas públicas ou em parceria com setor privado, estavam sendo
desenvolvidas em busca de um desenvolvimento regional sustentável.
50
Ver Anexo O lista dos Indicados de Sustentabilidade, do IBGE.
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Figura 40

– Indicadores Sociais do Ceará, Nordeste e Brasil.

Fonte: IBGE/PNAD/IPECE (2012).
Nota: Azul indica que o Ceará é melhor que o Brasil e o Nordeste;
Verde indica que o Ceará é melhor que o Nordeste;
Violeta indica que o Ceará é melhor que o Brasil.
Vermelho indica que o Ceará está pior que o Nordeste e Brasil.

Também preocupada com o processo de desenvolvimento da RMC, as
Instituições de Ensino Superior (IES), por exemplo, a Universidade Federal do
Ceará, campus Cariri, implantou seu primeiro Programa de Pós-Graduação em
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Desenvolvimento Regional Sustentável51 em 2010, iniciando suas atividades em
2011.1. Um passo inicial para formar pesquisadores que a partir deste momento
possam ter um olhar diferencial sobre DRS, articulando seus trabalhos com foco na
sustentabilidade do Semiárido, essa pesquisa, por exemplo, é uma dessas
intenções.
Conforme Barreto et. al. (2012), o PRODER selecionou vinte mestrandos num
universo de 117 inscritos para o processo de seleção no primeiro semestre de 2011,
para o primeiro semestre de 2012 foram 172 inscritos. Tal quantitativo demonstra a
demanda existente na região não só por ensino em nível de graduação.
Até aqui se pode constatar uma crescente oferta de vagas no ensino
superior por parte das instituições públicas de ensino, aliada à
manutenção do crescimento da rede de instituições privadas. O
aumento da oferta na IES públicas sinaliza para a ampliação do
acesso nesse nível de ensino às camadas populares. Nesse sentido,
ampliar o acesso ao conhecimento significa ampliar a capacidade de
escolha desses indivíduos, contribuindo para que tenham condições
de pôr em prática a liberdade, discutida por Sen (2000). (BARRETO
et. al. , 2012, p. 126)

Amartya Sen52, economista indiano que recebeu Prêmio Nobel em 1998, a
quem Barreto se refere, é um dos mais influentes nomes quando o assunto é países
em desenvolvimento, pobreza, bem-estar social e liberdade. (SEN, 2000) defende a
ideia de que “ter mais liberdade melhora o potencial das pessoas para cuidar de si
mesmas e para influenciar o mundo, questões centrais para o processo de
desenvolvimento”.
E como considerar se uma região, estado ou país está se desenvolvimento
rumo à sustentabilidade? Para isso IBGE, PNAD e IPECE desenvolveram alguns
indicadores sociais que poderão ser analisados entre os anos 1999 e 2009.
Todos sabemos que o desenvolvimento é um processo
inevitavelmente complexo onde quer que se delineie e seja
implementado, especialmente no período mais recente da
história da humanidade. No mundo moderno, de capitalismo
industrial, nunca se discutiu desenvolvimento em termos
espontâneos, como algo que derivaria do mero jogo econômico
51

Primeiro Programa de Pós Graduação Desenvolvimento Regional Sustentável - PRODER nessa
área (Interdisciplinar) implantado pela UFC no Estado, e é o primeiro curso de Mestrado da UFC, na
Região Metropolitana do Cariri – RMC.
52
Informações disponíveis nos portais: inep.gov.br e algosobre.com.br
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ou das forças do mercado. Ele sempre foi tratado como um
produto social, como um valor, expressão de um desejo,
portanto como um processo politicamente induzido, conduzido,
comandado ou ao menos regulado pelo Estado. Precisamente
por isso, não há mesmo como abordar o tema sem incluir
relações, coalizões, institucionalidades. (NOGUEIRA et. al.,
2008, p. 47)

Acesso a educação, saúde, lazer, água potável, à energia, à emprego, renda,
à cultura local, a partilha de bens e serviços, a estradas, saneamento básico,
alimentação de qualidade. São muitos os aspectos que os humanos precisar ter e
receber para configurar uma melhora na qualidade de vida de uma sociedade.
Alguns desses são direitos constituídos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação,
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição. (...) Art. 205. A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(...) (BRASIL, 1988)

Sendo a educação produto da sociedade, é esta mesma sociedade que
percebe a urgência de uma educação comprometida com o fazer-se humano,
enquanto sujeito responsável por suas escolhas e solidário com os demais
(BARRETO et. al., 2012). A Declaração e Programa sobre uma Cultura de Paz
(ONU, 1999) estabelecem o direito ao desenvolvimento e à informação como
elementos necessários à construção da paz, ambos passam pelo direito também à
comunicação.

O artigo 220 tem por princípio geral a ampla liberdade de
expressão, já consagrado pelo art. 5o, IV da Carta
Constitucional, só que aplicado especificamente à comunicação
social. Outros princípios também podem ser extraídos desta
norma constitucional, entre eles o da liberdade de informação,
que abrange tanto o direito de informar quanto o de ser
informado. (BRASIL, 1988)
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Trazendo as discussões para o âmbito da comunicação (rural) e das
necessidades de se manter um equilíbrio entre os habitantes do planeta de hoje com
os de amanhã, vamos enveredar para o entendimento de como essa percepção veio
à tona. O fato é que ainda hoje há divergência entre os conceitos de crescimento,
desenvolvimento e desenvolvimento sustentável: o crescimento ocorre em termos
eminentemente econômicos, detectado pelo aumento da quantidade produzida em
certo período de tempo, em um dado espaço territorial; enquanto o desenvolvimento
se manifestaria pela distribuição eqüitativados resultados do crescimento para a
população (FURTADO, 1974). Essa discussão pode ser considerada até bem
recente para o tempo que a humanidade consome significativamente a natureza.

A capacidade do homem de se perceber diante das mudanças
não foi suficiente para que produzisse mecanismos
compensatórios que garantissem que a vida na terra seria
digna para todos e não apenas para alguns que conseguissem
acumular com mais eficiência as riquezas e os resultados da
evolução [...] No atual modelo de desenvolvimento globalizado
o homem é apenas mais um elemento, assim como também é
a natureza, que deve ser preservado, úteis que são para a
definição e reprodução de um modelo de exploração que se
sustenta há séculos, desde que o homem passou a se julgar
acima da natureza, desde que achou que a dominava e ela
estava a seu dispor [...] (CHACON, 2007, p. 108)

Na sua tese, Chacon busca referenciar sua pesquisa sobre essa temática do
“desenvolvimento sustentável” em três autores: Celso Furtado , Enrique Leff e
Ignacy Sachs, pesquisadores conhecidos e reconhecidos mundialmente, porque
ainda no século passado perceberam que não seria possível compreender o
processo de desenvolvimento tendo como base uma única ciência, um único olhar,
um ponto de vista inquestionável. Para melhorar a qualidade de vida da população
seria necessário ampliar o olhar, a pesquisa, perceber as peculiaridades de cada
pessoa, de cada lugar, era preciso perceber a influência dos fatores econômicos,
sociais, culturais e ambientais nesse processo.
O Instituto Ethos (2011) divulgou que o termo “sustentabilidade” é
praticamente uma "palavra mágica" que está em praticamente todos os lugares: no
jornal, no comercial de TV, no supermercado. Mas, esse uso exacerbado acaba
implementando na mente e no entendimento de muitas pessoas, não só menos
esclarecidas, que tudo que remete a sustentável é ligado apenas ao meio ambiente.

125
Há quem opte por fazer o caminho do chamado "marketing
verde" – com muita divulgação e pouca ação – e há aqueles
que, de fato, estão mudando suas estratégias de negócios para
abarcar todos os dilemas e benefícios que uma gestão
socialmente responsável. Em geral, na mídia, o assunto está
concentrado em cadernos especiais ou relacionado a questões
ambientais. Especialmente após o lançamento do relatório do
IPCC [Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas
das Nações Unidas (IPCC, na sigla em inglês)], em 2007,
temas
como aquecimento
global e mudanças
climáticas ganharam as manchetes dos veículos de
comunicação no mundo inteiro. Entretanto, há ainda uma
abordagem percebida como nicho e jornalistas sendo vistos
como "convertidos" ou "verdes", sem que o assunto extrapole
os limites da editoria em que foi encaixado. (ETHOS, 2011,
informação eletrônica)

Desde quando o homem integra o meio ambiente chamado “terra” existem
sinais nítidos de agressão aos recursos hídricos, florestas e animais. Nos livros da
Bíblia, Gênesis e no Deuteronômio já existem registros de agressões ao meio
ambiente. Sua proteção também já vem deste mesmo tempo. Alguns ambientalistas
acreditam que o primeiro homem a se preocupar com a natureza foi São Francisco
de Assis, que conta em sua história o grande amor pela natureza e pelos animais,
chegando a chamar o lobo de “irmão lobo” e a andorinha “irmã andorinha”. (COSTA,
2011)
No século XX houve inúmeros momentos de discutir e buscar soluções viárias
econômica e ambientalmente mais controladas para evitar o colapso que já se
esperava estarmos vivenciando nos dias de hoje. De São Francisco de Assis a
trajetória e o desgaste ambiental até o século XXI não são, nem estão, nada
controlados.

Segundo

historiadores,

nas

ocupações

do

Brasil-Colônia,

os

colonizadores exploraram exageradamente o pau-brasil (...) a primeira Constituição
Brasileira que legitima a proteção ambiental no Brasil só aparece em 1824.
Conforme Costa (2011) quando o homem toma real consciência de que o
planeta esta sendo degradado, começam na Europa diversas manifestações
pacifistas, principalmente contra o uso da energia nuclear. É esse o pontapé inicial
para as discussões em torno de um “desenvolvimento sustentável”.
Os maiores movimentos ocorreram após a explosão das
bombas em Hiroshima e Nagasaki. Nos anos 70 o grande
acontecimento foi em 1972. O governo da Suécia pressiona a
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ONU, por causa do desastre ecológico da Baía de Minamata,
no Japão. Ocorre a conferência de Estocolmo, primeira reunião
internacional sobre meio ambiente [...] Outro grande marco
dentro do direito ambiental ocorreu nos anos 80, quando em
1983, a Organização das Nações Unidas, fez a indicação da
então primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brunatland,
para presidência da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente
e o Desenvolvimento (CMMAD), criado para estudar as
questões ambientais. (Ibidem, informação eletrônica)

A então ministra da Noruega apresenta o relatório “Our Conmmon Future”
(Nosso Futuro Comum) conhecido como Relatório Brundtland, em 1987. É nessa
ocasião que aparece pela primeira vez a expressão “desenvolvimento sustentável”,
discutido até hoje. Outro momento que vem marcar esse processo é a ECO-92, que
aconteceu no Rio de Janeiro, em 1992. A Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiental e o Desenvolvimento Sustentável (CNUMAD), a conhecida “Rio -92”
acabaram resultando em discussões que geraram documentos importantes para 150
países participantes. A “Agenda 21” e a “Convenção da Biodiversidade” foram,
certamente, marcos na luta pelo equilíbrio entre os interesses econômicos,
ambientais, culturais e sociais das gerações atual e futura.
A agenda 21 é “um documento que estabelece a importância
de cada país a se comprometer, global e localmente, sobre a
forma pela qual governos, empresas, organizações não
governamentais e todos os setores da sociedade poderiam
cooperar no estudo para os problemas sócio-ambiental”. Já a
Convenção da Biodiversidade, “estabelece normas e princípios
que devem reger o uso e a proteção da biodiversidade
biológica em cada país”, e propõe regras para assegurar a
conservação da biodiversidade e seu uso sustentável. (Ibidem,
informação eletrônica)

Há 15 anos representantes de aproximadamente 150 países discutem
medidas emergenciais de proteção ambiental e controle da emissão de gases de
efeito estufa, mas pouco se avançou em quase duas décadas de negociações.
Uma vez por ano é realizada a Conferência das Partes da Convenção (COP)
em uma nação diferente, com objetivo de que ações diplomáticas tragam a solução
para o problema climático. Esses encontros são geralmente, bastante aguardados
pelos governos, ONGs, empresas e pessoas interessadas em saber como nós,
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enquanto moradores do mundo, vamos solucionar a ameaça do aquecimento global
à sobrevivência da espécie humana.
Confira no Quadro 13 um resumo dos 17 anos de encontros pelo mundo e
seus resultados:
Quadro 13 – Principais resultados das Conferências das Partes da Convenção
(COP) de 1995 a 2012.
Realizada em 1995, em Berlim (Alemanha). Estabeleceu dois anos de análises e
avaliações sobre o combate as emissões de GEE. Esta fase resultou em um
catálogo de instrumentos, onde os países membros podiam compor um conjunto
COP 1
de iniciativas que correspondessem às suas necessidades.
Realizada em 1996, em Genebra (Suíça). Foi aprovado o relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com objetivo de criar a
melhor base para lidar com decisões políticas sobre o aquecimento global.
COP 2
Nessa conferência foi acertado que cada país deveria ter a liberdade para
escolher as soluções mais relevantes de acordo com a sua situação.
Realizada em 1997, em Kyoto (Japão). Foi aceito o Protocolo de Kyoto, e pela
primeira vez foram incluídas metas obrigatórias para a diminuição das emissões
de GEE de 2008 a 2012. Trinta e sete países industrializados ratificaram o
COP 3
protocolo.
Realizada em 1998, em Buenos Aires (Argentina). Esta COP estabeleceu um
período de dois anos para esclarecer e desenvolver ferramentas para a
implementação do Protocolo de Kyoto, visto que havia muitas questões
COP 4
pendentes desde a última Convenção.
COP 5
Realizada em 1999, em Bonn (Alemanha). A conferência foi dominada por
discussões técnicas sobre mecanismos do Protocolo de Kyoto.
1ª etapa: realizada em 2000, em Haia (Holanda). Foi marcada por incerteza
quanto a aplicação de sanções aos países que não reduzissem as emissões de
GEE. Os países da União Europeia se recusaram a assinar uma proposta de
COP 6
compromisso, fazendo as negociações fracassarem.
COP 653 2ª etapa: Realizada em 2001, em Bonn, (Alemanha). As negociações são
retomadas como uma continuação da COP 5.
COP 7
Realizada em 2001, em Marrakesh (Marrocos). As negociações a respeito do
Protocolo de Kyoto estavam quase completas e os resultados foram reunidos
em um documento chamado “Acordos de Marrakesh”.
COP 8
Realizada em 2002, em Delhi (Índia). Os países da União Europeia, liderados
pelo presidente da Dinamarca, tentaram sem sucesso obter uma declaração que
pedia mais ação das partes em relação à Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas.
COP 9
Acontecida em 2003, em Milão (Itália). O foco dessa Conferência foi esclarecer
alguns dos últimos detalhes técnicos sobre o Protocolo de Kyoto.
COP 10
Acontecida em 2004, em Buenos Aires (Argentina). Dá início as discussões em
relação ao que acontecerá quando o Protocolo de Kyoto expirar em 2012.
COP
11 Realizada em 2005, em Montreal (Canadá). Ocorreu juntamente com a 1ª
MOP1
Conferência das Partes servindo de Reunião das Partes do Protocolo de Kyoto
(COP/MOP1). Ambas representam uma nova etapa do regime internacional de
combate ao efeito estufa, na qual se espera que os países desenvolvidos
53

Houve duas COP 6: a primeira etapa na Holanda e a segunda na Alemanha, que marcou a saída
dos EUA do Protocolo de Kyoto. In: http://www.oc.org.br/index.php?page=Conteudo&id=100
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venham a ter metas mais significativas de redução das emissões de GEE e os
países em desenvolvimento tenham opções de promover o desenvolvimento
sustentável, reduzindo também suas emissões, seja através da transferência de
tecnologias, mecanismos de mercado ou programa e ações voluntárias.
COP
12 Realizada em 2006, em Nairóbi (Quênia). Prorrogação dos compromissos
MOP2
assumidos pelos países para o período posterior a 2012; revisão do texto do
Protocolo Kyoto para que os países em desenvolvimento também assumissem
compromissos de redução de emissões de GEE e a implantação do Fundo de
Adaptação.
COP
13 Realizada em 2007, em Bali (Indonésia). O mais recente relatório do IPCC
MOP3
apresentou sinais inequívocos do aquecimento global, o que resultou na
elaboração de documento buscando uma atuação mais rápida nessa área e,
pela adoção do Plano de Ação de Bali.
COP 14
Realizada em 2008, em Poznan (Polônia). As partes chegaram a um acordo
sobre o programa de trabalho e plano de reunião para a Conferência de
Copenhague e sobre a operacionalização do Fundo de Adaptação, que vai
apoiar medidas de adaptação concretas nos países menos desenvolvidos. Em
relação ao desmatamento, os países em desenvolvimento com florestas
comemoraram o fato de um consenso de que o mecanismo de Redução de
Emissões decorrentes de Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) deve
entrar no acordo final a ser definido em 2009. A divergência entre as nações
impediu a elaboração de um novo acordo climático global, com a definição de
cortes no total das emissões.
COP 15
Realizada em 2009, em Copenhague (Dinamarca). Reuniu chefes de 193 países
com o objetivo de estabelecer um acordo com peso de lei internacional, capaz
de traçar metas de redução das emissões de gases de efeito estufa e dar
prosseguimento ao Protocolo de Kyoto (que expirou em 2012). Seu principal
objetivo foi aprovar um novo acordo climático que reduziria substancialmente as
emissões de gases de efeito estufa após 2012, o que não ocorreu já que a Lei
de Clima e Energia dos EUA ainda não estava aprovada. Também se discutiu
parte do acordo de diretrizes para ações de adaptação às mudanças climáticas
e a transferência de tecnologias dos países ricos às nações em
desenvolvimento. Mereceu destaque países como a Noruega, que anunciou a
meta mais elevada, um corte de 40% nas suas emissões até 2020 em relação a
1990. Em seguida, veio o Reino Unido (34%), Japão (25%) e União Europeia
(20%), que poderia elevar sua meta a 30%, se os outros países desenvolvidos
fizessem o mesmo através de acordo oficial.
COP 16
Foi realizada no período de 29 de novembro a 10 de dezembro de 2010 em
Cancun, contando com 25 mil participantes de 194 países.
No primeiro momento a presidente da COP apelou aos representantes
governamentais para avançar em áreas onde consenso era possível,
especialmente com relação à definição de um marco legal para as negociações
e enfatizou que o processo deve garantir transparência.
COP 17
Esse encontro aconteceu em Durban, África do Sul e teve caráter histórico pelas
decisões tomadas. A COP 17 é considerada, até então, o maior avanço político
desde a criação do Protocolo de Kyoto, no fim dos anos 1990: lançou a base
para um futuro acordo contra as emissões de gases-estufa, que envolve metas
para Estados Unidos e China, os dois maiores poluidores do planeta --mas só
após 2020.Também foi aprovada uma controversa extensão do acordo de
Kyoto, que envolve apenas a União Européia e mais um punhado de países e
que por enquanto não tem nem intervalo de tempo definido para
vigorar.Lançada a “Plataforma de Durban”, que estabelece um calendário para
criar "um protocolo, outro instrumento legal ou um resultado acordado com força
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legal" em 2015, que possa entrar em vigor até 2020. Por esse instrumento,
todos os países do mundo terão de se comprometer a metas obrigatórias de
redução de emissões.

COP 18

Rio+20

Realizada em 2012, Doha (Qatar) as negociações sobre as alterações
climáticas, durante a COP 18, a conferência anual da ONU (Organização das
Nações Unidas), terminaram com um acordo fechado as pressas entre os
países participantes para combater o aquecimento global até 2020. Além de não
receber adesões de grandes poluidores, perdeu adesões importantes. Decidiuse estender o Protocolo de Kyoto até 2020. Austrália, Canadá e até o Japão
(país onde fica Kyoto) resolveram saltar para fora do acordo.

Era para ter sido uma grande comemoração dos 20 anos da Eco 92, mas não
foi bem isso que aconteceu na Rio+20. Depois de uma rodada de negociações
não se chegou a um consenso, mais uma vez, sobre quando cada país deve
pagar pela conta da poluição ou quanto as nações podem fazer para reduzir a
emissão de poluentes na atmosfera e preserva a vida dos seres no planeta. O
resultado do encontro, um documento que, de tão vago, chegou a ser criticado
pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Agora só resta esperar pelo
encontro de 2013.

Fonte: ANGELO (2011); PAIXÃO & PANTOJA (2011); UOL (2012); VELOSO (2012);
Organização da autora, 2012.

São quase duas décadas de discussões e discussões. Os países emergentes
continuam poluindo e muito, enquanto os países em desenvolvimento se tornam
dependentes das nações mais ricas para financiar políticas públicas e projetos que
tragam algum tipo de desenvolvimento sustentável. (Anexo P)
O desenvolvimento sustentável não é fácil de ser promovido porque depende
mais da consciência para transformação de atitudes das pessoas do que apenas de
dinheiro e política, que também não podem ser dispensados. A cultura da
sustentabilidade é, pois uma cultura da planetariedade definida por (GADOTTI,
2006) como: "uma cultura que parte do princípio que a Terra é constituída por
humanos que são considerados cidadãos de uma única nação". Por isso o homem
não está separado da terra, da água, das plantas, pelo contrário, o homem consome
todos os recursos da terra, mas ele é parte do meio ambiente tanto quando o céu, as
estrelas, os alimentos. Todo debate que gira em torno do tema ambiente parte de
dois pressupostos básicos: o primeiro é a relação ser humano-natureza e o
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segundo, no qual deriva dessa relação, é o conceito de ambiente, construído pela
ação do homem (MINAYO, 1998). Atender às necessidades do presente sem
comprometer as possibilidades de as futuras gerações atenderem às suas próprias
necessidades. Esta é uma das definições mais abrangentes de sustentabilidade.
Para ser sustentável, qualquer empreendimento humano deve ser ecologicamente
correto, economicamente viável, socialmente justo e culturalmente aceito. Mas
esses conceitos, que parecem óbvios, simples sinais de bom senso, infelizmente
ainda estão longe da prática cotidiana de muitas pessoas, grupos, empresas e
governos.
Trazer a comunicação, leia-se mídia, para o cerco da discussão da
sustentabilidade é imprescindível para que se eduque, conscientize, mostre à
sociedade onde estamos e para onde precisamos caminhar. A humanidade pode
promover um convívio mais sadio com o planeta. Agora é preciso não só discutir,
mas agir com iniciativas públicas, privadas ou populares. A economia não vai parar,
o mundo não vai nem pode parar, mas é possível recomeçar de onde estamos. A
educação, assim como a comunicação, podem ser as ferramentas para esse
alcance. No caso da zona rural, onde o impacto ambiental também existe, mas
chega a ser menor do que na zona urbana, que já foi desmatada para construção e
modernização dos seus espaços, as pessoas demonstram abertura e flexibilidade
quando se fala “em cuidar do hoje para garantir o amanhã”.
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4.3

A TV que o rural vê & o rural que a TV nem sempre vê

Uma das contribuições do NR para evitar o abandono do produtor rural no
Cariri seria estimular novas práticas agrícolas ou melhorar as que já são feitas com
reportagens mais educativas e menos factuais, que apenas relatam chuva, plantio
ou colheita, por exemplo. Por isso vemos na comunicação (rural) uma possibilidade
de compartilhar, educar, informar, noticiar contribuições para quem está no campo, e
muitas vezes, se sente esquecido mesmo acompanhando os noticiários diariamente.
Não foi por acaso que optamos pelo veículo TV nesta pesquisa. Segundo IBGE
(2009) existiam mais domicílios com TV (95,7%) do que com rádio (87,0%) e a
grande maioria com TV em cores (97,2%) em todo o país. Essa é uma realidade que
se repete também na Região Metropolitana do Cariri.
Conforme a nossa pesquisa, 95% os agricultores do Assentamento Malhada,
por exemplo, preferem usar a televisão a o rádio para se informar ou entreter. De
todos os produtores rurais do assentamento apenas um não tem nenhum aparelho
de TV em casa. A maioria, 43%, que respondeu a essa pergunta tem pelo menos
uma televisão em casa no período que varia entre 6 e 10 anos; 33% têm TV há mais
de 11 anos e 19% dos moradores têm o eletroeletrônico a menos de 5 anos (ver
Gráfico 18 – pág. 103). Na zona rural o aparelho de TV está presente em (84,2%),
os moradores assistem televisão diariamente. Nota-se que a presença dos meios de
comunicação na zona rural, como o rádio e a televisão são usados principalmente
para entreter a comunidade, que geralmente está mais afastada da sede do
município. Assim, os agricultores, quando não estão trabalhando na terra, passam a
assistir novela, jogo de futebol, programa de culinária e programas rurais, por causa
das idéias apresentadas, dicas, preços dos produtos entre outras informações.
Abaixo vejamos alguns dados referentes ao Censo (IBGE, 2010) sobre a
presença do rádio e da TV nos domicílios de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte.
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Figura 41 - A presença dos aparelhos de rádio e TV nos domicílios do Crajubar, em 2010.

Barbalha
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Crato
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Juazeiro do Norte
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Fonte: Dados do IBGE (2010). Organização da autora, 2012.
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De acordo com Feitosa (2011a) a introdução dos meios de comunicação na
zona rural se deu pelo rádio, antes mesmo do jornal. Os aparelhos valvulados de
ondas médias eram o desejo dos agricultores de fazer parte de uma modernidade
crescente e envolvente. As características do rádio permitem o diálogo do receptor
com o emissor, permitem que o trabalho manual ou braçal aconteça sem interrupção
da audiência. Se o rádio é considerado, por muitos pesquisadores, um veículo
próximo ao ouvinte, a televisão sentindo-se mais distante da maioria também buscou
essa aproximação e nos últimos anos os telejornais locais buscam cada vez mais
proximidade com seu público. Percebendo isso, as grandes redes passaram a
investir na “regionalização da notícia”, o que já era previsto pela Constituição
Federal. É a partir desses programas que em alguns estados se desenvolve uma
cultura televisiva regional/local.
A programação nacional de uma emissora deixou de ter razão de
existir, voltando-se mais para os aspectos regionais, ligado à
comunidade em que atua. E, mesmo tendo características nacionais,
hoje em dia, a interligação se faz através de emissoras regionais.
(ORTRIWANO, 1985, p. 28).

Qual é o lugar da televisão na casa do pequeno agricultor familiar residente
na Região Metropolitana do Cariri (RMC)? Pela observação, tanto das visitas ao
Assentamento Malhada, como análise das entrevistas, ambas situações as regiões
integrantes do Semiárido brasileiro, ajudaram a construir uma “realidade comum”
sobre o lugar da TV, literalmente, nas casas e na vida dos agricultores. Geralmente
o aparelho fica no primeiro cômodo da casa, a sala, numa mesa, estante ou suporte
semelhante, embaixo fica o aparelho de DVD e ao lado ainda cabe um aparelho de
som. Influenciado pelas perspectivas das ruralidades no Brasil e dos estudos
culturais [...] a televisão constitui um objeto cultural “nobre” nos contextos rurais da
agricultura familiar; ocupando parte significativa dos momentos de lazer e operando
como mediação entre o cotidiano local e os contextos midiáticos da atividade
agrícola nacional – ajudando a configurar estruturas narrativas pelas quais estes
agricultores compreendem a si mesmos e o mundo a sua volta (CARNIEL, 2007).
Repleta de eletrônicos os costumes do homem do campo ficam cada vez
mais parecidos com os costumes urbanos, empestados de “tecnologia e
modernidade”. Mota (2010, p. 58) faz algumas observações sobre isso:
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Se o modo de vida urbanizado ameaça o campesinato, os meios de
comunicação exercem um papel de importância neste processo,
considerando que são pensados e produzidos por indivíduos
urbanizados, e têm como principal público-alvo os mesmos. Neste
contexto a televisão por vezes torna-se uma ameaça à cultura e o
modo de vida camponês, pois não apenas ignora este público no
processo de produção de suas veiculações, mas ainda impõe como
verdade única os hábitos sociais, culturais e econômicos da vida
urbana, junto a um sutil conceito de superioridade. O hábito de
assistir televisão por si só já impõe um costume urbanizado em
substituição aos costumes rurais, ora, este veículo cujo consumo
exige uma fração do tempo do camponês, veio a ocupar espaços
horários habitualmente gastos em interações sociais e culturais das
comunidades rurais e assim ocasionar uma dialética configuração
entre a necessidade de interação comunicativa com a realidade
urbana e a preservação da identidade do homem do campo. (MOTA,
2010, p. 58)

Mas, ainda sim com hábitos de certa forma, semelhantes, a relação dinâmica
pouco valorizada entre o cotidiano campestre, tido como “retrógrado” e o urbano,
considerado pela sociedade como “moderno” é comum no discurso, principalmente
de quem vive na cidade. Por isso mesmo quem está inserido na zona rural acaba
estando mais vulnerável ao discurso da mídia televisiva, que por sua vez para a
“enxergar” as imagens da TV como algo desejável para quem está no campo querer
viver a mesma “realidade”, e ainda desvalorizando o espaço do qual é parte.
E a TV vê a zona rural, valoriza seus moradores com hábitos e costumes
próprios? Para Jesus Martín-Barbero, não. O professor e pesquisador colombiano,
reconhecido como um dos mais importantes estudiosos da comunicação na América
Latina é veementemente crítico ao “modelo” reproduzido nos meios de
comunicação, em especial da TV, já que esmaga a cultura local em detrimento da
reprodução de uma cultura de massa. E quem pode se deixar dominar é o próprio
telespectador, que recebe a mensagem veiculada.
[...] ir além das simples posições maniqueístas a respeito do lugar das
“indústrias culturais” (apocalípticas e integradas), abrindo espaço às
possibilidades de “novas leituras” sobre a relação (imbricação) entre o
“popular” e o “massivo”, destacando a presença do “povo na massa” e
observando que “no interior da cultura massiva coexistem produtos
heterogêneos, alguns que correspondem à lógica do expediente
cultural dominante, outros que correspondem a demandas simbólicas
do espaço cultural dominado” (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 323).

Outro estudioso sobre a presença da televisão é o brasileiro Arlindo Machado,
professor e doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade
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Católica de São Paulo (PUC-SP). Um das obras de Machado nesta última década é
“A televisão levada a sério”, onde o autor questiona diversos estudos feitos sobre
esse veículo ao longo das duas cinco décadas de presença na sociedade brasileira.
O pesquisador é taxativo quando fala em sua obra que “não se pode falar sobre
televisão sem vê-la como uma forma de cultura igual às outras, como literatura ou
cinema”.
Mas de fato eu nunca consegui fazer uma separação clara entre
vídeo e televisão. É a mesma coisa. É a mesma tecnologia, é a
mesma linguagem. A diferença é que um vai para o ar e o outro não.
A diferença é que um é difundido através de ondas e o outro não. E,
claro, na televisão se trata de produtos que têm de passar por um
crivo comercial diferente do vídeo, que é mais livre, mas de qualquer
maneira a linguagem é a mesma e a tecnologia é a mesma. Por isso
é que, trabalhando com vídeo, fui me aproximando cada vez mais da
televisão. Televisão levada a sério, portanto, foi um esforço para
preencher um pouco essa lacuna e valorizar na televisão o que deve
ser valorizado. Resgatar a inteligência que se encontra nela, dentro
de cada área sua, na ficção, no telejornal, no videoclipe. (MACHADO,
2007)

Considerando-se que a televisão é uma das experiências mais hegemônicas
do nosso tempo, percebe-se ao ligar o aparelho em qualquer canal aberto, a
segmentação de programas54, por assunto, horário e interesse público e do público,
como hipótese para quem produz esse material. Sobre isso, Martín-Barbero (2003)
foi questionado durante uma entrevista no programa da TV Cultura, Roda Vida, e
respondeu:
O que está acontecendo para que a mídia uniformize ao mesmo
tempo em que fragmenta? Sabemos bem como a mídia, a seu modo,
foi a primeira a ver essa fragmentação social e começou, pelos
jornais, revistas e rádios, a diversificar as propostas de programação
para jovens, para adultos, para populações rurais, para populações
urbanas, a distinguir idades, gerações que vinham do rock, de outras
que não gostavam de rock e preferiam a música local, como uma
reserva expressiva. Essa fragmentação é simplista. (MARTIN55
BARBERO, 2003,informação eletrônica )

54

Segundo Machado (2005: 27) programa de TV é qualquer série sintagmática que possa ser tomada
como uma singularidade distinta, com relação às outras séries, sintagmáticas da TV. Pode ser uma
peça única, pode ser um telefilme ou um especial, uma série de capítulos definidos, um horário
reservado que se prolonga durante anos, sem previsão de finalização, e até mesmo, a programação
inteira, no caso das emissoras ou redes segmentadas ou especializadas, que não apresentam
variação de blocos [...] em outras palavras, os programas e os gêneros continuam sendo os modos
mais estáveis de referência à tevê como fato cultural.
55
Expressão para identificar que a entrevista do pesquisador Arlindo Machado está disponível em um
portal na internet: <http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2011/11/entrevista-arlindomachado-fala-sobre-tecnologias-e-o-ciberespaco.html>
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No que diz respeito, por exemplo, ao que passa na TV se está ou não de
acordo com a realidade dos agricultores que assistem ao programa rural é o próprio
“agricultor-telespectador” que deve se atentar: há ou não uma representação da
realidade? Na zona rural da RMC, em especial dos municípios que integram o
triângulo CRAJUBAR, essa pesquisa busca conhecer, imergir, perceber, analisar o
mundo real, onde as práticas, o conhecimento, as experiências dão (re) significado a
identidade do agricultor familiar e consequentemente, como esse público convive
com o mundo rural que aparece na TV, através do programa “Nordeste Rural”.
Apesar de Barbalha apresentar a maior população rural do CRAJUBAR, com 31,3%,
a pesquisa pretende conhecer o universo dos três municípios, conforme Quadro 14
a seguir e Anexos I, J, K.
Quadro 14 – Aparelhos de Televisão em domicílios particulares permanentes em municípios do
Crajubar, em 2000 e 2010.

Existência de serviços e bens duráveis = Televisão
Município

Barbalha – CE
Crato – CE

Juazeiro do
Norte – CE

Localização
do Domicílio

Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural
Total
Urbana
Rural

Ano: 2000
Domicílios
particulares
permanentes
(Unidade)
8.496
5.920
2.576
21.129
18.099
3.030
43.781
42.197
1.584

/

2010
Domicílios
particulares
permanentes
(Unidade)
14.160
9.956
4.204
32.773
27.735
5.038
66.669
64.223
2.446

Fonte: IBGE (2010). Organização da autora, 2012.

Durante a pesquisa do Censo (IBGE, 2000), o número de aparelhos
televisivos contabilizados no Brasil se deu por duas formas de contagem: número de
domicílios com equipamento permanente e número de moradores com acesso ao
bem durável. Da população rural de cada município, pode-se observar que em
Barbalha, 2.576 casas tinham pelo menos uma TV, no Crato esse número é mais
significativo, 3.030 e em Juazeiro, menor população rural do Crajubar, apenas 1.584
residências. Se observarmos pela contagem de pessoas com acesso à TV na zona
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rural, Juazeiro aparece em último lugar com 7.510, Barbalha com 12.872 e o Crato
aparece em último com 14.749 moradores.

A imagem é uma linguagem universal no jornalismo e tem
entendimento imediato por parte de quem vê. Sendo assim, a palavra
na TV (no caso, o texto) também tem seu lugar garantido [...] O
importante é fazer com que as duas caminhem juntas. As imagens
precisam ser boas, fortes, contundentes são características
fundamentais na TV. Já conhecemos muito bem o poder da imagem,
o quanto ela impacta quando carrega informação e emoção.
(PATERNOSTRO, 2006, p. 73)

Para incrementar assuntos com pouco recurso de imagem, muitos dados
estatísticos ou receitas culinárias, por exemplo, o repórter sugere no seu off 56 o uso
de artes gráficas. Esse recurso é uma alternativa para tornar o assunto mais
compreensível pelo telespectador. Paternostro (2006) explica que as artes podem
ser feitas a partir das informações descritas no texto (off) do repórter, como mapas,
selos, gráficos, fotos, legendas, simulação, reconstituições entre outros. Depois da
edição a matéria é uma matéria e já pode ir ao ar, caso a equipe de produção do
programa não tenha sido surpreendida por um assunto de “última hora” e precise
substituir o espelho (roteiro) inicial do programa.
A abrangência de um fato, a gravidade de suas implicações, seu
caráter histórico e o contexto em que se dá (seu peso relativo, em
comparação com os demais daquele dia) são critérios de seleção
primários. Servem para separar aquilo que será publicado daquilo que
provavelmente não será. (BONNER, 2009, p. 105).

Assim, compreendemos o processo que rege o programa Nordeste Rural e
que delimita como, quando e por quê o meio rural da Região Metropolitana do Cariri
vai virar notícia ou não.
Esta pesquisa é o resultado de uma busca pelos diálogos através das
experiências, das partilhas e construção de conhecimento que configuram a
agricultura familiar na zona rural da Região Metropolitana do Cariri cearense,
percebendo como o Nordeste Rural “fala” e “enxerga” a região rural no Sul do

56

O texto que o repórter escreve para televisão é chamado de “off” já que o mesmo é gravado em
uma cabine e por cima da voz do repórter, sem que o mesmo apareça, são inseridas as imagens
gravadas pelo cinegrafista. Numa parte da reportagem entra a passagem, que é o momento em que o
repórter aparece para “assinar” seu nome daquele trabalho e mais que isso, fazer a ligação entre
duas partes da reportagem.
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Estado e quem vive aqui, mas nem sempre respeita a cultura própria do agricultor do
Cariri. Esse “poder” que o jornalismo rural televisivo tem sobre o imaginário das
pessoas, seus hábitos, suas decisões, sua capacidade de estabelecer um critério de
separação entre o que quer absorver veiculado pela TV e o que não quer para o seu
mundo real. Exatamente por isso que, neste estudo a comunicação e a sociologia
rural se encontram com as teorias da educação, cultura, agricultura e
desenvolvimento sustentável. Unidas por uma compreensão holística tentamos
perceber a questão de identidade do agricultor do Cariri cearense, que precisa ser
mantida, nesse espaço midiático televisivo.
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5. CONCLUSÕES E PROSPECÇÕES

Em que medida o conteúdo midiático televisivo, por meio do telejornalismo
rural é capaz de influenciar o estilo de vida do agricultor da Região Metropolitana do
Cariri? Essa foi a pergunta que norteou essa pesquisa e que nos motivou a analisar
a ciência da comunicação a partir da sua relação com o meio rural e com o processo
de desenvolvimento regional sustentável do Cariri.
Como intuito de alcançar os objetivos propostos, nos referenciamos por uma
diversa bibliografia, perpassando pelas ciências humanas, sociais e rurais. Em meio
a esse contexto de interdisciplinaridade, observamos que, segundo dados do IBGE
(IBGE, 2010), só a região Nordeste do Brasil detém mais da metade dos agricultores
de todo país, um motivo suficiente justificável para que estudássemos a
Comunicação no meio rural. Já são muitas as pesquisas que se preocupam com a
sociedade urbana e é justamente esse meio que propaga a todo instante os
costumes baseados na vida urbana, cercada de modernidades e globalização, como
se o meio rural fosse ainda sinônimo de pessoas que não podem e/ não têm suas
próprias vivências e costumes considerados tão importantes, quanto a modernidade
parece ser para quem vive na cidade.
Ficou nítida a forte influência causada pela presença da TV no meio rural,
tendo em vista que esse tipo de mídia está presente em 95% dos lares brasileiros, e
que na zona rural, a nível Brasil, pelo menos 84% das moradias (IBGE, 2010), como
vimos no capítulo 1. Não é tão simples para o homem do campo, ser humano
simples, acolhedor, que nem sempre teve acesso a educação e consequentemente
a se reconhecer como sujeito crítico do que ouve, vê e vive. Daí também a facilidade
e a simplicidade, indicadores da linguagem oral inerente ao meio televisivo,
características que o programa NR demonstra buscar para se aproximar do contexto
“Cariri rural”. Isso faz com que o agricultor assista ao programa, acredite na
informação e por último a multiplique, seja em conversas com outros moradores da
comunidade ou reproduzindo as técnicas e práticas agrícolas da TV em sua própria
terra, como ocorreu no Assentamento Malhada, zona rural do Crato.
Na pesquisa empírica podemos verificar que os jornalistas, aqui detentores da
informação e responsáveis pelo agendamento e seleção dos temas que serão
tratados no programa NR, nem sempre têm conhecimento do meio rural.
Profissionais do meio jornalístico, em especial da mídia de TV, fazem esse tipo de
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cobertura generalista, sem poder se dedicar exclusivamente a um único assunto,
porque estão em emissoras afiliadas, estrutura diferente da emissora a qual o
veículo está filiado, como a Rede Globo, por exemplo, que oferece a possibilidade
de ter jornalistas por área de atuação, mas que também detém jornalistas
generalistas. Isso acarreta outro entendimento, que pode parecer controverso,
porém não o é. A maior parte dos entrevistados se diz confortável ao se deparar
com o tema “rural”. Mesmo assim, a maior parte dos entrevistados jornalistas
garantiu que não sente dificuldade em escrever sobre o assunto porque o
consideram simples e fácil. A pluralidade, ao mesmo tempo a frequência de temas,
faz dos profissionais jornalistas, generalistas de assuntos diversos.
Quando questionamos tanto os jornalistas, como os agricultores para essa
pesquisa

sobre

o

entendimento

do

desenvolvimento

regional

sustentável,

percebemos que muitas respostas, até se aproximam. O entendimento de ambos os
grupos ainda está bem arraigado ao fato de “sustentabilidade” significar cuidado com
o meio ambiente. Quando na verdade essa é apenas uma das vertentes
trabalhadas, defendidas e intrínsecas ao tema. Poucos entrevistados conseguiram
ampliar sua visão de mundo para perceber que para haver o desenvolvimento
sustentável é preciso existir relações mútuas acontecendo ao mesmo tempo entre
os setores econômicos, sociais, culturais e ambientais. Como disse Nogueira (2008),
“todos sabemos que o desenvolvimento é um processo inevitavelmente complexo
onde quer que se delineie e seja implementado (...)”
Os agricultores têm bem menos estudo do que os profissionais jornalistas que
têm no mínimo um curso de graduação completo. Mesmo assim, nem todos os
profissionais da comunicação sabem o que é sustentabilidade e porque deveriam
falar sobre isso nas suas matérias. Vimos ainda que mesmo que os jornalistas
(repórteres) se deparem com uma situação em que o agricultor ou o tema está
diretamente ligado com o desenvolvimento sustentável, o texto final do repórter,
revisado pelo editor, não citou em nenhum momento a ligação de ambos.
A Análise de Conteúdo das 12 reportagens, veiculadas em três meses pelo
Nordeste Rural, serviu para demonstrar o distanciamento entre os assuntos do
programa do que realmente os agricultores gostariam de assistir e que seria melhor
absorvido pelos telespectadores rurais. Considerando que entre os assuntos que
aparecem no NR há aqueles que são preferência entre o homem do campo do
Cariri, como: plantio de grãos, hortaliças e criação de gado.

141
Essa realidade do distanciamento entre o profissional da comunicação e os
motivos que o levam a desempenhar tal função, existe porque profissionalmente
contratado para o trabalho, o jornalista nem sempre se lembra do compromisso que
assumiu com a sociedade, e muitas vezes, desempenha sua atividade muito mais
como “cumprimento de ordem de serviço”, do que mesmo de forma sensata de
crítica com a realidade onde ele está inserido. É como se os produtores, repórteres e
editores do programa NR desenvolvessem o trabalho de forma mecânica, sem
questionamento do que estão fazendo ou se daquela forma que estão mostrando o
assunto é o caminho mais viável para massificar o assunto com o público-alvo do
NR que vive no Cariri. Logo, percebemos que a TV, como meio de comunicação,
desempenha muitos papéis para os dois grupos pesquisados, ora ela é objeto de
trabalho, ora ela é meio de divulgação, de informação e de entretenimento, sendo
ainda a forma mais rápida e acessível de chegar a maior parte dos brasileiros, esteja
eles na zona urbana ou na zona rural, de acordo com o percentual apresentado pelo
IBGE sobre os domicílios com TV no país.
A linguagem de fácil entendimento e coloquial não deixa o telespectadoragricultor distante da notícia que aparece no NR. O que afasta o público-alvo tem
sido muito mais o tema, que nem sempre interesse a quem vê, do que a linguagem
que é usada para narrar tal assunto. Há cronologia entre as imagens, texto do
repórter, passagem e entrevistas. O material audiovisual, em si, cumpre todas as
etapas que uma redação de TV precisa seguir para veicular semanalmente um
programa temático. Disseminar informação de qualidade, fortalecer o laço dessa
programação de TV com o público da região, mostrar alternativas viáveis de acordo
com as características do Cariri ficaria melhor para o homem do campo permanecer
no campo com qualidade de vida, com acesso ao conhecimento e de forma mais
independente do poder público ou mesmo de políticas públicas que fazem dos
produtores rurais reféns. O programa Nordeste Rural se comunica com o agricultor
do Cariri, fala pra ele, mas ainda não consegue falar exatamente dele e com ele.
Para melhorar esse quesito é necessário compreender a disparidade entre o
discurso e a prática jornalísticas dos entrevistados. Enquanto os profissionais da
comunicação são unânimes ao apontar que 100% dos agricultores que aparecem no
programa não são fontes de informação categorizadas, como as institucionais. O
homem do campo aparece muito mais em segundo plano da notícia, do que
protagonista de sua própria história. Em nenhuma das 12 reportagens, por exemplo,
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o tema das reportagens foi sugerido por um agricultor, que é quem deveria atuar
mais como produtor do programa NR, já que a pessoa moradora do campo é que vê
a necessidade naquele assunto ser ou não notícia. Sem a participação do agricultor,
o agendamento e a seleção dos temas permanecem feitos por jornalistas, o que
também pode acontecer, mas não como exclusividade. Assim, compromete a
intenção primeira do perfil do programa, que é educar, informar, sugerir, estimular,
criar, manter novas práticas agrícolas para o homem do campo se perceber, e de
fato ser, parte do NR. Hoje, a participação mais interativa que há no NR, com
relação ao público rural é o envio de cartas com dúvidas dos telespectadores. Um
jornalista do NR busca a resposta em um órgão de referência ao tema, bem como
um homem, se preferir.
Já o próprio agricultor vê sua contribuição como um meio também importante
e de significativa contribuição para construção do NR, seja por carta, e-mail ou
telefone. As “rodas de conversas” entre produtores rurais e jornalistas foi sugestão
do segundo grupo, como forma de aproximar mais o interesse do programa com os
acontecimentos próximos à realidade vivida no momento pelo homem do campo. Na
AC feita, vimos que alguns temas, como: chuva, pequi, manga, doença nos cavalos
também são situações reais e próximas de quem está na zona rural, mas a escolha
pelo assunto se deu pela vontade e necessidade do NR em querer mostrar tal tema.
É preciso encarar a realidade local sob a perspectiva de alguém que vive da
natureza, com a natureza e para a natureza. Outra mudança citada pelos
comunicadores da TV Verdes Mares é que o NR poderia mudar de local, em vez de
gravar no estúdio da TV, em Fortaleza, o programa poderia ser gravado no campo,
mais uma estratégia de aproximação com o público-alvo.
Nossas pretensões podem ser ousadas, mas são pertinentes e porque não
dizermos, necessárias. Pela interdisciplinaridade que a comunicação demonstra ter,
o segmento rural não pode ser visto apenas como mero divulgador de qualquer
informação sobre o campo, mas também como meio de falar uma linguagem
específica, de construção de uma realidade ou de mudança de realidade. Como diz
o paraguaio Bordenave “a comunicação é a forma das pessoas se relacionarem
trocando experiências, idéias, sentimentos, informações e assim, modificam
mutuamente a sociedade onde estão inseridas”. Sendo assim é pertinente afirmar
que os agricultores do Cariri precisam se posicionar diante desse processo de
comunicação, também como construtores do diálogo e das notícias que reproduzem
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suas vivências, hábitos, costumes e experiências culturais. Afinal, a comunicação
rural pode colaborar com o processo de desenvolvimento sustentável, ainda tímido,
mas que já existe no triângulo Crajubar, inserido na Região Metropolitana do Cariri,
Semiárido cearense.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Entrevista aplicada aos jornalistas que atuam na função de
“produtor” no programa de TV “Nordeste Rural”

U F C

Questionário aberto\fechado para Jornalistas

Produtor
1 – Há quanto tempo você trabalha na emissora e, em específico, integra a equipe
do programa Nordeste Rural?
2 – Que critérios são levados em consideração na hora de escolher os assuntos das
reportagens do programa?
3 – Há alguma preferência por temas nas regiões do Estado na hora de produzir
uma reportagem?
4 – Quem são as fontes para o programa Nordeste Rural?
5 – Como se dá a participação dos agricultores do interior no programa NR?
6 – Você já produziu alguma

reportagem sobre “ agricultura sustentável”, que

causaria menores impactos no plantio?
7 – O que entende sobre o tema? Considera importante a divulgação do assunto
num programa rural? Por quê?
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APÊNDICE B - Entrevista aplicada aos jornalistas que atuam na função de
repórter, no programa de TV “Nordeste Rural”

U F C

Questionário aberto\fechado para Jornalistas

Repórter
1 – Há quanto tempo você trabalha na emissora e, em específico, integra a equipe
do programa Nordeste Rural?
2 – Que critérios são levados em consideração na hora de escolher quem concede
entrevistas para a matéria? Como você os escolhe?
3 – Há alguma preferência por município\região quando vai gravar matéria para o
Nordeste Rural?
4 – Você sente dificuldade de escrever textos sobre a temática “rural”?
5 – Qual o assunto de sua preferência no jornalismo e na região do Cariri?
6 – Você já fez alguma matéria ou entrevista sobre “sustentabilidade”?
7 – O que entende sobre o tema? Considera importante a divulgação do assunto
num programa rural? Por quê?
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APÊNDICE C - Entrevista aplicada aos jornalistas que atuam na função de
de editor de texto e/ou editor-chefe, no programa de TV “Nordeste Rural”

U F C

Questionário aberto\fechado para Jornalistas

Editor de Texto\Editor-Chefe
1 – Há quanto tempo você trabalha na emissora e, em específico, integra a equipe
do programa Nordeste Rural?
2 – Que critérios são levados em consideração na hora de escolher que assunto vai
ao ar ou não?
3 – Há alguma preferência por município\região quando vai editar o programa NR?
4 – Você sente dificuldade de trabalhar na editoria “rural”?
5 – Como se dá a participação dos agricultores do interior no programa NR?
6 – Você já fez editou alguma matéria sobre “sustentabilidade” para NR?
7 – O que entende sobre o tema? Considera importante a divulgação do assunto
num programa rural? Por quê?
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ANEXOS

ANEXO A - Mapa do Ceará, em destaque a Região do Cariri

Fonte: IPECE - 2010
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ANEXO B - Mapa da Região Metropolitana do Cariri

Fonte: IPECE - 2010
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ANEXO C - Mapa do Ceará – Região Metropolitana do Cariri (em laranja)

Fonte: IPECE – 2010
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ANEXO D - Mapa triângulo CRAJUBAR – Crato, Juazeiro e Barbalha

Fonte: Prefeitura Municipal do Crato, 2010.
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ANEXO E - Semiárido brasileiro

Fonte: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - 2005
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ANEXO F - Semiárido cearense (mais de 80% do Estado)

Fonte: IPECE – 2010
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ANEXO G - Estabelecimentos agrícolas (pontos em amarelo)

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2006.
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ANEXO H - Região Metropolitana de Fortaleza – RMF

Fonte: Prefeitura de Fortaleza - 2009
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ANEXO I - Mapa do município do Crato e Distritos
População rural = 20.512 habitantes (16,9% população total)

Fonte: IPECE – 2010
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Anexo J - Mapa do município de Juazeiro do Norte e Distritos
População rural = 9.811 habitantes (3,9% população total)

Fonte: IPECE – 2010
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ANEXO K - Mapa do município de Barbalha e Distritos
População rural = 17.301 habitantes (31,3% população total)

Fonte: IPECE – 2010

168
ANEXO L – Precipitação de chuva no Cariri em janeiro de 2012.

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

De 50.1 a 100.0 mm

Fonte: FUNCEME, 2012.

De 0.1 a 50.0 mm
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ANEXO M – Precipitação de chuva no Cariri em fevereiro de 2012.

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

De 100.1 a 200.0 mm

Fonte: FUNCEME, 2012.

De 50.1 a 100.0 mm

De 200.1 a 300.0 mm
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ANEXO N – Precipitação de chuva no Cariri em março de 2012.

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

De 300.1 a 400.0 mm

De 200.1 a 300.0 mm

De 100.1 a 200.0 mm

De 50.1 a 100.0 mm

Fonte: FUNCEME, 2012.
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ANEXO O – Indicadores de Sustentabilidade, IBGE.
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE
Dimensão ambiental
Atmosfera
1 Emissões de origem antrópica dos gases associados ao efeito estufa
2 Consumo industrial de substâncias destruidoras da camada de ozônio
3 Concentração de poluentes no ar em áreas urbanas
Terra
4 Uso de fertilizantes
5 Uso de agrotóxicos
6 Terras em uso agrossilvipastoril
7 Queimadas e incêndios florestais
8 Desflorestamento
9 Desertificação e arenização
Água doce
10 Qualidade de águas interiores
11 Uso da água para fins produtivos e domésticos
Biodiversidade
12 Espécies extintas e ameaçadas de extinção
13 Áreas protegidas
14 Tráfico, criação e comércio de animais silvestres
15 Espécies invasoras
Saneamento
16 Acesso a serviço de coleta de lixo doméstico
17 Destinação final do lixo
18 Acesso a sistema de abastecimento de água
19 Acesso a esgotamento sanitário
20 Tratamento de esgoto
Dimensão social
População
21 Taxa de crescimento da população
22 Taxa de fecundidade
23 População e terras indígenas ou em reservas ambientais
24 Densidade demográfica, taxa média geométrica de incremento anual da população
urbana e rural e taxa de urbanização
Trabalho e rendimento
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25 Índice de Gini da distribuição do rendimento
26 Taxa de desocupação
27 Rendimento familiar per capita
38 Rendimento médio mensal
Saúde
39 Esperança de vida ao nascer
30 Taxa de mortalidade infantil
31 Prevalência de desnutrição total
32 Imunização contra doenças infecciosas infantis
33 Oferta de serviços básicos de saúde
34 Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado
Educação
35 Taxa de escolarização
36 Taxa de alfabetização
37 Escolaridade
38 Analfabetismo funcional por faixa etária
Habitação
39 Adequação de moradia (percentual de pessoas que vivem em domicílios com água
encanada, percentual de pessoas que vivem em domicílios com água encanada e banheiro
e percentual de pessoas que vivem em domicílios urbanos com coleta de lixo; Domicílios
particulares permanentes: total, urbano e rural e média de moradores por domicílio particular
permanente total, urbano e rural; Percentual de pessoas que vivem em domicílios com
densidade acima de 2 pessoas por dormitório e percentual de pessoas que vivem em
domicílios e terrenos próprios e quitados)
Segurança
40 Coeficiente de mortalidade por homicídios
41 Coeficiente de mortalidade por acidentes de transporte
Dimensão econômica
Quadro econômico
42 Produto Interno Bruto per capita
43 Taxa de investimento
44 Balança comercial
45 Grau de endividamento municipal
46 Percentual de transferências governamentais na composição da renda do município
(Percentual da renda proveniente do trabalho e percentual da renda proveniente das
transferências governamentais)
47 Participação dos setores na economia municipal
Padrões de produção e consumo
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48 Consumo de energia per capita
49 Intensidade energética
50 Participação de fontes renováveis na oferta de energia
51 Consumo mineral per capita
52 Vida útil das reservas minerais
53 Reciclagem
54 Coleta seletiva de lixo
55 Rejeitos radioativos: geração e armazenamento
Pobreza
56 Percentual de indigentes, percentual de pobres, intensidade da pobreza57 e
intensidade da indigência58
Dimensão institucional
Quadro institucional
57 Participação social em elaboração e acompanhamento de políticas públicas
58 Existência de conselhos municipais
59 Capacidade de organização das entidades civis
Capacidade institucional
60 Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento - P&D
61 Gasto público com proteção ao meio ambiente
62 Acesso aos serviços de telefonia
63 Acesso à Internet

FONTE: IBGE, 2010.

57

A intensidade da pobreza é medida pela distância que separa a renda domiciliar per capita média
dos indivíduos pobres (definidos como os indivíduos com renda familiar per capita inferior a R$ 75,50
ou 1/2 do salário mínimo vigente) do valor da linha de pobreza medida em termos de percentual do
valor dessa linha de pobreza.
58
A intensidade da indigência é medida pela distância que separa a renda domiciliar per capita
média dos indivíduos indigentes (definidos como os indivíduos com renda familiar per capita inferior a
R$ 37,75 ou 1/4 do salário mínimo vigente) do valor da linha de pobreza medida em termos de
percentual do valor dessa linha de pobreza.
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ANEXO P – Resumo das principais Conferências do Clima pelo mundo

Fonte: Veloso (2012).

