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RESUMO 
 
 
O meio ambiente é um tema novo que se impõe como um desafio ao jornalismo. Frente a isso, 
cabe questionar se o jornalismo está pronto e consegue realizar esta cobertura de maneira 
satisfatória. Este trabalho tem como objetivo analisar e comparar como se dão os processos de 
cobertura do jornalismo ambiental em dois jornais do interior do Rio Grande do Sul. Com o 
auxílio de teóricos da área foi possível entender como se forma a consciência ambiental, como 
esta se torna notícia, e também, como se configura o jornalismo ambiental que os autores 
consideram ideal. Para analisar esse jornalismo dentro de dois jornais diferentes, foram 
escolhidos temas específicos e identificados com o contexto de cada cidade. Após, foi 
analisado um ano de edições de cada jornal. Nessas edições foram feitas análise quantitativas 
e qualitativas, onde foram buscados os critérios de noticiabilidade, foco e abordagem das 
matérias, papel das imagens, contratos de leituras e operadores de identificação. A partir 
disso, podemos estabelecer em que estágio se encontra essa cobertura hoje e o que poderia ser 
feito para que ela estivesse mais perto do que os autores consideram ideal. 
 
Palavras chaves: Análise comparativa. Jornalismo ambiental. Meio ambiente. 
 
ABSTRACT 
 
The environment is a new theme that imposes a challenge to journalism. Given this, we must 
question if journalism is ready and able to competently cover this subject. This paper aims to 
analyze and compare how the covering process of environmental journalism is done in two 
newspapers from Rio Grande do Sul. Aided by theorists, it was possible to understand how 
the environmental conscience is formed, how this conscience becomes news and how the 
form of environmental journalism that the authors consider as ideal is.  For this, specific 
themes were chosen and identified according to each context. After that, one year of editions 
of each newspaper was analyzed. On those editions, we analyzed the news value, focus and 
approach of the news, readers’ contracts and identification operands, using quantitative and 
qualitative analysis. Based on that, we can determine on what stage the environmental 
journalism is and what could be done so that it would be closer to what the authors consider 
the ideal. 
 
Keywords: Comparative analysis. Environmental. Journalism environment. 
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“O futuro da Terra como um planeta pequeno e limitado, da humanidade que não pára de aumentar, dos 

ecossistemas fatigados pelo excessivo estresse do processo industrialista, das pessoas humanas, confusas, 

perdidas, espiritualmente embotadas mas ansiosas por formas de vida mais simples, transparente, autênticas e 

cheias de sentido, esse futuro depende da nossa capacidade de desenvolvermos ou não um espiritualidade 

ecológica. Não basta sermos apenas racionais ou religiosos. Mais que tudo temos que ser sensíveis uns aos 

outros, cooperativos em todas as nossas atividades, respeitadores dos demais seres da natureza, numa palavra, 

devemos ser espirituais. Só então irradiaremos como seres responsáveis e benevolente com todas as formas de 

vida, amantes de nossa Mãe Terra e veneradores da única Fonte donde promana todo ser e toda bem-

aventurança” Leonardo boff 

 

 

“Quando essas idéias justificarem atitudes que se multipliquem pelo mundo inspirando a construção de uma 

nova civilização, de um novo paradigma, talvez não exista mais a necessidade de existirem ambientalistas, 

assim como os abolicionistas deixaram de existir com o fim da escravidão. Também não haverá razão para 

ministérios do meio ambiente, secretárias estaduais e municipais, bem como ONGs ambientais. Nesse dia, o 

jornalismo ambiental terá cumprido sua missão” Trigueiro 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A construção e manutenção de um mundo sustentável é uma questão presente nas 

discussões sobre o modo de vida contemporâneo. Um número cada vez maior de profissionais 

trabalha focado nessas questões e alerta sobre os perigos do estilo de vida que a sociedade 

adotou. Há a ameaça do fim dos recursos naturais não renováveis e de destruição do meio 

ambiente. 

O modelo capitalista baseado no lucro se sustenta pelo consumo, que feito de maneira 

inconsciente e não crítica leva aos problemas que enfrentamos hoje: excesso de produção de 

lixo, substâncias tóxicas lançadas na atmosfera, destruição do ecossistema natural, mudanças 

climáticas acentuadas, entre outros.  

A mídia impressa vem, ao longo do tempo, contribuindo para discussões de temas de 

interesse da sociedade em geral. É um meio de as pessoas adquirirem conhecimento e 

refletirem sobre diversos temas, podendo até mesmo mudar hábitos e opiniões. Assim, ela tem 

a responsabilidade de sinalizar rumos, perspectivas para leitores, ouvintes, telespectadores e 

internautas. 

A questão ambiental, embora pareça ser restrita, é uma questão que permeia todas as 

áreas de nossa vida: a qualidade do ar que respiramos, da água que consumimos e do alimento 

que comemos, a quantidade de lixo resultante do nosso consumo, o tratamento que esse lixo 

terá, entre outros.  

Às vezes, com os prazos do cotidiano, jornalistas que atuam na mídia dispõem de 

pouco tempo para analisar os fatos que ocorrem e contextualizá-los. O desafio do jornalismo 

ambiental está no exercício da visão sistêmica, que gera a consciência ecológica para a 

compreensão da realidade.  

Os jornais diários são importantes ferramentas de comunicação em cidades do interior. 

Neste sentido, esse trabalho se propõe a analisar como a temática ambiental está construída   

nestes veículos. Tendo para isso, o problema de pesquisa que está formulado na seguinte 

questão: como se dão os processos de cobertura jornalística sobre a temática do meio 

ambiente, no contexto dos municípios de Santa Maria e Santa Cruz do Sul e em que medida 

as metodologias de cobertura desenvolvidas pelos jornais locais restringe-se a uma prática de 

jornalismo mais factual do que um jornalismo educativo e fiscalizatório, que possa colaborar 

com a questão ambiental na região? 

Dentro desse contexto, cabe perguntar se os jornais poderiam fazer mais pelo meio 

ambiente?  Uma maneira de fazer isso é questionar como está o estágio atual de cobertura do 
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meio ambiente nos jornais diários e verificar se o jornalismo poderia ir além do que está 

sendo feito, no sentido de contribuir com a sociedade e a região, dando um salto na cobertura 

atual. 

O que leva a esta pergunta foi uma pré-observação feita em dois jornais diários, um na 

cidade de Santa Cruz do Sul e outro na cidade de Santa Maria. Pode-se observar que a 

cobertura de um dos jornais é feita de forma fragmentada, passando por todas as editorias (de 

economia até veículo) e, além disto, o tema também aparece em colunas e cadernos especiais 

o que aponta para um bom acolhimento do tema. Ou seja, existe uma preocupação formal de 

dar guarita ao tema nos veículos. 

Entretanto, não há um cuidado analítico e interpretativo. Essa cobertura preocupa-se 

apenas em tematizar o assunto que se encontra burocratizado dentro de sessões com foco de 

atualidade. Embora, o tema seja extenso, os procedimentos o tratam de forma superficial. 

Com a análise, podemos ver que as equipes editorias parecem não estar ainda preparadas para 

este tipo de cobertura. Assim, estes fatores nos levam a perguntar se os jornais estão 

conseguindo realizar esta cobertura de maneira satisfatória. 

Outras questões também permeiam este trabalho, como por exemplo, se as matérias 

que estão relacionadas ao tema são sugestões de assessorias de imprensa, se tem o caráter de 

mostrar o jornal com uma imagem de politicamente correto ou se são ditadas pela força das 

transformações naturais como as catástrofes que ocorreram nos últimos anos na região, fatos 

estes que são relevantes e atingem a muitas pessoas. Isto obriga então, os jornais a dizer algo 

sobre eles, fazendo isso por meio de estratégias.  

Este trabalho pretende responder à pergunta a cima formulada, por meio das seguintes 

etapas: primeiramente mapeando alguns aspectos de como se encontra a pesquisa em 

jornalismo ambiental no Brasil atualmente. Após, estudando como a consciência ambiental se 

forma e se transforma em notícia, por meio do estudo de pesquisadores da área ambiental e do 

jornalismo. Em seguida, realizando pesquisa empírica onde serão analisadas as coberturas de  

um ano de cada jornal, cada um com um corpus específico de acordo com seu contexto local. 

Nesta análise tentaremos responder as perguntas aqui colocadas sobre as estratégias de 

cobertura dos jornais frente à este desafio que se impõe : o jornalismo ambiental. 

Se realmente há um problema nesta cobertura, este só poderá ser identificado e 

descrito quando forem estudadas as estratégias dos jornais. Assim, a pesquisa pretende 

contribuir para a compreensão desta forma de jornalismo, pois além de ser uma estudante de 

jornalismo, também me vejo como possível candidata a exercer o jornalismo ambiental. 

Escrever este trabalho será uma maneira de exercitar também o jornalismo, fazendo uma  
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reportagem elaborada.  Este será, além disso, um exercício de melhoria para a cobertura 

jornalística da minha região. 
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2  JORNALISMO AMBIENTAL: COMO AS PESQUISAS ACADEMICAS 

ABORDAM O TEMA  

Este capítulo tem como objetivo estudar como se encontra atualmente a pesquisa sobre 

jornalismo ambiental no Brasil. Propõem-se a análise de alguns trabalhos que podem 

contribuir para a construção desta pesquisa. Não se trata de uma pesquisa abrangente, tendo 

em vista a dificuldade de acesso à diversidade de fontes, mas de consulta a arquivos 

específicos12

Todos tratam do tema jornalismo ambiental, analisando diferentes meios de 

comunicação com diferentes experiências metodológicas. Assim, buscou-se selecionar 

trabalhos que tivessem semelhanças com o presente projeto por utilizarem as mesmas técnicas 

de pesquisa, tratar do mesmo meio ou por terem problemas de pesquisa semelhante ao que 

aqui se apresenta. Apresento um elenco de questões que hoje são centrais para nortear a 

maneira de fazer jornalismo ambiental e que foram procuradas nestes trabalhos:  

. Além disto, foram buscados livros, teses, dissertações e artigos sobre o tema 

com versão online. Embora o número de trabalhos que possivelmente exista nesta área seja 

superior ao que foi possível mapear, fatores como a disponibilidade e a acessibilidade do 

material foram os critérios utilizados para montar o quadro analítico, que aqui será 

apresentado.  

 Esta redução de material explica-se pela exigüidade de tempo para a construção de 

um trabalho final de graduação, limitando desta forma o aprofundamento de todo o material 

existente sobre o tema. O critério utilizado na seleção de materiais foi reunir os trabalhos que 

tratassem do tema jornalismo ambiental  e estivessem disponíveis para consulta tanto nas 

bibliotecas citadas, quanto online. Depois de reunidos, esses materiais foram estudados para 

descobrirmos as divergências, convergências e as contribuições que eles podem dar para a 

pesquisa.   

O tema aparece, nos bancos de dados, em 4 livros, duas tese, onze dissertações  e   

mais de 30 artigos2. As obras tratam como tema central o jornalismo ambiental analisando-o 

em diversas mídias como rádio, televisão e jornal e utilizando-se na maior parte das vezes de 

metodologias classificadas como análise do discurso e análise do conteúdo. Os materiais 

foram todos produzidos na última década. 

                                                 
1  Foram consultdas as bibliotecas do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) , da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e da 
Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC).  Foi consultado também o banco de teses e dissertações Online da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) e o banco de dados da Sociedade Brasileira 
de estudos Interdisciplinares da Comunicação. 
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-quais os desafios que a mídia em geral enfrenta para ter um jornalismo ambiental 

considerado “ideal”?   

-como os profissionais deveriam se preparar para cobrir esse tema?  

-o jornalismo ambiental deveria ser mais cívico denunciando crimes contra o meio 

ambiente que podem prejudicar a vida do cidadão?  

- a cobertura do tema ambiental ser fragmentada em diversas editorias e corresponder 

a uma cobertura que privilegia o factual em detrimento do contextual é um problema grave 

nesta área?  

-contextos diferentes (como espaço geográfico) modificam a maneira de abordar este 

tema, o jornalismo ambiental deveria ser um jornalismo mais identificado com os problemas 

ambientais locais? 

Ao final, foram selecionados 13 trabalhos, na modalidade de três livros, duas teses, 

sete dissertações e um artigo, que se enquadram na pesquisa, deste material que foi analisado 

procurou-se buscar os problemas de pesquisa, os objetivos/objetos, a metodologia trabalhada 

e os resultados. Todos os materiais tiveram as suas bibliografias consultadas e podem voltar a 

servir como aporte teórico na construção do referencial teórico em uma próxima etapa. 

Foram encontrados três livros que abordam especificamente o tema Jornalismo 

Ambiental na Biblioteca do Centro Universitário Franciscano. O primeiro é “Mundo 

Sustentável”3

2 JORNALISMO AMBIENTAL EM LIVROS 

, do jornalista André Trigueiro, criador do curso de Jornalismo Ambiental da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio), onde são encontradas matérias 

de vários eixos ambientais e o último capítulo é dedicado à formação ambiental. Os primeiros 

capítulos servem para o trabalho como exemplo de o que seria um jornalismo ambiental 

exemplar. E o último capítulo em especial, onde se fala da formação de jornalistas ambientais, 

pode contribuir para o avanço na pesquisa mostrando como os jornalistas devem se preparar 

para esse novo eixo que surge no jornalismo e que perpassa todos os conteúdos.   

                                                 
3 TRIGUEIRO, André. Mundo Sustentável - "Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em transformação". 
São Paulo, Editora Globo, 2005. 
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O livro “Formação e Informação Ambiental”4

Em “Jornalismo Ambiental: Desafio e reflexões”

 reúne artigos de vários autores sobre o 

tema. Os artigos mostram como fazer um bom jornalismo ambiental mostrando erros e acertos 

da mídia brasileira ao cobrir temas como: energia, inchaço urbano, ecossistema e 

biodiversidade, economia sustentável, catástrofe, água, agricultura e desenvolvimento 

sustentável. Assim, vários autores gabaritados para falar sobre meio ambiente, educação 

ambiental e jornalismo ambiental, que é o tema que aqui nos interessa, ajudam a elucidar de 

maneira aprofundada como o campo midiático se cruza com o do meio-ambiente. Apresentan 

também uma relevante contribuição para a pesquisa ao mostrar entre outras hipóteses, que 

hoje não existe mais um jornalismo neutro, e que sim, o jornalista pode ser engajado a causas 

de interesse público como esta. 

5

No quarto livro “Meio Ambiente no Século XXI”

, Ilza Maria Tourinho Girardi e 

Regis Toni Schwaab organizam 32 artigos que discutem problemas e possibilidades da 

cobertura sobre o meio ambiente. Os trabalhos são frutos do II Congresso Brasileiro de 

Jornalismo Ambiental, promovido pelo Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul. O 

livro se divide em duas partes, na primeira estão os textos de conferencistas como Wilson 

Bueno e André Trigueiro e na segunda os trabalhos científicos apresentados. O livro pode 

contribuir com o trabalho quando elucida conceitos e ajuda a compreender o próprio fazer 

jornalístico especialmente quando ligado às questões ambientais. Também levanta questões 

como o caráter público da informação, a cidadania e a necessidade de uma cobertura 

qualificada. 

6

 

, profissionais de todas as áreas 

discorrem sobre o meio ambiente nos seus campos, entre eles os jornalistas Whashington 

Novaes e André Trigueiro, o último  é também o organizador do livro. Esses capítulos 

também podem colaborar futuramente como aporte teórico e com a reflexão sobre o assunto, 

pois além da colaboração dos dois jornalistas há especialistas no assunto como Fritjof Capra, 

Marina Silva e Carlos Minc, entre outros, que podem nos ajudar a compreender como surge o 

debate ambiental e como ele se insere na educação e nos campos político e econômico.  

                                                 
4 BOAS, Sérgio Vilas. Formação e informação ambiental: jornalismo para iniciados e leigos. São Paulo, 
Summus, 2004. 
5 GIRARDI,Ilza.SCHWAAB,Reges.Jornalismo Ambiental: Desafios e Reflexões.Porto Alegre,Dom 
Quixote,2008. 
6TRIGUEIRO, A. (org). Meio ambiente no século 21. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 
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2.2 TRABALHOS QUE ABORDAM A NECESSIDADE DA VISÃO TRANSVERSAL 

DA REALIDADE  

       

Em termos de estudos acadêmicos, foram examinados alguns trabalhos. Por exemplo, 

a tese “Reportagens atravessadas: - um mergulho,via teoria geral dos sistemas na cobertura da 

poluição atmosférica feita por jornais brasileiros e mexicanos”7

Na Tese “Jornalismo Ambiental e Consumo Sustentável- Proposta de comunicação 

integrada para a educação permanente”

. Nela, Geraque (2006) aborda 

a poluição atmosférica tanto em São Paulo, como na cidade do México, com base na teoria 

geral dos sistemas.  A discussão é feita a partir dos periódicos Reforma, La Jornada, O Estado 

de São Paulo e Folha de São Paulo. A Tese é uma contribuição para área, e para este trabalho, 

por mostrar a visão transversal da realidade ambiental como uma necessidade, apresentando 

assim uma proposta prática em forma de reportagem ensaio que pode fomentar a construção 

de o que seria o jornalismo ambiental “ideal”. Segundo o autor, a única maneira de produzir 

reportagens impregnadas de transversalidade, que levariam ao leitor a complexidade 

contemporânea, seria pela visão de mundo sistêmica. De acordo com a leitura que faço deste 

texto, posso afirmar que todas as pesquisas que exploram as dificuldades na mídia em cobrir o 

jornalismo ambiental e apresentam proposta para essa cobertura, são importantes para o 

avanço desta pesquisa.  

8

                                                 

7 GERAQUE, Eduardo Augusto. “Reportagens atravessas:- um mergulho,via teoria geral dos sistemas na 
cobertura da poluição atmosférica feita por jornais brasileiros e mexicanos”. Tese. São Paulo, Universidade de 
São Paulo, 2006. Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/84/84131/tde.../Tese_Doutorado.pdf 

 CAMPOS (2006) examina por meio de uma 

abordagem sistêmica e interdisciplinar o ensino do jornalismo na universidade, o jornalismo 

propriamente dito  e a questão ambiental. O autor mostra aos estudantes as ferramentas que 

possibilitam um fazer diferente, para romper com a objetividade e a  imparcialidade. Além 

disto, também discute o consumismo. O estudo apresenta por meio de reportagens construídas 

pelos alunos, maneiras de explorar novas linguagens. Na área de teorias do jornalismo é 

utilizada a Teoria Geral dos Sistemas. Uma das conclusões do trabalho é que a formação 

sistêmica leva ao rompimento da objetividade, abrindo espaço para um novo paradigma, o 

paradigma da compreensão holística e da hipercomplexibilidade.Esse trabalho assim como o 

anterior podem nos ajudar a refletir sobre a importância da compreensão holística e sistêmica.  

8 CAMPOS, Pedro Celso. Jornalismo ambiental e consumo sustentável: proposta de comunicação integrada para 
a educação permanente. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação). São Paulo, Universidade de São Paulo, 
2006. Disponível em: 2006-do-campos_pedro.pdf  
 

http://poseca.incubadora.fapesp.br/portal/bdtd/2006/2006-do-campos_pedro.pdf�
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         Outro texto que traz a necessidade de uma visão transversal da realidade é a 

pesquisa “O olhar jornalístico sobre o meio ambiente: um estudo das rotinas de produção nos 

jornais Zero Hora e Correio do Povo”9

2.4 JORNALISMO AMBIENTAL: ESCOLHA DAS FONTES E RACIONALIDADE 

ECONÔMICA 

 de Massier (2007). A autora analisa os desafios do 

jornalismo Ambiental por meio das rotinas de produção das matérias de meio ambiente nas 

editorias geral da Zero Hora e Correio do povo. Descobrir os desafios do jornalismo 

ambiental também é o que pretendendo fazer neste trabalho, porém com a diferença de serem 

jornais de cidades do interior, e cada um deles apresentar o contexto de sua cidade específica. 

Neste trabalho foi utilizada uma técnica de pesquisa que também pode ser útil neste trabalho, 

a Teoria do Newsmaking, assim como os critérios de noticiabilidade estabelecidos para a 

elaboração das matérias. A conclusão desta dissertação é que a complexidade e a visão 

sistêmica, ambas necessárias à compreensão das relações que envolvem o meio ambiente, 

constituem um grande desafio ao Jornalismo Ambiental nas práticas diárias. Para resolver o 

desafio as matérias deveriam ser contextualizadas possibilitando que outras fontes tivessem 

vez e voz.  O jornalismo diário deveria ser visto com um novo olhar, a partir do ponto de vista 

cívico e público, para conscientizar os seres humanos sobre a preservação do planeta. Este 

estudo tem temática semelhante ao que desejamos estudar, principalmente na metodologia e 

técnicas de análise. Ele pode dar uma grande contribuição no trabalho principalmente na 

pesquisa de campo, uma vez que pode auxiliar nosso percurso metodológico em busca de 

resultados em um ambiento diferente e que tem suas próprias peculiaridades. O diferencial 

deste trabalho é que ele é o único que analisa a produção do jornalismo ambiental em seus 

bastidores.  

  

 

Neste segundo momento analisamos os trabalhos que privilegiam a cobertura 

jornalística do ponto de vista da escolha das fontes ouvidas pelos veículos midiáticos na hora 

                                                 

9 MASSIER, Carine. O olhar jornalístico sobre o meio ambiente: um estudo das rotinas de produção nos jornais 
Zero Hora e Correio do Povo. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Informação).. Porto Alegre, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007. Link  ( Sim, no outro) Disponível em: 
www.lume.ufrgs.br/handle/10183/10991 

 

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/10991/000604518.pdf?sequence=1�


 

 

17 
 

da elaboração das matérias, e também, que oferecem destaque à racionalidade econômica na 

escolha dessas fontes. 

A dissertação “Mídia e questões ambientais: análise do discurso ambiental nos jornais 

mineiros”10

A dissertação “Imprensa e meio ambiente: as mudanças na cobertura jornalística entre 

a Rio-92 e a Rio+10 - o caso da Gazeta Mercantil”

, de Menezes (2008), apresenta semelhanças com o este projeto, pois aborda a 

mesma mídia, dois jornais impressos de Minas Gerais, porém distingue-se deste trabalho, pois 

faz uso da análise discursiva francesa. Foram estudados e analisados pelo autor, dois meses de 

matérias, marcados pela temática do aquecimento global e do dia mundial do meio ambiente. 

Segundo o autor, a importância de analisar a composição discursiva se encontra nos processos 

de comunicação, que hoje acontecem em rede, onde mudanças profundas e irreversíveis em 

intercâmbios simbólicos estão acontecendo, afetando a vida das pessoas. É importante 

perceber o papel importante que a mídia possui, sendo esta uma formadora de opinião. O 

trabalho questiona então, como a mídia tem apresentado essas questões ambientais e porque 

elas são expostas de determinada maneira, discutindo como as matérias jornalísticas se 

constroem.  

Foram pesquisados os locais onde o discurso ambiental é tratado nos dois jornais, 

tanto em gêneros informativos quanto opinativos, assim como, foram também caracterizadas 

as estratégias discursivas. A interpretação dos dados analisados concluiu que o discurso 

ambiental, presente nos jornais mineiros, remete a outros discursos como a predominância das 

fontes oficiais e o destaque à racionalidade econômica associada aos pressupostos do 

desenvolvimento sustentável. Este é mais um estudo que reafirma as conclusões dos trabalhos 

anteriores e que permite assim, uma maior compreensão de como o jornalismo ambiental está 

no Brasil marcado pela busca a fontes oficiais e destaque à racionalidade econômica.  

11

                                                 

10 MENEZES. Mídia e questões ambientais: análise do discurso ambiental nos jornais mineiro. Dissertação 
(Programa de pós graduação em Extensão Rural).Minas Gerais,Universidade Federal de Viçosa, 2008. 
Disponível em: http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_arquivos/14/TDE-2008-10-23T074347Z-
1428/Publico/texto%20completo.pdf  

 
11 ARRUDA. Imprensa e meio ambiente: as mudanças na cobertura jornalística entre a Rio-92 e a Rio+10 - o 
caso da Gazeta Mercantil”, Dissertação de Mestrado. São Paulo, Escola de Comunicação e artes (ECA), 2006. 
Disponível em http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27153/tde-04082009-221856/. 
 

,de Arruda(2006),pode contribuir com 
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este  trabalho, na medida em que  analisa as  mudanças na cobertura jornalística de temas 

ambientais no período de dez anos. Por meio da metodologia de análise de conteúdo, foram 

estudadas as mudanças que ocorreram na produção do jornal Gazeta Mercantil nos dez anos 

que sucederam a Rio-92 até a Rio+10. Foram pesquisadas as relações entre imprensa e suas 

fontes, meio ambiente e economia, um breve histórico do movimento ambientalista no Brasil 

e no mundo e a cobertura de temas ambientais pela imprensa brasileira. Ao contrário do que a 

autora esperava o número de notícias relacionadas ao jornalismo ambiental foi menor em 

2002 do que em 1992. Ou seja, o número de notícias relacionadas ao tema diminuiu no 

decorrer dos anos no jornal analisado, bem como, elas mudaram de foco. As matérias 

passaram de denúncias para investimento e negócios ambientais. Houve mudança nas fontes 

ouvidas, com maior participação da sociedade civil, especialistas e pesquisadores nas 

matérias.  O trabalho traz contribuições ao analisar as relações entre a imprensa e suas fontes 

e fazer um mapeamento das mudanças acontecidas nos últimos anos na área do jornalismo 

ambiental e o seu cenário atual no Brasil.  

 

2.4 AS DIFERENTES COBERTURAS POSSÍVEIS NO JORNALISMO DE REVISTA 

 

Nesta seção os trabalhos analisados estudam as questões ambientais no jornalismo 

impresso, porém se diferem do nosso estudo por abordar este tema em revistas. Eles trazem 

uma analise da qualidade das matérias ambientais na mídia brasileira e das diferentes 

coberturas que podem ser feitas sobre o tema, por exemplo, utilizando a questão emocional 

para captar o leitor. 

A dissertação “Jornalismo ambiental em revista: das estratégias aos sentidos”12

                                                 
12 LOOSE, Eloisa B. Jornalismo ambiental em revista: das estratégias aos sentidos. Dissertação (Mestrado 
em Comunicação e Informação).Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. Disponível 
em: www.ppgcom.ufrgs.br/.../COM259%20%20Jornalismo%20e%20Meio%20Ambiente.doc 
 

 de 

Loose (2010), é uma análise dos sentidos e as estratégias dos discursos das revistas 

especializadas em meio ambiente. Para isso, investiga quatro diferentes publicações por meio 

da análise do discurso francesa. São elas: “Terra da Gente”, “Sustenta”, “Mão Terra” e 

“Aquecimento global”. O trabalho considera como as noções de meio ambiente são 

construídas e como elas podem trazem perspectivas diferentes da visão ambiental, mesmo que 

tratem do mesmo tema. Mostra assim como o jornalismo ambiental pode ser pensado e 

construído de amplas maneiras. 
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  Em “Páginas verdes - a presença da emoção no jornalismo especializado em meio 

ambiente: uma análise da seção de entrevistas pingue-pongue da revista Ecologia & 

Desenvolvimento”13

Em “A qualidade da informação jornalística: uma análise da cobertura da grande 

imprensa sobre os transgênicos em 2004”

 Schmidt (2002) analisa 29 entrevistas jornalísticas denominadas Páginas 

Verdes, coletadas na revista Ecologia&Desenvolvimento, especializada em meio-ambiente, 

entre 2000 e 2002. É utilizado como referencial teórico a biologia do conhecimento, a 

transdisciplinaridade e a construção social da notícia, analisando os textos por meio de duas 

ferramentas: análise do conteúdo e análise retórica. Este pesquisa expõe como o 

conhecimento científico pode ser utilizado junto à emoção para persuadir o leitor. Ele 

demonstra como o a emoção é um elemento essencial no jornalismo de meio ambiente, para 

fazer com quem a informação levada o leitor, seja uma alternativa de educação ambiental 

capaz de preservar o planeta para seus descendentes (SCHIMIDT, 2002). Esta conclusão pode 

ser útil no trabalho de campo, ao analisarmos se essa característica está presente nos jornais 

estudados por nós e se os jornalistas pensam esta questão do ponto de vista de sua 

sensibilidade. 

 

2.5 MODELOS REFERENCIAIS DE COBERTURA 

 

14

                                                 
13  SCHMIDT, Simone. Páginas verdes, a presença da emoção: uma análise da seção de entrevistas pingue-
pongue da revista Ecologia & Desenvolvimento. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Informação). Porto  
Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005.Disponível em: 
www.lume.ufrgs.br/handle/10183/7772 
 

14 BENEDETI, Carina Andrade. A qualidade da informação jornalística: uma análise da cobertura da grande 
imprensa sobre os transgênicos em 2004. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social). Brasília, 
Universidade de Brasília, 2006. Disponível em: 
www.periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/view/2286/2015 

 

, Benedeti (2006), tem a qualidade da informação 

jornalística como interesse principal. A autora enfoca que o termo qualidade implica em dois 

aspectos: a natureza do que se discute (que o diferencia de os demais) e sua avaliação que 

permite aceitação ou recusa (o julgamento de qualidade).  No trabalho foram desenvolvidos 

dois momentos de pesquisa, um teórico e outro empírico. A intenção foi em um primeiro 

momento tratar dos fundamentos históricos e conceituais da atividade jornalística e em um 

segundo momento demonstrar que esses fundamentos servem como referência para a 

avaliação da qualidade do que é produzido no jornalismo brasileiro.  
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Desta forma, durante a pesquisa foram analisados e interpretados dados a cerca da 

cobertura dos transgênicos no ano de 2004 pela grande imprensa. Foram analisadas sete 

mídias impressas: Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, Correio 

Braziliense, Gazeta Mercantil e Valor econômico. Formando um conjunto de 213 notícias  

O trabalho foi o ganhador do prêmio Adelmo Genro Filho de Pesquisa, da Sociedade 

Brasileira dos Pesquisadores de Jornalismo – SBPJor. Ele pode contribuir também para a 

pesquisa de campo, porque faz uma crítica as diferenças entre os fundamentos conceituais da 

informação jornalística e a experiência empírica analisada, e assim, tenta achar soluções que 

possam nortear o trabalho jornalístico e constrói um modelo que poderia ser usado como 

referencial para esta cobertura. 

    A dissertação “O Jornalismo ambiental como ferramenta para a sustentabilidade”15

Esta pesquisa apresenta os seguintes resultados: houve aumento de matérias 

publicadas a partir de fevereiro de 2007; a relação entre homem e meio ambiente (relações 

socioambientais) foi explorada por estas revistas, aparecendo em quase todos os meses 

pesquisados e se caracterizando desta forma como tema mais explorado pelas revistas; as 

matérias ambientais ocupam espaços cada vez maiores na mídia; houve uma melhora na 

cobertura brasileira do tema, buscando mais e melhores fontes bem como pesquisas científicas 

 

de Ângelo (2008) teve como objetivo criar um referencial para a prática do jornalismo. Isso 

foi feito por meio de uma metodologia de avaliação de matérias relacionadas à questão 

ambiental na mídia impressa. Por meio deste método, o autor avaliou como três importantes 

revistas nacionais lidam com a informação ambiental.  

A pesquisa teve como fonte de análise matérias publicadas por três revistas de 

informações gerais e de grande circulação nacional: Veja, Época e Istoé, no período 

compreendido entre outubro de 2006 a outubro de 2007. As matérias foram classificadas em 

três temas dominantes: biodiversidade, mudanças climáticas e relações sócio-ambientais.  

O autor analisou a freqüência e a qualidade destas matérias, e utilizou quatro graus de 

conceitos para qualificá-las: qualidade do texto, qualidade e presença de ilustração, fontes e 

tamanho geral. Cada revista recebeu uma nota de avaliação geral. Ao todo foram coletadas 

192 matérias, das quais 169 foram avaliadas. Além disso, foi criada na Web uma ferramenta 

digital (fotolog) que permite que outros pesquisadores visualizem as matérias e suas 

avaliações.  

                                                 
15ÂNGELO,Fabricio. O Jornalismo ambiental como ferramenta para a sustentabilidade.Dissertação ( Mestrado 
em ciência ambiental). Niterói, Universidade Federal Fluminense, 2008. Disponível em : 
https://docs.google.com/fileview?id=0B5ssWzFuMqrfMzA1MjRmNDUtYzg0Yi00MzYzLWIwNTQtZGQ0OTI
yMmI1Mjcz&hl=en 



 

 

21 
 

sobre o assunto; as mídias brasileiras ainda utilizam muito material internacional mais aos 

pouco está se abrindo espaço para produções com temática brasileira; alguns jornalistas estão 

se especializando no assunto e as três revistas já possuem a editoria de meio ambiente, que 

mesmo não sendo fixa, mostra a crescente preocupação dos editores com o assunto. O 

trabalho também concluiu que as matérias são de boa qualidade, cumprindo o papel ao quais 

se propõem que é o de informar sobre o assunto tratado. 

O autor pontua os erros e as omissões no ramo científico, por parte da imprensa, que 

são contestados pelos pesquisadores. A pesquisa busca mostrar esses equívocos, assim como 

também os acertos da mídia. Este trabalho pode contribuir na nossa pesquisa de campo na 

medida em que demonstra que há atualmente uma maior cobertura do tema, vindo ao encontro 

do nosso objetivo de verificar como está a cobertura atual na região delimitada nesta pesquisa 

e se os jornais também cumprem o papel de informar sobre o assunto tratado de maneira 

satisfatória. 

 

2.5 ELUCIDANDO CONCEITOS 

 

 Ainda no âmbito das dissertações o interesse pelo jornalismo ambiental apresenta-se 

em “O discurso jornalístico da sustentabilidade em programas de rádio sobre meio ambiente: 

análise do quadro Mundo Sustentável e do programa Guaíba Ecologia”16

                                                 

16 SCHWAAB, Reges. O discurso jornalístico da sustentabilidade em programas de rádio sobre meio 
ambiente: uma análise do quadro Mundo Sustentável e do programa Guaíba Ecologia. Dissertação (Mestrado 
em Comunicação e Informação). Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007. Disponível 
em: www.lume.ufrgs.br/handle/10183/11167 

 

 de Schwaabi (2007). 

A pesquisa apresenta três eixos: jornalismo, sustentabilidade e discurso. O autor analisou 

programas de rádio voltados para a questão ambiental e que tem a sustentabilidade como 

objeto central, são eles: “Mundo Sustentável”,da rádio CBN, e  “Guaíba ecologia”, da rádio 

Guaíba. Foram analisadas seis emissões de cada quadro à luz dos pressupostos da análise do 

Discurso Francesa. O estudo traz contribuições para área de jornalismo ambiental no sentido 

de tratar o jornalismo como local de construção, seleção e configuração de acervo social de 

conhecimentos. Mostrando como dentro do próprio eixo sustentabilidade há correntes que 

divergem sobre o que seja o conceito. Além de contribuir para elucidação de conceitos, ajuda 

a compreensão dos sentidos produzidos pelo discurso jornalístico sobre sustentabilidade. 
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2.6 JORNALISMO AMBIENTAL EM SANTA MARIA  

 

Embora extrapole os critérios de inclusão da coleta prevista, o artigo “O meio 

ambiente em pauta: como se dá a prática do Jornalismo Ambiental e do Civic Journalism no 

jornal Diário de Santa Maria”17

Benedeti (2006) mostra que há uma diferença entre os fundamentos do jornalismo e a 

experiência prática. Mas que a pretensão de qualidade jornalística não está além das 

capacidades do trabalho jornalístico, assim como o jornalismo ambiental não é visto como um 

outro gênero que fuja das singularidades do jornalismo. Os autores concordam que o deve 

mudar é o reconhecimento das potencialidades das informações jornalísticas. Geraque (2006) 

, do XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sul, se mostrou importante ao trabalho, pois, analisa de que maneira o meio ambiente é 

abordado pelo jornal Diário de Santa Maria, veículo no qual essa pesquisa também será 

realizada.Ele pode servir para nos ajudar a refletir como o jornalismo ambiental é praticado 

neste veículo. 

 

2.7 COMENTÁRIOS SOBRE ESTE CONJUNTO DE REFERÊNCIAS  

 

Com base nos trabalhos coletados, podemos dizer que a maioria deles aborda o 

jornalismo ambiental por meio da análise de seus produtos. Grande parte deles também 

analisam a mídia impressa, o que apresenta uma grande contribuição para o trabalho. Somente 

um deles analisa como acontecem os processos de cobertura do jornalismo ambiental por 

meio da observação dos processos internos de produção da notícia, os outros privilegiam o 

conteúdo.  

Conclui-se pela análise do material que o aspecto mais falado em todos os trabalhos é 

a necessidade de um olhar sistêmico e transversal. Assim, esse se torna o maior desafio da 

cobertura do tema jornalismo ambiental. Eles também tratam da urgência de inserir esse 

tratamento nas matérias. Pois, como diz Massier (2007), o jornalismo ambiental tem que 

cobrir mais do que apenas desastres ambientais, a problemática ambiental deve estar inserida 

dentro de outros temas e notícias. 

                                                 
17 COLLETO, L. H., VECHIA, DALA G.S., DIAS A.S., MAGRINI C., MACHADO F. V. K., ROSA, L. R., 
SOARES, L., AMARAL, M.F. O meio ambiente em pauta: como se dá a prática do Jornalismo Ambiental e do 
Civic Journalism no jornal Diário de Santa Maria.Disponível em : 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2010/resumos/R20-0112-1.pdf 
 

http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2010/resumos/R20-0112-1.pdf�
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também acredita que o jornalismo de qualidade pode ser exercido mesmo com prazos 

apertados e os poucos espaços destinados as grandes reportagens.  

Os trabalhos mostram ainda que a análise sistêmica pode levar a quebra do antigo 

paradigma do jornalismo objetivo, dando início a um paradigma holístico da 

hipercomplexibilidade ( CAMPOS,2006).  

 
O jornalista, como ator social e mediador de sentidos, não pode estar ausente do 
debate ambiental. Ter uma visão de mundo sistêmica é a única maneira de conseguir 
produzir reportagens impregnadas de transversalidade, caminho que torna possível o 
oferecimento ao leitor de toda a complexidade contemporânea (GERAQUE, 2006, 
p. 10). 

 

Campos nos traz a necessidade de isso ser levado aos alunos no ensino do jornalismo. 

A mídia deve ter caráter cívico e educar o leitor para a questão ambiental, ao invés de 

privilegiar o discurso de fontes oficiais e a racionalidade econômica.  

Ângelo (2008) confirma esta idéia quando argumenta que a mídia é o maior canal de 

informação entre a sociedade contemporânea, por isso é indispensável para divulgação e 

reflexão sobre as novas preocupações que surgem relativas ao meio ambiente. Ele vai de 

encontro às idéias dos outros autores colocados neste capítulo quando acredita que a mídia 

pode sensibilizar as pessoas à tomar atitudes que de fato possam mudar a realidade ambiental 

e  tornar o mundo mais sustentável. Schmidt (2005), também acredita que a notícia pode 

“tocar o coração” e “mexer com emoções” causando assim um engajamento com a 

preservação. 

Outros aspectos que destacamos nos trabalhos selecionados são: necessidade de 

observação das fontes que estão sendo usadas na produção e matérias jornalísticas ambientais, 

cuidando para não deixar o tema ambiental subjugado ao racionalismo econômico e também 

exemplos do que seria o jornalismo ambiental ideal. Tudo isso vai contribuir no capítulo 

seguinte, o nosso aporte teórico e também na construção prática do nosso trabalho.   
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3 DA CONSCIÊNCIA AO JORNALISMO AMBIENTAL 

 

Este capítulo tem como objetivo examinar as contribuições que pesquisadores deste 

tema oferecem para sua compreensão, especialmente no contexto dos estudos do jornalismo 

ambiental na mídia brasileira. Destacamos dentre os temas estudados os seguintes: 

democracia (avanço da pluralidade de opiniões); consciência da importância do meio 

ambiente; sensibilidade das fontes, dos laboratórios, das empresas e da política; importância 

da informação ambiental; como o meio ambiente vira notícia e a necessidade de uma visão 

holística e sistêmica no jornalismo ambiental. 

Na primeira parte abordaremos a consciência ambiental de uma maneira ampla, para 

compreendermos como emerge a problemática ambiental no mundo e na segunda parte 

entendermos como ela se insere no campo jornalístico. 

 

3.1 PLURALIDADE DE OPINIÕES: O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL  

 

Feldmann (2003) diz que é possível afirmar que o século XXI começou com a Rio-92. 

O evento trouxe duas iniciativas complementares: a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento e o Fórum Global, ambas fundamentais para se pensar o 

futuro do meio ambiente. Trigueiro (2003, p.81), a respeito da Rio-92 afirma que “nunca, em 

nenhum outro período da história se falou tanto de meio ambiente”.  

A realização da Rio-92, deu-se  por conta dos resultados do Relatório Nosso Futuro 

Comum, uma síntese da Comissão Bruntdlan. Esta comissão foi montada com intuito de 

avaliar os resultados da Conferência de Estocolmo, que alertou a população mundial da 

dimensão planetária dos problemas ambientais “cuja manifestação já se tornava evidente 

naqueles anos” (FELDMANN, 2003, p.144). Esta preocupação, porém, ainda era restrita a 

círculos acadêmicos e entidades não–governamentais e possuía uma visão mais 

conservacionista do que sócio-ambiental.  

Esta nova visão, anunciada pela Comissão Brundtland, em 1987, em um acordo 

inédito entre os países ricos e os países em desenvolvimento, foi consagrada pela agenda 21, 

permitindo pela primeira vez “conceber a articulação efetiva da dimensão econômica, social e 

ambiental” (CAMARGO, 2003, p.310).  
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Entre outros problemas, o relatório Brundtland apontava imagens de satélite com o 

chamado “buraco na camada de ozônio” sobre a Antártida. Isso acabou com as dúvidas do 

impacto do homem sobre a natureza. Mais uma vez, a mídia mostra o seu papel, sendo a 

responsável pela sociedade do mundo inteiro tomar consciência do problema e se inserir na 

problemática ambiental e planetária da agenda (FELDMANN, 2003).  

 
O ponto de inflexão está no fato de que o resultado da ação da humanidade, pela 
primeira vez, ameaça a sua condição de sobrevivência, e ela se vê obrigada a 
reconhecer seus próprios limites e a sua vulnerabilidade diante de uma realidade 
complexa, em relação à qual possui uma inegável interdependência (FELDMANN, 
2003, p.146). 
 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi criado no relatório Nosso futuro 

comum, pelo grupo denominado Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, estabelecido pela Organização das Noções Unidas (ONU). O documento 

procurou estabelecer uma agenda de transformações que levasse ao desenvolvimento 

sustentável. 

No Brasil o INPE18

Para o autor, este momento se revela como uma oportunidade de refletir e rever 

profundamente valores, práticas e questionamentos “da nossa imagem sobre nós mesmos, 

, neste mesmo período, trouxe dados que alertavam sobre o 

desmatamento na floresta amazônica, além disso, a morte de Chico Mendes contribuiu ainda 

mais para ascender a discussão sobre a floresta. Isto tudo culminou com a escolha do país 

como sede da Rio-92. 

Porém, mesmo com os resultados da Rio-92 sendo fundamentais, na medida em que 

representam o reconhecimento do problema, na década passada observamos o agravamento de 

problemas discutidos no encontro: aumento da pobreza dos países em desenvolvimento, maior 

concentração de renda e desigualdade social, maior distanciamento entre países desenvolvidos 

e em desenvolvimento, bem como, as questões ambientais (FELDMANN,2003). Talvez o 

principal desses problemas seja que atualmente já consumimos além da capacidade do planeta 

de se regenerar, ou seja:  

 
estamos comprometendo os processos ecológicos essências planetários, com 
conseqüências graves, porém não totalmente conhecidas, até mesmo porque o 
conhecimento da humanidade sobre o funcionamento deste processo é 
extremamente incipiente (FELDMANN, 2003, p.146). 
 

                                                 
18 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais  



 

 

26 
 

ainda que possamos nos sentir impotentes, frágeis e despreparados em função da magnitude 

da tarefa diante da qual estamos colocados” (FELDMANN, 2003, p.147). Ele argumenta que 

é difícil não se sentir enormemente pequeno diante do problema, ainda mais com a 

incapacidade que as instituições têm apresentado para resolver em curto prazo os problemas 

recentes. O autor refere que se as nações Unidas, que são a principal instituição mundial não 

consegue levar a implementação da Agenda 21 adiante, o que nós podemos fazer na direção 

de mudar a sociedade presente? 

A produção de estatísticas ambientais em todo mundo é bastante precária e o despertar 

da consciência de que o crescimento econômico e da população gera agressões aos 

ecossistemas é recente. “Até pouco tempo a consciência ecológica para questões territoriais 

(poluição de rios, do ar, das cidades, destruição das florestas) gerava demanda de informação, 

mas em um caráter não tão amplo para merecer dedicação dos sistemas estatísticos nacionais 

ou internacionais” (BESSERMAN, 2003). 

O autor esclarece que foi na metade do século 20 que os avanços do conhecimento 

científico, a percepção da opinião pública e dos atores sociais sobre a natureza, gerou uma 

demanda de maiores informações sobre a temática ambiental: 

 
o sociólogo Edgar Morin notou, certa vez, ao discutir o conceito de vanguarda, que a 
preocupação com a deterioração do meio ambiente era há poucas décadas uma 
noção totalmente estranha às “vanguardas” políticas e sociais, enquanto hoje é parte 
necessária das idéias de quem deseja transformar o mundo para melhor 
(BESSERMAN, 2003, p.94). 
  

Ainda segundo Besserman (2003) a questão ambiental hoje cresce de importância na 

consciência das pessoas e assim entra na agenda pública. Para isso se ela necessita de 

estatísticas. Assim, ONGs e instituições científicas, órgãos locais ou do governo tem 

trabalhado para produzir as informações necessárias. 

Alguns autores contra argumentam estas premissas: 

 
no essencial, o ritmo da devastação mundial pouco se alterou – em diversos casos, 
agravou-se -, tornando inócuas as conquistas duramente obtidas. Esse é, em geral, o 
estado da arte no que diz respeito aos recursos naturais estratégicos. Não resta 
duvida de que, no Brasil e no mundo, a situação continua a piorar. A despeito dos 
avanços produzidos de Estocolmo a Joanesburgo, o crescimento econômico dos 
últimos trinta anos multiplicou por quatro o desgaste dos recursos naturais 
disponíveis em dimensão planetária, gerando nesse curso espaço de tempo perdas 
sem precedentes (CAMARGO, 2003, p.312). 
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Ainda de acordo com o autor, a consciência ambiental compete com outras prioridades 

sociais e econômicas. Além disso, ainda há pouca consciência civil e preservacionista da 

população. Já no plano institucional os avanços estão nos fóruns de desenvolvimento 

sustentável que se expandiram “pela via do socioambientalismo e por um novo espírito 

comunitário inspirado na economia solidária” (CAMARGO, 2003, p.312). Assim, o autor 

ainda argumenta que a Agenda 21 Local não tem conseguido os recursos básicos necessários 

para cumprir as decisões que foram traçadas. 

Junto à descoberta dos problemas ambientais surge uma responsabilidade sobre o meio 

ambiente que possui caráter global. 

 

3.2 A RESPONSABILIDADE GLOBAL SOBRE O MEIO AMBIENTE 

 

 Os rumos da área ambiental foram traçadas por três conferências de cúpula 

organizadas pelas Nações Unidas, a primeira em Estocolmo, em 1972; outra no Rio, vinte 

anos depois, com revisões pontuais a cada cinco anos; e, finalmente, a de Joanesburgo, em 

2002. A nova pauta, longamente elaborada através de numerosas consultas, foi consolidada 

pela Agenda 21, na conferência do Rio, e pela cúpula do milênio em 2002. Em ambas estão 

contidos os novos valores, normas, princípios e ações que deverão inspirar uma governança 

global para o século 21. 

Camargo (2003) pontua como principais avanços da Rio+10 e de Joanesburgo, os 

referentes à legislação internacional e aos compromissos globais  que evoluíram, porém o 

autor lembra que poucos resultados foram até agora alcançados “as grandes convenções sobre 

mudanças climáticas, biodiversidade e desertificação, por falta de recursos ou de vontade 

política, estão caminhando em marcha lenta, em retrocesso ou praticamente parada” 

(CAMARGO, 2003, p.311). 

Camargo (2003) observa que os temais ambientais ocupam “espaço crescente nos 

meios de comunicação, voltados para problemas de interesse local e para os direitos de 

cidadania” (CAMARGO, 2003, p.312). Besserman (2003) também coloca a importância dos 

meios de comunicação na consciência ambiental “no necessário caminhar da Humanidade no 

século 21, em direção a uma maior consciência e sua relação com a natureza da qual faz parte, 

superar a lacuna das informações ambientais é um dos passos fundamentais” (BESSERMAN, 

2003, p. 105). 
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Um dos fatores que contribuiu para que os problemas ambientais fossem vistos como 

complicações globais foi o aumento do clima. Como descreve GOLDEMBERG (2003) o 

terceiro relatório do IPCC19

A evolução da consciência ambiental foi mudando de civilizações e se tornando 

globalizada. O berço do ambientalismo moderno como lembra Viola (2003) foi a civilização 

ocidental, na década de 1960. Depois do ocidente, a preocupação expandiu-se para a 

 mostrou que em 2001, havia mais evidências da influência 

humana no clima global do que no segundo relatório (1995). Isso quer dizer que, segundo o 

autor, há uma probabilidade de 90% a 99% de que o aumento das concentrações de gases do 

efeito estufa tenha contribuído substancialmente para o aquecimento global. O que contraria a 

tese de que o aquecimento global seria uma tendência natural do clima terrestre. 

 
Nos últimos 100 anos, em que a população do mundo pelo menos triplicou, os danos 
ambientais passaram de alterações locais para alterações globais. O aumento dos 
combustíveis fósseis resultou na emergência da ação do homem com uma força 
geoquímica e ecológica global; em outras palavras, o impacto acelerado da vida na 
terra está afetando o mundo como um todo (GOLDEMBERG, 2003, p.173). 
 

Estes relatórios como relata Goldemberg (2003), tiveram influencia nas atividades dos 

governos globais e levaram a formulação do Protocolo de Quito em 1992, na conferência do 

Rio. Ficou mais uma vez claro que a responsabilidade sobre o futuro de planeta era global: 

 
A convenção do clima e o Protocolo de Quioto reconhecem claramente o princípio 
da “responsabilidade compartilhada e diferenciada” pelo aquecimento global e 
impõem maiores sacrifícios aos países industrializados, inclusive obrigando-os a 
transferir tecnologias “limpas” aos países em desenvolvimento para evitar que estes 
se transformem, no futuro em grandes emissores (GOLDEMBERG, 2003, p.176). 
 

 É o que vale salientar acontece hoje no Brasil, onde o crescimento é visto como a 

maior necessidade do país, e muitas vezes, como no caso da usina hidroelétrica de Belo 

Monte, os ambientalistas e as causas ambientais são esquecidos. Isso também acontece ainda 

em caráter local, como nas construções em áreas de preservação ambiental ou atividades 

econômicas que podem contribuir com o risco sobre o futuro do planeta. 

Uma alternativa para o aquecimento global seria o Mecanismo do Desenvolvimento 

Limpo (MDL), criado no Protocolo de Quioto. Goldemberg (2003) explica que esse 

mecanismo cooperativo permite que a reduções de emissões, que resultam de projetos de 

desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento, pode ser usadas pelos países 

ricos para atingir suas metas de redução.  

                                                 
19 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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sociedade japonesa na década de 1970, na latino-americana na década de 1980 e 

progressivamente para o resto do mundo na década de 1990. 

O ambientalismo moderno nasceu dentro da vertente comunitária da democracia, mas, 

como o tempo, uma parte importante dele foi se convertendo a vertente liberal (VIOLA 2003, 

p. 186). Duarte (2003) explana que foi a partir da segunda metade do século 20 que os 

homens de todas as nações e credos começaram a mudar a idéia que tinham, de que o planeta 

era inesgotável e infinito. Ainda segundo ele, os impactos mais negativos foram percebidos na 

degradação dos recursos não-renováveis e acúmulo de rejeitos e resíduos. Além disso, o setor 

da energia, pilar do desenvolvimento da sociedade, se configura como um dos principais 

problemas ambientais (DUARTE, 2003). 

O autor tem uma visão pessimista, e coloca que é preciso entender que as formas de 

produzir e comercializar os bens e serviços forçam o ecossistema em uma transformação 

irreversível, e que para a humanidade talvez não haja volta, neste sentido o autor salienta que 

“toda nossa organização social ruiria, por ser incompatível com o conjunto de recursos 

naturais e limites de temperatura, quantidade de chuvas e nível dos oceanos, que seriam 

regulares após as transformações” (DUARTE, 2003, p.246). 

Dentro dessa contracultura, Duarte (2003) nos lembra que a difusão do “Jeito 

americano de viver” (american way ofl life) associado à organização democrática, era uma 

contraposição a maneira de viver da União Soviética. Mas que se for olhado a fundo é na 

verdade uma peça de propaganda, pois não seria viável, da ótica dos ecossistemas, para toda a 

população. Pois se todos habitantes do planeta consumissem a mesma energia e produzissem 

a mesma quantidade de lixo que atualmente os norte-americanos produzem, não haveria como 

produzir tanta energia e nem acumular tanto lixo (DUARTE, 2003). 

Ele compara então a sociedade que não se preocupa com a origem de sua subsistência 

nem a destinação de seu lixo, como um adolescente que mora na casa dos pais (DUARTE, 

2003).Assim, argumenta que a geração de energia e a produção e distribuição dos bens e 

serviços da sociedade humana devem ser harmonizada com a dos ecossistemas. Esta seria a 

condição para que a qualidade de vida e o conhecimento científico e tecnológico disponível 

sejam um legado para as próximas gerações.  

Segundo Camargo, no desenvolvimento sustentável a tecnologia vira fator dinâmico e 

corretivo na promoção de uma ordem global mais solidaria. Além disso, ela também pode 

contribuir na prevenção de impactos ambientais e ser um fator corretivo no desequilíbrio 

global. Com uma visão otimista, Camargo (2003), observa que o desenvolvimento sustentável 

tem hoje uma visão institucional que é necessária para promover mudanças qualitativas de 
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governança, tanto em tomadas de decisões, quanto na qualificação de recursos humanos e 

implementação de políticas pública. 

 
A mudança mais notável dos últimos trinta anos, que abre possibilidades inéditas 
para a incorporação do meio ambiente como fator significativo na economia e nas 
políticas públicas, foi a evolução ocorrida do ambientalismo inicial, marcado pelo 
protesto, pela militância e pelo poder defensivo, para uma visão mais ativa do que é 
desenvolvimento sustentável. (CAMARGO, 2003, p.315). 
 

Assim, o meio ambiente que antes tinha sinal negativo agora seria visto como sinal 

positivo. Muitos foram os temas postos em pautas, que levaram a convenções e acordos 

internacionais, estes reverteram em tendências que produziram impactos que são positivos em 

termos globais.  

  Ao longo do século 20, a escala de agressões ao ecossistema evoluiu e das violentas 

agressões locais o problema evoluiu para grandes destruições regionais e até mesmo 

planetárias (BESSERMAN,2003). Besserman (2003) vê que a ausência de prioridade para 

produção de estatísticas ambientais decorre de uma idéia falsa de que a conservação da 

natureza deriva de um “amor” a ela e não por suas conseqüências sobre a humanidade: “Por 

essa razão, a preocupação com o meio ambiente o planeta não deve ser conseqüência de uma 

postura paternalista em relação à natureza, mas, ao contrário, um reconhecimento de nossa 

impotência e dependência da natureza”(BESSERMAN, 2003, p. 97). 

Na contramão da destruição aparecem os movimentos ambientalistas, como 

importantes personagens na conscientização e mobilização das pessoas e instituições para a 

questão ambiental. 

 

3.3 O MOVIMENTO AMBIENTALISTA 

 

Conforme relata Camargo (2003) o movimento ecológico nasceu no final da década de 

60, junto a outros movimentos alternativos que até hoje possuem importância e estreito 

relacionamento entre si. O “laboratório” destas mudanças culturais se deu dentro das 

comunidades alternativas também conhecidas como “hippies”, entre estes movimentos 

estavam o feminismo e a luta pelos direitos civis das minorias culturais e étnicas: 

protagonistas na construção de novas identidades nesta Torre de Babel de contrastes e 

diferenças que é hoje a sociedade pós-industrial ou “pós-moderna” (CAMARGO, 2003, 

p.320). 
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Born (2003) relata que no final da década de 70 e no início da década de 80 

começaram a surgir alguns movimentos ambientais no Brasil, assim como no resto do mundo. 

A principal preocupação neste período era denunciar a contaminação do solo pelos produtos 

químicos da chamada “revolução verde”.  Ele salienta como importante as descobertas dos 

cientistas que deram força aos movimentos, participando indiretamente ou fornecendo as 

informações necessárias, que confirmavam as preocupações dos ambientalistas.  

Essa seria segundo Born (2003), a primeira função do movimento ambientalista 

brasileiro: a revelação, denúncia e divulgação de fatos e problemas. A partir disso, a segunda 

função dos movimentos ambientalistas, segundo o autor, seriam a educação e a formação, já 

que os grupos passaram a conscientizar ou/e educar a opinião pública e também a mídia sobre 

os graves problemas ambientais.  

Veio assim, o que Born (2003) categoriza como a terceira função: advocacia de 

direitos e políticas públicas para o meio ambiente e sustentabilidade. Por meio das denúncias 

e da mobilização de pessoas foi possível para os movimentos ambientais perceber que a 

resolução dos problemas deriva da implementação de políticas, de direitos e de instrumentos 

para prevenir os casos já existentes e prevenir novos.  

A quarta função vem por meio de recursos próprios ou em parcerias com 

pesquisadores e universidades, na forma de desenvolvimento de pesquisas, geração e 

disseminação de conhecimento sobre a situação e gesto da qualidade e integridade 

ambientalista (BORN, 2003).  

Born (2003) coloca ao todo oito funções desenvolvidas pelo movimento ambiental, a 

quinta e a sexta seriam o monitoramento e fiscalização e a implementação de projetos. Mas é 

na sétima função que a mídia ocupa papel central para os movimentos: assessoria, 

disseminação,multiplicação de idéias e práticas e atuação em redes. 

 
Em virtude das ONGs estarem atuando na denúncia, educação, defesa de políticas públicas 
mais eficientes e eficazes, e gerando, ainda, atividades de efeito demonstrativo, passa-se a 
solicitar delas que compartilhem com diferentes instituições seu acúmulo de experiência 
(BORN, 2003, p. 113). 
 

Com uma consciência maior sobre os problemas ambientais, as pessoas passam a 

cobrar isso de instituições políticas e a empresariais, como veremos a seguir. 

 

3.4 O AVANÇO NA ÁREA EMPRESARIAL, CIENTÍFICA E POLÍTICA 
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Hoje é possível ver que as questões ambientais já estão inseridas em diversas outras 

áreas, como política, científica e empresarial. Camargo (2003) observa que o meio ambiente 

invade a economia e as empresas promovendo a valoração dos recursos naturais. Ao mesmo 

tempo em que não há mecanismos suficientes para medir o seu uso, reposição e desgaste, 

existem novas regras de controle da origem e da reposição ambiental: “É preciso em 

realidade, mudar a composição das estatísticas e das contas nacionais” (CAMARGO, 2003, 

p.318). 

Segundo Minc (2003), nas últimas décadas a problemática ambiental foi sendo 

incorporada à diversas áreas como às políticas públicas, pesquisa, ensino, movimentos 

sociais, programas partidários, justiça e gestão de empresas. Porém, algumas áreas como a 

ecologia dos trabalhadores e do ambiente das fábricas ainda é pouco estudada e desenvolvida. 

Ele vê a razão disto na mídia, que segundo ele, dedica grande espaço aos ecossistemas, 

belezas das florestas e da vida marítima e pouco tempo para assuntos como a poluição das 

fabricas e luta por tecnologias limpas. 

Sem dúvidas hoje já se sabe que a natureza é imprescindível para a economia, por isso 

se o mercado não quiser preservar a natureza por “amor” assim como os ambientalistas, 

devem pensar nesse viés: “O uso excessivo do recurso natural rompe o equilíbrio do sistema 

ambiental e social e quebra o sistema econômico” (ALMEIDA, 2003, p. 137). 

Assim, o avanço nas pesquisas ambientais e maior consciência da sociedade 

repercutiram também nas empresas. Almeida (2003) coloca que mais de 2000 companhias no 

mundo já apresentam relatórios de sustentabilidade, mais abrangente que os tradicionais 

documentos financeiros. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS) publica a cada dois anos o relatório da Sustentabilidade Ambiental, 

onde são abordados os dados relativos aos desempenhos econômico, ambiental e social das 

empresas associadas.  

Já no cenário internacional as empresas passam por rigorosa seleção para serem 

incluídas no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, onde a participação é revista anualmente. 

Dentro das centenas de empresas que fazem parte do índice estão quatro brasileiras: Embraer, 

Cemig, Itaú e Unibanco. O caminho para o desenvolvimento sustentável depende desse 

acolhimento do setor empresarial e de abertura e competitividade do mercado internacional, 

que gera a eficiência e a inovação (ALMEIDA, 2003). 

Nesse sentido, um conceito importante é o da ecoeficiência: “uma filosofia de gestão 

empresarial que incorpora a gestão ambiental, associando-a aos objetivos econômicos 

(ALMEIDA, 2003, p. 136). O objetivo desse conceito é fazer a economia crescer não 
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quantitativamente, mas qualitativamente. A resiliência é importante dentro dessa idéia, no 

sentido que a empresa precisa conhecer o sistema natural em que opera: 

 
uma importante contribuição das ciências que estudam os sistemas de naturais à gestão 
empresarial é a noção de resiliência:os limites e capacidades de um sistema resistir a 
impactos. Ignorar a resiliência do sistema natural em que opera e no qual interfere é um 
risco mortal para a empresa (ALMEIDA, 2003, p. 136). 
 
 

Camargo (2002) coloca que hoje a indústria ambiental cresce no mundo 6% ao ano e 

que esta dimensão ambiental é impulsionadora de um novo modelo de desenvolvimento. Este 

modelo pode trazer a sustentabilidade econômica, social e ambiental.  

Almeida (2003) argumenta que é questão de tempo para que as instâncias como o 

conselho de sustentabilidade façam parte das empresas: “Vão se disseminar e institucionalizar 

como instrumento de governança, responsáveis pela estratégia de ação (ALMEIDA, 2003, 

p.141). 

            Isso geraria um novo mundo da sustentabilidade e segundo o autor “hoje há consenso 

entre o segmento empresarial com visão de futuro e os setores da sociedade comprometidos 

com a ética de que o desenvolvimento sustentável pressupõe a incorporação de toda a base 

social ao mercado” (ALMEIDA, 2003, p. 140). 

O autor reflete que hoje a humanidade está em uma encruzilhada: ou opta pela 

manutenção do Status Quo, que pode ser uma opção primária e suicida ou por uma solução 

sábia e sustentável. No primeiro caso, as empresas e indivíduos considerariam o tema 

ambiental importante, mas não a considerariam sine quanon nas suas escolhas políticas, 

econômicas e de vida:  

 
O crescimento econômico continua a ser tratado como prioridade e seus benefícios 
imediatos são entendidos como suficientes. Ficam em segundo plano, problemas como o 
aquecimento global, a urbanização rápida e excessiva e as desigualdades sociais. 
Predominam a ineficácia institucional, a frágil cooperação global, a vulnerabilidade 
socioambiental e o extremado poder da tecnocracia (ALMEIDA, 2003, p. 141).  
 

Almeida (2003) vê como um problema os governos lidarem com o conceito ambiental, 

já que ele demanda um grau de integração e interdisciplinaridade que não pode ser alocado 

em apenas uma secretaria ou ministério. 

Do ponto de vista do consumidor Feldmann nos lembra dos problemas do consumo, 

mas traz uma visão otimista sobre um possível consumo consciente e sustentável. O autor 

sugere que a globalização pode ser vista de uma ótica otimista, se ela puder trazer novas 

fórmulas de democracia que resolvam o presente “mal-estar” que ela mesma teria provocado, 
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sendo uma das alternativas para isso a politização do consumo, ou seja, estariam nas micro 

decisões, de cada consumidor, uma nova dimensão que representa um vetor positivo na 

construção do consumo sustentável (FELDMANN,2003,p. 157) 

Se o consumidor pode mudar muita coisa é importante que se analise como anda a 

consciência ambiental dos consumidores, principalmente dos brasileiros, que serão objeto de 

análise deste trabalho.  

 

3.5 A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DOS BRASILEIROS 

 

A pesquisadora Samyra Crespo,que desde 1990 se dedica ao estudo do meio ambiente, 

realizou o survey nacional intitulado “O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do 

desenvolvimento sustentável”. Única base de dados nesta temática no país, ele nos ajuda a 

entender a evolução do pensamento ecológico no Brasil.  

Segundo a autora, vários países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e França 

fazem pesquisas sobre o tema ambiental há anos em seus países, com séries de vinte, trinta e 

até quarenta anos, assim pode-se notar que “a problemática ambiental foi ganhando 

importância na vida dessas sociedades e que políticas ambientais gozam de apoio ou adesão” 

(CRESPO, 2003, p. 60). 

A pesquisadora aponta que no Brasil as pesquisas começaram de maneira tímida há 

cerca de vinte anos, abordando a poluição, que era o grande fenômeno dos anos 1960 e 1970, 

quando a sociedade urbanizada descobriu os efeitos colaterais da industrialização. Ela relata 

que as vésperas da Rio-92, foi buscar pesquisas que mostrassem o que o brasileiro pensava 

sobre o tema, mas não encontrou nada, deduzindo que isso refletia que esta problemática não 

estava na agenda publica: “o ambientalismo brasileiro que era pejorativamente denominado 

“ecologismo” era incipiente, pouco conhecido como ideologia, pouco vivido como prática 

social, pouco pensado como atividade intelectual ou de pesquisa”(CRESPO, 2003, p.61). 

O interesse em meio ambiente era coisa da “classe média” altamente escolarizada, que 

assim já teria suas necessidades básicas resolvidas e poderia se preocupar com “qualidade de 

vida”. Naquele tempo os ambientalistas eram os “ecochatos” ou “xiitas verdes”, e não faziam 

ministros nem secretários de estado (CRESPO, 2003, p. 62). Os ambientalistas, segundo a 

autora, eram vistos ainda como “românticos que pregavam o amor à natureza, ou radicais que 

se opunham ao desenvolvimento e ao governo” (CRESPO, 2003, p.62). 

É possível notar como essa questão mudou, analisando que hoje o presidente eleito da 

maior potência mundial (EUA), Barack Obama, utilizou como uma de suas principais causas 
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na plataforma de campanha a questão ambiental, isso é corroborado por CRESPO (2003) 

quando ela nos traz o dado de que cada vez mais os brasileiros identificam no poder o “locus” 

onde os problemas ambientais devem ser resolvidos.    

A ligação entre educação e ecologia é tão grande que segundo pesquisa de Crespo 

(2003) o “nível de escolaridade” é a variável mais importante no padrão de respostas relativas 

ao meio ambiente: “Quanto mais alto for este nível mais consistente é o interesse, o 

conhecimento e a preocupação com as questões ambientais” (CRESPO, 2003, p.65). 

Os mais velhos (55 anos ou mais) são também os menos interessados na temática, 

independente da classe social ou escolaridade. Os mais novos (entre 16 e 22) também eram 

pouco interessados. Crespo (2003) analisa que entre os jovens o quadro tem mudado, já que 

há uma proliferação de programas de educação ambiental e também já que hoje ser 

ambientalista é visto como “politicamente correto”.  

Crespo (2003) argumenta que independente de classe social, escolaridade, sexo e 

religião, os brasileiros costumam ver o meio ambiente como sinônimo de fauna e de flora: 

“ser ambientalista é defender a natureza” (CRESPO, 2003, p. 66). Assim, ao pensar em meio 

ambiente, os brasileiros deixam fora deste quadro qualquer coisa que se relacione ao seres 

humanos e suas criações. Essa concepção descola da consciência a ação, ao contrário das 

pesquisas de evolução do ambientalismo nos países dos hemisférios sul e norte,onde 

considera-se que não se pode dizer que essa consciência não traz uma ação, ou que é 

romântica e edênica, caracteriza um ambientalismo transformador de hábitos e atitudes. 

E se essa dinâmica não evoluir não se pode dizer que a população se apropria do 

ambientalismo como uma ideologia que opera na realidade mudando o estado das coisas 

(CRESPO, 2003, p.68). 

Assim, esse “ambientalismo” acaba gerando iniciativas individuais de pouco impacto:  

  
até atitudes meramente discursivas como a dos jovens que vestem camisas com dizeres e 
slogans “ecológicos”, tais como “salvem as baleias” ou as tartarugas brasileiras ou a 
ararinha-azul, considerando que já estão fazendo a sua parte. Um programa de reciclagem 
em um condomínio é um ato louvável, mas inteiramente inócuo se o bairro continuar a 
misturar o lixo (CRESPO, 2003, p. 68). 
 

Crespo (2003) ao analisar os dados de sua pesquisa, feita com brasileiros, notou que a 

resposta a pergunta sobre o porquê de proteger meio ambiente e conservar os recursos 

naturais, foi predominante “porque é bom para a saúde humana”. Ela chega à conclusão que 

embora essa não seja a resposta que mais agrade aos ambientalistas (por ser antropocêntrica) 
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ela pode mais eficiente do que os apelos “que buscam estabelecer uma certa essencialidade na 

natureza ou um valor demasiadamente econômico aos recursos naturais”.   

Marina Silva (2003) coloca que um erro bastante comum é confundir meio ambiente 

com fauna e flora “como se fossem sinônimos”, para ela é grave que a maioria dos brasileiros 

não se percebe como parte do meio ambiente, como se ele fosse algo externo, que não inclui o 

ser humano “a expansão da consciência ambiental se dá na exata proporção em que 

percebemos meio ambiente como algo que começa dentro de cada um de nós, alcançando 

tudo o que nos cerca e as relações com o universo” (SILVA, 2003, p15). 
 

Para a autora, esse tema é tão rico e vasto que ele atinge de forma transversal todas as 

áreas do conhecimento. Um destes campos é o político, que teve que se adaptar as demandas 

ambientais que foram surgindo, analisaremos no próximo tópico como andam as políticas 

ambientais no Brasil (SILVA, 2003).  

 

3.6 O CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO BRASIL 

 

Desde a constituição federal de 1988, dotada de um capítulo específico sobre o meio 

ambiente, a capacidade organizacional do estado brasileiro e a estrutura do poder executivo 

tem evoluído de maneira expressiva, sobretudo diante da necessidade de aperfeiçoar o 

aparelho estatal pela implementação da moderna legislação ambiental que o país tem sido 

capaz de construir. Nesse período foi criado o IBAMA20

Gabeira (2003) recorda que sociedade e a mídia há muito tempo vem demonstrando 

que a impunidade é um dos fatores chave para que crimes ambientais continuem ocorrendo e 

, o Ministério do Meio Ambiente e as 

secretárias de meio ambiente, dotadas de órgãos e entidades executivas em praticamente todos 

os estados da federação, além de um número crescente de órgãos municipais (CARVALHO, 

2003, p.262). 

Outro tema que Gabeira (2003) destaca como importante é a necessidade de estudo de 

impacto ambiental para toda atividade potencialmente causadora de danos. Segundo ele, este 

é um dispositivo que alterou a história das relações entre sociedade e meio ambiente no 

Brasil. Nalini (2003) concorda com isto, no sentido de argumentar que esta ferramenta é 

essencial para proteção do meio ambiente, já que se situa na esfera da prevenção: “seu 

objetivo é impedir que projetos aparentemente inofensivos e atraentes sob o ângulo 

econômico venham a produzir nefastos resultados sobre o ambiente” (NALINE, 2003, p.292). 

                                                 
20 Significa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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causando destruição e que os fiscais do IBAMA também lamentam a falta de uma estrutura 

legal que desse apoio ao seu trabalho.  

Assim, uma das leis importantes criada nessa área no Brasil é a lei que trata de crimes 

ambientais. Gabeira (2003) também mostra que em relação à legislação que trata da água, o 

Brasil é um dos países que mais avançou nos últimos anos. 

Nalini (2003) é outro autor que ressalta a importância da Constituição para os assuntos 

ambientais, lembrando que o Brasil buscou inspiração nos “modelos de nações que também 

deixavam o período de arbítrio, notadamente Portugal e Espanha” (NALINI, 2003, p. 289). 

Assim, o direito ao meio ambiente equilibrado, como lembra Nalini (2003) passou a 

ser um direito fundamental de todos os brasileiros, ou seja, um direito do qual não se pode 

abrir mão. 

Camargo (2003) é outro autor que ressalta a importância das leis para a preservação 

ambiental das águas brasileiras. Ele coloca que a lei dos recursos hídricos foi importante ao 

instituir planejamento participativo nas bacias hidrográficas, bem como comitês e agendas de 

bacias. O autor também vê que o papel crescente do ministério público na aplicação e controle 

dos licenciamentos e exigências legais inibiu que as leis fossem burladas pelo clientelismo e 

questões políticas. 

Mesmo assim, Camargo (2003) considera que os mecanismos existentes são 

insuficientes para enfrentar as pressões que são contrarias ao desenvolvimento sustentável, 

por causa de aspectos como carência de infra-estrutura do país. 

A constituinte, além disso, colocou uma tarefa estatal vista por Nalini (2003) como a 

mais importante: a educação ambiental. As ONGS também cumprem importante papel de 

educação ambiental. Born (2003) salienta que as organizações não-governamentais (ONGS) 

que tratam das questões ambientais ocupam papel cada vez mais importante no Brasil, tendo 

um papel maior e mais efetivo em políticas públicas e geração de iniciativas .A grande 

questão da humanidade segundo Washington Novaes (2003) é reconhecer que o planeta e seus 

recursos são finitos, por este motivo é preciso se adaptar e adotar novas maneiras de viver:  

 
padrões de produção e consumo sustentáveis, que não consumam mais recursos do que a 
biosfera terrestre é capaz de repor; não comprometam o meio ambiente, os muitos biomas 
do planeta, os seres que neles vivem, as cadeias alimentares e reprodutiva;não degradem os 
seres humanos; além disso, os padrões de viver não poderiam sacrificar recursos e 
comprometer os direitos das futuras gerações ( NOVAES,2003, p. 324). 
 

Encerro esta primeira parte enfatizando, mediante conclusões que se fundamentaram a 

partir das leituras destes autores, que se torna importante compreender o despertar da 
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consciência ambiental. Posso dizer a esta altura, que os autores deram ênfase as seguintes 

questões: a importância de eventos como Rio-92; a emergência da problemática ambiental, a 

necessidade do avanço na consciência dos brasileiros sobre meio ambiente e a importância do 

movimento ambientalista. 

Desta forma, foram os ambientalistas e os eventos como a Rio-92 que trouxeram à 

tona a problemática ambiental para a população, bem como a ampla cobertura dada pela mídia 

a este evento. A partir daí a problemática ambiental passa a fazer parte de vários campos 

dentre eles o campo o científico, onde são pesquisadas e corroboradas as hipóteses dos 

ambientalistas sobre a degradação do planeta, o campo político e o econômico, que tem que 

de adaptar a nova realidade do “desenvolvimento sustentável”, e é claro o campo jornalístico 

que é o nosso objeto de pesquisa. Born, em suas considerações sobre o movimento 

ambientalista, sustenta a importância da mídia para fazer o papel de assessoria e também de 

multiplicar idéias e práticas. Apesar disso as pesquisas de Crespo observam que a consciência 

ambiental do brasileiro ainda deixa muito a desejar, será que este problema não se origina na 

mídia? Vamos tentar compreender na próxima parte como se dão os enlaces entre o campo 

ambiental e o jornalístico. 

 

3.7 JORNALISMO E MEIO AMBIENTE 

 

 O tema do meio ambiente chamou atenção desde as primeiras sinalizações dos 

movimentos alternativos sobre os danos que a humanidade poderia estar produzindo para o 

planeta e para si própria. Os dados de pesquisas científicas vieram corroborar estas idéias e 

deixar a população mundial mais atenta a um tema pouco falado até então. Porém, talvez o 

aspecto que mais tenha colaborado com uma maior atenção às causas ambientais e ao hoje tão 

em voga “desenvolvimento sustentável” foram os recentes desastres ambientais que afetaram 

comunidades ao redor de todo o globo terrestre.  

Assim, o tema do meio ambiente se impõe como um novo desafio à prática 

jornalística, aos processos de cobertura e capacitação jornalística. O que será abordado agora 

são as preocupações que o tema suscita em termos teóricos.  

O meio ambiente é um tema relevante que vem crescendo em todos os campos, 

especialmente no jornalístico, que tem como uma de suas características seus processos de 

tematização da vida. Na medida em que os públicos se segmentam, a mídia se recicla e se 

capacita em vários aspectos para tratar destes vários temas. Como, por exemplo, incorporando 

uma cobertura investigativa. 
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São também elencados novos temas, dentro da questão ambiental, mas também 

mercadológica. Há um sintoma muito importante que é o modo como a inquietude e o 

sentimento apocalíptico fazem refletir sobre o sentido do mundo. A mídia está no meio desses 

processos. É preciso refletir sobre a maneira como a mídia interfere na questão ambiental e 

também o contrário. Isso é o que vamos tentar fazer agora. 

 

3.7.1 A importância da questão ambiental na comunicação  

 

 Fritjof Capra coloca a importância do conhecimento na área ambiental, não só no 

jornalismo, mas em todas as áreas “como requisito essencial para políticos, empresários e 

profissionais de todos os ramos” (CAPRA, 2003, p.21).  Ele aponta que a sabedoria dos 

antigos será o papel mais importante na educação do século XXI, essa “alfabetização 

ecológica” para Capra deveria ser a preocupação central de todos os níveis de educação, 

incluindo assim a universidade: 
esse entendimento se tornou conhecido como “alfabetização ecológica”. Nas próximas 
décadas, a sobrevivência da humanidade dependerá da nossa alfabetização ecológica - nossa 
capacidade de compreender os princípios básicos da ecologia e de viver de acordo com eles 
(CAPRA, 2003, p. 20). 
 

 Para o autor este é um empreendimento que transcende todas as diferenças humanas, 

como de raça, classe social ou cultura. Sendo assim, é na verdade um esforço que depende do 

empenho de toda humanidade, já que a terra é o nosso lar comum e desta maneira “criar um 

mundo sustentável para as nossas crianças e futuras gerações é uma tarefa para todos nós” 

(CAPRA, 2003, p. 33). .  

Marina Silva (2003) nos lembra da importância da comunicação para o meio ambiente 

e dá sugestões de como ela deve ser feita, de acordo com ela, há uma necessidade de 

comunicar as idéias em linguagem simples e direta, para envolver mais gente: “precisamos 

também de um recolhimento para elaborar melhor a relação entre as idéias e a prática” 

(SILVA, 2003, p.10). Assim, segundo a autora, o conhecimento deve ser transformado em 

ação e tecnologia. Em um tempo onde a informação é rápida, superficial e excessiva, sem 

tempo para avaliar e processar irá restar apenas o consumo das novidades, dos tratados e das 

declarações sem compromisso (SILVA, 2003). 

 André Trigueiro (2003), referência no jornalismo ambiental, argumenta que na era da 

informação, os profissionais do que é conhecido como o “quarto poder” tem a 

responsabilidade de denunciar os paradoxos do modelo de desenvolvimento adotado pela 
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sociedade e também sinalizar rumos e perspectivas para eleitores, ouvintes, telespectadores e 

internautas. 

Outra referência quando se fala de jornalismo ambiental é Washington Novaes. O 

autor nos lembra que na própria agenda 21 é lembrado o papel dos meios de comunicação: “É 

compromisso coletivo, envolvendo os mais diversos atores, inclusive os meios de 

comunicação, para produzir grandes impactos” (NOVAES, 2003, p. 331). O autor argumenta 

que o tema tem recebido escassa atenção dos meios de comunicação e que este tem sido um 

grande problema para sua implementação. Passando assim, quase despercebido da sociedade.  

 O mesmo autor alerta da necessidade decisiva de mobilizar os meios de comunicação 

e fazê-los participar de todo o processo no caso da construção de uma Agenda 21. É preciso 

que a mídia entenda os problemas e seja capaz de expor eles ao público receptor, para que 

este decida como quer se posicionar e seja assim participante. 

Outra referência é a obra de Eduardo Geraque, que em sua tese de doutorado defende a 

transversalidade na mídia. Para o autor a comunicação e o jornalismo atuais não estão 

inseridos na complexidade do mundo: 
os atores sociais jornalísticos precisam mergulhar mais neste processo multifacetado. O 
ideal seria uma entrada de cabeça e não apenas molhar os pés como tem acontecido. 
Fortalecer o fluxo energético entre o sistema jornalismo e o sistema meio ambiente é o 
ponto de partida para que o processo entre por uma estrada melhor alicerçada (GERAQUE, 
2006, p.45). 

 
Este ponto também é destacado por todos os autores mapeados por este trabalho que 

estudam jornalismo ambiental, por isso vamos tentar entender o que isso significa para então 

partir para a inserção deste tema no mundo jornalístico 

 
3.7.8 Problemática ambiental: a necessidade de uma abordagem transversal 

 
Camargo é um dos autores que nos alerta sobre a dificuldade de lidar com a 

informação ambiental. O autor argumenta que a consciência ambiental sofre de uma mal e 

de uma limitação crônica: a pauta de problemas que a área ambiental envolve é ampla e 

fragmentada, de uma difícil compreensão e também tecnicamente complexa 

(CAMARGO, 2003). 

 
Pois, tratada isoladamente como é de costume, aparece sempre ligada às disciplinas duras 
como a química, biologia, engenharia ou a botânica, de natureza pouco acessível ao 
conjunto da população e aos próprios jornalistas e formadores de opinião. As lideranças 
ambientais, por sua vez, sempre habituadas às soluções parciais ou ao fracasso de suas 
reivindicações mais racionais, desenvolvem em geral um estilo pessimista e descrente que 
as torna identificadas com a depressão e o desânimo (CAMARGO, 2003, p.318). 
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Fora do campo jornalístico, o político Carlos Minc (2003) também crítica a 

banalização da problemática ecológica e a maneira como muitas vezes ela é tratada: 
há uma certa banalização da problemática ecológica, muitas vezes tratada de forma quase 
caricatural, como um conjunto de boas ações para economizar energia e água e não sujar as 
praias e calçadas e amar os animais, recomendações válidas, mas que, isoladas, terminam 
por configurar uma ecologia asséptica, sem história, desligada das formações sociais, da 
economia, do trabalho, da filosofia e das políticas transformadoras( MINC,20003,p.232). 
 

 Para resolver essas questões seria preciso uma nova ecoalfabetização. Defensor dessa 

teoria, Capra inclui nas discussões a visão sistêmica, e ele discorre de como uma leitura 

fragmentada da realidade também traz problemas ao campo jornalístico. Segundo Capra 

(1982) assim como políticos, os meios de comunicação ficam perdidos sem saber para onde se 

voltar diante da crise que hoje ameaça o planeta. Assim, o autor afirma que os meios de 

comunicação falam sobre prioridades, como por exemplo: combater a crise energética ou 

primeiro a inflação galopante? Mas que esse questionamento é inútil, tendo em vista que 

todos os problemas são derivados da mesma crise e são sistêmicos, interligados e 

interdependentes. 

Outro autor de fora do campo jornalístico, mas muito importante na área ambiental, 

Enrique Leff (1998), vê que a construção de uma racionalidade ambiental implica a formação 

de um novo saber. Só assim se torna possível explicar o comportamento de sistemas 

socioambientais complexos:  
o saber ambiental problematiza o conhecimento fragmentado em disciplinas e a 
administração setorial do desenvolvimento, para constituir um campo de conhecimentos 
teóricos e práticos orientado para a rearticulação das relações sociedade-natureza. Este 
conhecimento não se esgota da extensão dos paradigmas da ecologia para compreender a 
dinâmica dos processos sócio-ambeintais, nem se limita a um componente ecológico nos 
paradigmas atuais do conhecimento (LEFF, 1998, p.145). 
 

Assim, para o autor, o saber ambiental vai além das “ciências ambientais, que são 

apenas especializações de enfoque ecológico, e assim, abre-se ao terreno ético dos 

conhecimentos práticos assim como dos saberes tradicionais”(LEFF, 1998, p.145). 

 Este autor ainda argumenta no seu livro “Saber Ambiental” que a sensibilização da 

sociedade é um dos processos fundamentais para orientar e instrumentar as políticas 

ambientais. 

Trigueiro (2003) traz esse problema para dentro do jornalismo e também tenta explicar 

os problemas que a visão simplista pode trazer ao tema. Para o autor é justamente pelo fato de 

o meio ambiente não ter extrapolado a fauna e a flora alcançando um sentido mais amplo, que 

ele ainda é tratado como uma questão periférica: “O fato é que reduzir meio ambiente à fauna 

e à flora é, definitivamente, um erro grande de proporções” (TRIGUEIRO,2003, p. 77).  
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Outro autor que se insere nesta temática é Marcondes Filho. Ele leva em consideração 

o jornalismo em geral e não apenas o ambiental, mas também explana e crítica a 

fragmentação das notícias jornalísticas:  

 
 os processos fragmentados de transmissão noticiosa quebram a lógica dos fatos entre si, 
estes são tomados no seu aparecimento imediato e perdem-se a dimensão de uma totalidade 
que os subsuma e os explique. Fragmentação, por outro lado, é acompanhada de 
imediaticidade (MARCONDES FILHO, 2009, p.113). 
 
 

O autor argumenta que os aspectos econômicos estão por trás da questão da 

fragmentação das notícias, e que o jornalismo separa os fatos e noções socialmente 

disseminadas dos conhecimentos de outra natureza, como por exemplo, metafísicos ou 

espirituais: 
para o jornal, trata-se de separar a informação prática, ou seja, vendável, facilmente 
assimilável, do conjunto mais amplo de fatos e dados culturais. O jornalismo trabalha com 
o direto, o imediato, o rápido. Nessa perspectiva, ele distingue valorativamente aquilo que 
pode ser facilmente disseminável no público e absorvível pelo mesmo (MARCONDES 
FILHO, 2009, p.92). 

 
Ainda de acordo com este autor a produção fragmentada de notícias é uma técnica 

mercadológica, que desvincula o fato de seu fundo histórico-social, que assim, como um dado 
solto, é colocada no mercado de informação. Para isso são destacados outros aspectos como o 
sensacional e a aparência do valor de uso.  

 

 Como os demais produtos de mercado, ela deixa de transmitir em seu corpo um processo 
de trabalho. Torna-se uma coisa jogada no mundo, um fato sem origem e sem vinculação 
com nada. A informação reificada e o correspondente jornalístico do fetichismo geral da 
mercadoria no mundo de produção capitalista (MARCONDES FILHO, 2009, p.95). 
 

Após criticar o atual modelo de jornalismo, os autores sugerem soluções para essa 

fragmentação. Trigueiro (2003) considera que as notícias que costumam ser tratadas no 

“varejão das notícias da cidade” necessitam se uma visão mais holística, integrada e 

relacional, ou seja: ambiental. O exercício dessa visão ambiental traz substância à notícia e 

oxigena a informação sem perder o interesse jornalístico.  

Geraque (2006) compartilha com Trigueiro esta visão, e aponta para a 

responsabilidade do jornalista como ator social produtor de sentidos, que deve estar inserido 

dentro do mundo. E apresenta de que forma isso deve ser feito na prática: relacionando as 

questões sociais, científicas, filosóficas e históricas. Assim, o jornalista consegue mostrar para 

o leitor, um mundo mais completo. Com o treinamento da visão sistêmica ficará mais fácil de 

transformar o pragmatismo da profissão e das ruas em algo realmente produtivo. 
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 Geraque (2006) lembra de outro personagem essencial na construção da 

transversalidade: o leitor. A percepção que os receptores têm sobre a realidade é importante 

para o jornalismo e sem essa relação estabelecida não há visão sistêmica e não há jornalismo 

sustentável. É preciso unir a racionalidade também aos mitos, ao conhecimento tradicional e 

ao saber dos antepassados indígenas.  

É por este tema ser tão revolucionário em certos aspectos que Trigueiro (2003) postula 

que o jornalista, na era da informação, na Idade mídia, ou seja, onde a comunicação ocupa o 

local de “Quarto Poder”, precisa perceber o meio ambiente de uma forma inteiramente nova 

(TRIGUEIRO,2003):  

 
no mundo moderno, onde o conhecimento encontra-se fragmentado, compartimentado em 
áreas que muitas vezes não se comunicam, a discussão ambiental resgata o sentido 
holístico, o caráter multidisciplinar que permeia todas as áreas do conhecimento e nos induz 
a uma leitura da realidade onde tudo está conectado, interligado, relacionado 
(TRIGUEIRO,2003,p.77-78). 
 

 Apesar da complexidade do tema, a clareza e a objetividade, que são as principais 

qualidades do texto jornalístico tradicional, não são esquecidas no jornalismo ambiental 

(TRIGUEIRO 2003). O desafio é traduzir sem prejuízos de texto, as descobertas ambientais 

que cada vez mais emergem dos meios científicos e acadêmicos sem ser “irritantemente 

didático e até mesmo pedante” (TRIGUEIRO, 2003, p.78).  

Esta nova maneira de cobertura também não deixaria que as notícias fossem tão 

voláteis quanto são hoje. A notícia ambiental de caráter complexo bate de frente com o atual 

jornalismo praticado, um jornalismo em que Trigueiro (2003) coloca que as informações 

envelhecem rápido e são relevantes apenas no dia, assim “volátil como o éter, que se dilui 

rapidamente no ar” (TRIGUEIRO, 2003, p. 79).  

Trigueiro (2003) coloca como exemplo, do caráter instantâneo da mídia, o efeito 

estufa, que embora considerado por muitos especialistas a maior tragédia ambiental em curso 

no planeta, não tem ampla visibilidade na mídia. Segundo o autor, um das explicações desse 

fato é o timing do efeito estufa, ou seja, um problema que “não se resolve num intervalo de 

horas, dias ou meses” (TRIGUEIRO, 2003, p.79). Isso seria o suficiente para que este fosse 

um tema considerado “frio” em muitas redações.  Ou seja, em uma sociedade cada vez mais 

imediatista o que está longe de acontecer parece não ter importância: 

 
algumas questões, como a escassez crescente de água, a progressão geométrica do volume 
de lixo e o ritmo acelerado da desertificação do solo, tornam-se menos interessantes se 
comparados a outros assuntos que têm o apelo do factual, que se resolvem numa escala de 
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tempo bem definida e respondem aos interesses imediatista de quem consome notícia 
(TRIGUEIRO,2003, p. 80). 
 

Segundo André Trigueiro, há na mídia reflexos importantes desse desejo de mudança 

na direção da sustentabilidade. Mas o exercício da visão sistêmica ou a compreensão de que o 

universo se revela como uma rede de fenômenos interligados e interdependentes, ainda não 

está o suficiente disseminado para que se possa entender como ela é importante para a 

compreensão da realidade. Ou seja, ver de uma maneira ecológica, sistêmica, inter-relacional, 

que revele o que Trigueiro (2003) chama de cenário apocalíptico, assim como os cientistas 

quando analisam a depredação sistemática destes recursos.  

Trigueiro (2003) ainda percebe que às vezes os jornalistas e outros profissionais que 

atuam na mídia, acabam se perdendo nas inúmeras demandas e correria do dia-a-dia e das 

redações. Assim, é perdida a noção do contexto e a razão pela qual afinal o trabalho é feito. 

  
Compreender e praticar a visão sistêmica são rudimentos importantes no exercício do 
jornalismo. E essa predisposição em enxergar sistematicamente será de grande valia na 
descoberta de novas pautas ou na abordagem mais completa dos mesmos assuntos. Em 
última instancia, o que se pretende não é qualificar o trabalho do jornalista não apenas para 
denunciar o que está errado, mas também para sinalizar rumos e perspectivas para a 
sociedade através das histórias que conta ou escreve (TRIGUEIRO, 2003, p.238). 
 

Uma das maneiras de mudar isso poderia surgir de uma nova formação jornalística que 
privilegiasse também este caráter. 

 
3.7.9 A formação jornalística e ambiental 

 

Almeida (2003) conclui em seus estudos, que a dificuldade da mídia em cobrir o tema 

com esta visão holística e não fragmentada se deve também à formação dos jornalistas: 

 
Os meios acadêmicos, predominantemente cartesianos, oferecem poucas oportunidades de 
integração de disciplinas; e a população em geral não se interessa por um tema que resiste a 
simplificações reducionistas, o que dificulta sua divulgação pela mídia para a grande massa 
(ALMEIDA, 2003, p.125)  
 

 Capra (1982) aborda o tema de um ponto de vista mais geral, mas com críticas às 

universidades. Ele argumenta que hoje há uma tentativa de aplicar conceitos e visões de 

mundo obsoletas, como a visão mecanicista da ciência cartesiana Newtoniana a uma realidade 

que é complexa demais para ser analisada desta forma: 

 
 vivemos hoje em um mundo globalmente interligado, no qual os fenômenos biológicos, 
psicológicos, sociais e ambientais são todos interdependentes. Para descrever esse mundo 
apropriadamente, necessitamos de uma perspectiva ecológica que a visão de mundo 
cartesiana não nos oferece (CAPRA, 1982, p.14). 
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 O autor coloca ainda que os problemas atuais, a crise interdependente e sistêmica na 

qual estamos inseridos não tem como ser entendido nas metodologias fragmentadas, o que á 

característica atual de nossas disciplinas acadêmicas. 

Berna (2008) afirma que é preciso que seja trabalhado na formação e nas redações 

junto aos profissionais da imprensa e do futuro, que eles têm um compromisso que se estende 

além da jornada de trabalho. Que o jornalista consciente e capacitado, será também um 

militante. 

Campos (2006) nos mostra ainda nas conclusões de sua tese de doutorado, o fato de os 

alunos estarem interessados e saberem o que falta para um jornalismo ambiental de melhor 

qualidade. Além disso, a pesquisa com os alunos revela a necessidade sistêmica para a melhor 

compreensão da questão ecológica. Onde uma formação sistêmica sobre a inquietação 

ambiental dos alunos poderia render uma nova geração de profissionais conscientes e 

comprometidos com uma sociedade mais ética e também com um novo mundo possível. 

Campos (2006) traz uma importante questão em sua tese de doutorado: porquê 

teimamos em agir incoerente e diferentemente de nosso principal interesse que é a vida? O 

trabalho tem como destino os estudantes de jornalismo e o autor faz críticas sobre a falta de 

graduações e pós-graduações que insiram a educação ambiental através do jornalismo. 

Depois de formados os jornalistas também enfrentam muitas dificuldades para levar o 

jornalismo ambiental para dentro dos veículos onde trabalham, é o que veremos a seguir. 

 

3.7.10 Os desafios do jornalismo Ambiental  

 

 Marcondes Filho (2009) chama atenção para que as definições de Rothschild(1987)  

sobre o bom trabalho jornalístico primando por aquilo que fazia parte da concepção do 

jornalismo progressista e não corrompido: escrupulosa pesquisa, preocupação ampla com as 

circunstâncias e os processos em relação aos quais o fato deve ser relatado, descoberta dos 

problemas sociais, tomada de partido dos mais fracos e desprivilegiados, construção de uma 

opinião pública de democrática e batalha para que todos tenham as mesmas chances e façam 

uso das instituições democráticas.  

O autor explica que em termos econômicos hoje se investe mais dinheiro em 

disseminar notícias do que coletá-las, fato que leva a crise dentro dos jornais. Assim, o 

processamento da informação recebe maior atenção do que a valorização do jornalista para 

sair as ruas e captá-la. Desta maneira se favorece o imediato em detrimento do profundo, que 
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necessita de maior pesquisa elaborada: “as informações cruas têm ganhado precedência sobre 

as mais trabalhadas, conduzindo a um declínio da qualidade do produto final no 

jornalismo”(MARCONDES FILHO, 2009,p.62). 

 Notícia é a informação transformada em mercadoria, com todos os seus apelos 

estéticos, emocionais e sensacionais. Para isso, a informação sofre um tratamento que a 

adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação da 

subjetividade (MARCONDES FILHO,2009, p. 78). 

 Marcondes Filho (2009) coloca que também a notícia é um meio de 

manipulação ideológica de grupos de poder social e também uma maneira de poder político: 

“Ela pertence, portanto, ao jogo de forças da sociedade e só é compreensível por meio de sua 

lógica” (MARCONDES FILHO, 2009, p.78). O autor coloca as notícias como meio de 

cultivar a passividade, a acomodação e apatia dos receptores (MARCONDES FILHO, 2009). 

Segundo ele, o noticiário de imprensa, especialmente a sensacionalista, sentimentaliza as 

questões sociais e cria a penalização, ao invés de criar uma reação de descontentamento: 

“Esse fato se dá particularmente por mecanismo reducionista, que particularizam fenômenos 

sociais” (MARCONDES FILHO, 2009, p.84). 

 O que pode mudar isso para Marcondes Filho (2009) é as notícias serem 

associadas à realidade específica do receptor, vinculadas ao seu contexto de vida, experiência 

imediata ou pessoal, sem isso, não há ação ou envolvimento possível do receptor ou 

politização possível. “O que faz a comunicação burguesa, dominante, é separar, tratar os fatos 

como ocorrências alheias, outras, diferentes do real cotidiano das pessoas. As notícias são 

transformadas em show pela indústria da informação” (MARCONDES FILHO, 2009, p.85). 
 

Jornalismo, segundo Marcondes Filho (2009), como notícia com tênue vinculação com 

seu receptor, seria na verdade  um objeto de compra: 
mercadoria pura e simples, matéria solta e universal, como as demais mercadorias, fato 
social sem história com reduzida ação no presente, reduzida por inter-relação entre criador 
e receptor, reduzidas propostas e colaboração para uma transformação individual ou 
coletiva: alimento simbólico para a mente ( MARCONDES FILHO,2009,p.102).  
 

 Muitas vezes há até mesmo “um preconceito” contra os jornalistas ambientais, 

Belmonte (2004) observa que por isso muitos dos simpatizantes da luta ecológica acabam não 

admitindo publicamente para não sofrer represálias ou virar motivo de “chacota”.  O meio 

ambiente é pauta das redações, mas o autor argumenta que a abordagem dada é exótica.  

 
As reportagens quase sempre são fruto do interesse e da curiosidade do próprio 
jornalista. Dificilmente resultam de uma decisão das chefias, pois o status editorial 
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ainda não é o proporcional ao tamanho da crise ecológica planetária. Talvez pela 
complexidade dos assuntos e pela ainda incipiente presença do jornalismo ambiental 
nas faculdades de comunicação social (BELMONTE, 2007, p.22). 
 

Muitas vezes essa abordagem também só é feita quando acontece alguma tragédia e 

pela movimentação das pessoas que sofrem com os problemas causados pelos descuidos 

ambientais. Segundo Belmonte (2004) em Porto Alegre, por exemplo, os moradores 

conseguiram durante a ditadura militar fechar a fábrica de celulose Borregard, que ficava na 

vizinha Guaíba por causa do mau cheiro. Isso estruturou o movimento ecológico fortemente 

influenciado pelo conhecido agrônomo na área ambiental José Lutzemberger.  

 
“Uma cobertura recorrente, aprofundada e multifacetada praticamente inexiste. 
Há pocuas exceções e elas geralmente aparecem em cadernos especiais de 
jornais ou em reportagens de revistas especializadas. Não significa de maneira 
nenhuma que faltam profissionais interessados ou preparados para discutir e 
abordar a biodiversidade em toda sua complexidade. O que ocorre é que os bons 
profissionais não encontram eco (não foi um trocadilho) nem dentro nem fora do 
ambiente de trabalho” (GERAQUE, 2004, pág. 84) 
 

Como lembra Geraque (2004), a imprensa Brasileira ainda não despertou para o 

jornalismo ambiental. Para autor, para a mídia ter capacidade de cumprir suas funções dentro 

desse contexto, ou seja, enxergar o problema com toda sua complexidade, para que assim 

possa exigir dos responsáveis algum tipo de solução, não basta apenas dar uma ou duas 

ligações telefônicas, faz parte também mergulhar no assunto. Assim, entrar no espiral de 

relações que a natureza oferece. 

Ainda para o mesmo autor para que essas aproximações tomem seu curso e não sejam 

retificadas como ocorre com o leito de vários rios brasileiros, com prejuízos para o meio 

ambiente, é preciso que o lado de lá do jornalismo, ou seja, o lado do receptor das 

informações forme uma massa cada vez mais crítica sobre o assunto. O público, por mais 

heterogêneo que seja, precisa também enxergar algumas relações para, então, exigir e cobrar e 

azer que o nível dos conteúdos jornalísticos se eleve (GERAQUE, 2004).  

Scharf (2004) também coloca que a imprensa brasileira tão gabaritada para cobrir 

assuntos econômicos, costuma derrapar quando tem de encarar reportagens sobre 

desenvolvimento econômico sustentável. Jornalistas que escrevem com desenvoltura sobre 

assuntos econômicos engasgam ao enfrentar conceitos até mais simples, como os de manejo 

florestal e produção mais limpa. 

 
Os profissionais da imprensa cotidiana em geral relutam em reconhecer a 
importância dos aspectos ambientais da economia, ainda são poucos os jornalistas 
que cobrem a questão de forma criativa e consequentemente, que enxergam, 
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estudam e exploram as múltiplas conexões existentes entre a natureza e o mundo do 
dinheiro, do comércio exterior ao sistema financeiro (SCHARF, 2004, pág. 51). 
 

Para o autor tal deficiência se explica, em parte, por um erro histórico: achar que o 

meio ambiente só interessa a jovens românticos e idealistas. Por tradição ou preconceito, boa 

parte da imprensa trata a questão ambiental como algo superficial, espetacular, que atrai pelo 

que tem de belo ou de destrutivo, deixando de ver o outro lado: o impacto concreto do meio 

ambiente em áreas como a política, econômica e social. “O valor da natureza é puramente 

estético idealizado. Nada mais” (SCHARF, 2004, p.51). 

Trigueiro (2005) pontua que o jornalista recém-formado, que está disposto a fazer sua 

parte para um mundo melhor, pode se desiludir ao encontrar portas fechadas para suas boas 

intenções. Ele coloca também outros obstáculos enfrentados pelos jornalistas, como o meio 

ambiente ser considerado um assunto “menor” ou que ameaça o desenvolvimento econômico. 

Ainda, além disso, a falta de cultura e de visão de mundo e a ameaça que os colegas que 

ocupam cargos superiores podem sentir pelas novas idéias e coberturas. 

 
Ser jornalista e buscar alguma informação na área ambiental significa ingressar em 
um movimento que demanda cuidados e estratégia. Ainda assim, é preciso 
reconhecer que já foi muito mais difícil emplacar pautas do gênero na mídia 
brasileira. Aos poucos, novos e importantes espaços vão se abrindo, pela enorme 
demanda de informação qualificada nessa área (TRIGUEIRO, 2005, 284). 
 

Outra questão polêmica se tratando do jornalismo ambiental diz respeito à utópica 

imparcialidade jornalística: 

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

 Mas porque mesmo, que com tantas dificuldades, não há como os jornais fugirem da 
temática ambiental? Vamos analisar agora quando e porque o meio ambiente vira noticia. 
 

3.7.5 Quando o meio ambiente vira notícia  

 

    Para entendermos como o meio ambiente vira notícia, precisamos entender o avanço da 

consciência ambiental e através de quais processos essa consciência se enquadra no que é 
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considerado notícia. Para isso vamos nos embasar em autores como Medina, Traquina e 

Rodrigues. 

Cremilda Medina nos traz um pouco da história da formação das notícias. Para ela é 

preciso analisar a evolução histórica do jornalismo para poder entender os processos pelos 

quais a notícia é construída. Assim, baseada nos estudos de Mitchell V. Charnley a autora 

esquematiza as fases comunicativas da seguinte maneira: nos primeiros momentos era 

associada a fatos oficiais e ocorrências relatadas em cartas, após passou-se para a fase 

revolucionária, quando a informação adquire importância político-liberal. Nesta fase, há mais 

importância em formar opiniões do que apenas noticiar os fatos (MEDINA, 2005).  

 Medina diz que o quadro se modifica em 1875 quando a mentalidade empresarial 

passa a ver a imprensa com um bom investimento. O interesse é adquirir novos equipamentos 

e satisfazer o público para gerar novos anunciantes. A autora mostra como isso teve impacto 

no Brasil, que com a Segunda Guerra Mundial e a invenção do rádio passou a ter um 

conteúdo jornalístico atual, universal e com significação, que refere a uma massa em 

formação: 

 
 A notícia empurra a opinião de grande parte das páginas do jornal; a necessidade de cada 
dia de conseguir levantar um novo mar de novidades via telegrama, vai montar a 
manifestação- núcleo do jornal-notícia. Internacionalmente formam-se as agencias de 
notícias, o telégrafo encurta distancias, o rádio da as informações “em cima da hora”; nas 
salas de redação, uma modificação fundamental: do escritor, figura principal de produção 
individualizada, chega-se à criação anônima pelo corpo de repórteres (MEDINA, 2005, p. 
53). 
 

Assim, por exemplo, o aspecto tecnológico também avança no sentido de ser parte das 

necessidades da industrialização e também reforçar a informação jornalística como 

decorrência do sistema econômico de base. A limitação tempo e espaço deixa de existir. Isto é 

de extrema importância do ponto de vista da problemática ambiental, pois o meio ambiente é 

hoje um assunto mundial e como já foi colocado no início do texto, ele é visto como uma 

responsabilidade global. As mudanças climáticas que afetam vários países não são 

decorrência só dos problemas ambientais daquele país, mas sim de todo o mundo. Todos os 

desastres naturais que acontecem pelo globo terrestre são logo disseminados por todo mundo 

e são vistos como acontecimentos dos quais todos nós temos culpas.  

Segundo MEDINA (2005), a mensagem jornalística dentro do complexo  da 

comunicação de massa, é um produto de consumo da indústria cultural. Não só revestido de 

conotações negativas associadas à crítica do sistema pós-industrialização, mas um produto 

que pelo ponto de vista da oferta e da demanda se faz dinâmico. Sendo assim, típico das 
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sociedades urbanas e industrializadaos e ao mesmos reproduzido em grande escala para que 

atinja às massas. A autora argumenta que como a industrialização, a informação jornalística 

também ultrapassa barreiras nacionais: 

Para isso conta com os recursos tecnológicos que venceram o tempo e o espaço. Regulado 
por uma nova demanda, o nível massa se apresenta aparentemente como uma mensagem 
estereotipada de produção em série. O que não se confirma num estudo mais aprofundado 
do fenômeno cultural. Na realidade, o nível massa é permeável a uma renovação, é 
permeável  a transformações, é permeável a expansão de informações que se referem à 
realidade (MEDINA, 2005, p.40). 

Foi a preocupação internacional com o meio ambiente que fez com que os jornalistas 

brasileiros também começassem a refletir sobre o tema. Sendo Randau Marques, do jornal da 

tarde, o primeiro a se destacar na área. O jornalista é classificado como polêmico e talentoso e 

nunca escondeu o vínculo com o movimento ecológico. 

Medina (2005) também conceitua que a mensagem jornalística se identifica hoje como 

comunicação de massa, pela sua expansão e também identificação com as atividades urbanas, 

primeiro com as comerciais e em seguida com as industriais. O jornalismo ambiental talvez 

não tenha tanto espaço porque ele vem na direção contrária, questiona a revolução industrial e 

o modelo econômico que surge dela, assim como com a urbanização desenfreada.  

Belmonte (2004) lembra que a imprensa brasileira acompanhou esse processo de 

urbanização e deu destaque para os problemas que se agravaram com isso. Ele cita como 

exemplo desta cobertura, a edição especial da revista Realidade de 1972, sobre cidades, mas 

argumenta que este não é o único exemplo, e que a questão ecológica já era pauta para alguns 

veículos de comunicação nessa época. 

         Outro grande problema do jornalismo ambiental é que muitas vezes ele só tem atenção 

especial em grandes desastres, quando os jornalistas utilizam de estratégias como a emoção 

para abordar o tema. Medina (2005) por meio de pesquisas e observações constata na grande 

imprensa brasileira a predominância do jornalismo de informação/distração, onde a notícia é 

tratada como acontecimento imediato. Assim, fica mais claro que as chances de o jornalismo 

abordar o tema apenas como espetáculo e tragédia são maiores do que procurar cobrir o meio 

ambiente com freqüência e de maneira contextualizada. A autora ainda coloca que as notícias 

são assim (informação/ distração) para que possam atingir o nível massa dos leitores, já os 

acontecimentos abordados em grandes reportagens aparecem em escala inferior. 

 Rodrigues (2008) também nos ajuda a compreender essa cobertura das tragédias 

ambientais. Ele conceitua como acontecimento tudo aquilo que foge da escala das 
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probabilidades de ocorrência, quanto mais imprevisível, maiores as chances de se tornar 

notícia e integrar o discurso jornalístico. 

O autor ainda salienta o excesso como o recurso mais corrente da noticiabilidade dos 

fatos, acidentes  pertencem a este registro sejam eles os naturais e de cataclismo, das 

inundações ou dos terremotos. 

Traquina (2004) concebe que as notícias são construídas por meio de interações 

sociais entre os profissionais do campo jornalístico e as diversas fontes que querem utilizar os 

recursos do campo jornalístico como solução para suas estratégias de comunicação. Assim, 

um dos fatores que pode ter contribuído para a mídia pautar o meio ambiente foi o interesse 

dos movimentos ambientais que fazendo “barulho” conseguiram chamar atenção da imprensa 

e que com eventos como a Rio-92 fizeram com que a mídia não pudesse fugir desta cobertura. 

           Na compreensão das notícias é importante compreender a cultura dos profissionais do 

campo jornalístico. A cultura dos profissionais do jornalismo permite que eles se configurem 

como um “quarto poder” onde eles reivindicam um monopólio do poder, a seleção e a 

construção das notícias (TRAQUINA, 2005, p. 206). Mas mesmo assim, este campo segundo 

o autor não é fechado, já que pode ser mobilizado por movimentos sociais e contestatórios 

“que sabem criar estratégias de comunicação que seduzem numa luta simbólica jogada nas 

sociedades democráticas, no tabuleiro do xadrez jornalístico” (TRAQUINA, 2005, p.6). 

  Trigueiro (2003) nos lembra dessa grande ligação entre os movimentos ecológicos e a 

mídia, onde as ONGS ambientalistas são mais atuantes o tema tende a ser mais freqüente na 

mídia.  A primeira Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental foi criada no final de 1988, uma 

articulação eletrônica entre mais de 270 profissionais especializados e interessados nos temas 

e que participavam da mídia de TV, jornal, online, rádio, revistas, assim como em assessorias 

de comunicação, universidades e entidades ligadas à ecologia nas principais cidades do país. 

Ele mostra pelo viés histórico, que após um seminário, diversos núcleos brasileiros de 

ecojornalistas foram estruturados nas principais cidades brasileiras para se preparar para a 

maior conferência já realizada pela ONU no pós-guerra, a Rio-92.  Assim, sempre houve uma 

proximidade entre os repórteres que cobriam o setor e os movimentos ecológicos.  

O núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul, por exemplo, é o único que durou 

até hoje e surgiu de uma conversa entre repórteres e militantes da Associação Gaúcha de 

Proteção ao Ambiente Natural (AGAPAN). Foi ela que serviu de modelo para uma geração de 

profissionais das mais diversas áreas.  

Um dos legados da Rio-92 foi perceber a realidade de um ângulo mais abrangente, 

privilegiando a qualidade de vida no e do planeta.Nove mil jornalistas participaram do evento 
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e o mercado brasileira respondeu rápido a nova demanda de notícias de “meio ambiente”. 

Foram rapidamente criados novos cadernos e suplementos tentando explicar a pauta do 

encontro. Com número insuficiente de jornalistas especializados nesta área, utilizaram-se 

também técnicos de diversas áreas como colunistas e articulistas (TRIGUEIRO, 2003).   

Desta forma, foi preciso que isso acontecesse para que pautas até então desprezadas 

“mais por ignorância do que por má fé”, rendessem espetaculares coberturas. Expressões até 

então só utilizadas pela comunidade científica viraram “debates em mesas de botequim, 

porém as editorias de meio ambiente criadas nesta época não resistiram ao tempo e  a maioria 

desapareceu (TRIGUEIRO, 2003, p. 82).  

Dentro deste contexto Traquina (2005) lembra que este fator é uma força importante 

na atividade jornalística, já que o próprio jornalismo é feito por empresas que precisam de 

lucros. Assim, enquanto o pólo ideológico define o jornalismo como atividade que deveria 

servir ao público, tratando de questões como as ambientais que interferem diretamente na 

qualidade de vida da população, o pólo econômico define o jornalismo como negócio.  

Concordando com Traquina na questão do jornalismo como negócio, Medina vê a 

informação como objeto de consumo, onde o sonho e a distração são imputados a mensagem, 

assim como elementos de realidade que se unem a um revestimento descomprometido e ainda 

o que a autora chama de “embalagem colorida” para atrair o consumidor (MEDINA, 2003, 

p.40). 
Enquanto envia inúmeras mensagens pseudo-relatos da realidade que antes ficavam 
limitados ao saber dos sábios. E, nesse jogo dialético, ninguém fica expulso: a massa 
estimula uma demanda difusa, mas penetrante e a produção integra dos móveis 
econômicos (como investimento industrial) e os “criadores” do microambiente 
intelectual, como classifica Moles (MEDINA, 2003, p.40). 

 

De acordo com Traquina (2003) mesmo com as limitações apontadas, o jornalismo 

não pode reduzir as notícias e mercadoria ignorando assim a existência de ideais mais nobres 

do jornalismo, justo os ideais que os fornecem legitimidade.  Dentro desse cenário das idéias 

“nobres” do jornalismo, aparece o compromisso cívico e ético que o jornalista deve ter, é o 

que vamos abordar a seguir. 

 
3.7.6 A obrigação ética e a cívica do jornalismo  

 
Conforme Primavesi (2004) a população em geral e também a imprensa, apóiam 

muitas vezes aquele que fala mais alto e assim submetem a saúde física e econômica a grupos 

interessados nas armas econômicas e estratégias que o país possui para o seu 
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desenvolvimento. Assim, vendem de maneira inconsciente o seu futuro e o de seus 

descendentes:  
Esclarecer de forma intensiva e ininterrupta os conceitos ecológicos fundamentais de 
manutenção e promoção da vida para toda a população, por meio da educação ambiental 
formal e informal da imprensa, e assim conseguir conscientizá-la da necessidade de 
começar a agir segundo as leis da natureza (GERAQUE, 2007, p.199). 
 

Tauz (2004) discorre que tentar fazer esse jornalismo é na verdade tentar recuperar os 

valores éticos, humanos e sociais do jornalismo comercial dos conglomerados da informação. 

É fazer um jornalismo que se afaste do hegemônico que hoje é praticado, onde o interesse 

privado tem privilégios sobre as demandas sociais.  Assim, deve ser aceito que o jornalismo é 

político em essência. 

 Para Berna (2008) o jornalismo ambiental não pode se comprometer com a isenção, já 

que está inserido dentro de um jogo “nada limpo” de interesses. Nem deve ser considerado 

utópico já que está fundamentado na realidade concreta. Assim, não pode ser visto apenas 

como uma atividade remunerada e produtiva: 
o jornalismo ambiental deve propor-se a ser político, social e culturalmente engajado, 
porque só desta forma conseguirá encontrar forças para resistir às investidas e pressões de 
governo, empresas e até de universidades e institutos de pesquisa, muitos deles 
patrocinados ou reféns dos grandes interesses (BERNA,2008,p.112). 
 

Ainda para o autor, o jornalismo ambiental é jornalismo e por isso deve ter 

compromisso com o interesse público, com a democratização do conhecimento e a ampliação 

do debate. Não pode assim, legitimar privilégios e poderes de determinados segmentos da 

sociedade. Ainda para (BERNA) ele deve promover o pluralismo e a diversidade, criando o 

diálogo entre o catedrático e o pescador, o agrônomo e o trabalhador rural, o mateiro e o 

biólogo e não deve estigmatizar sabedorias como dos pajés. Dessa forma ele deve ser todos 

nós e tem o dever de compatibilizar visões, experiências e conhecimentos que contribuam 

com a relação sadia e duradoura entre homem e meio ambiente. 

 A informação ambiental na visão do autor, sendo de qualidade e em quantidade, é 

imprescindível para a formação e mobilização ambiental. Mas se for feito de forma deficiente, 

mentirosa ou incompleta pode levar ao movimento contrário: a desmobilização. 

 
A democratização da informação ambiental é fundamental par ao exercício pleno da 
cidadania crítica e participativa, pois quando as pessoas, o povo, ou as organizações não 
dispõem de informação de qualidade, fica comprometida a capacidade de fazer escolhas 
entre as diferentes alternativas e caminhos (BERNA, 2008, p.90). 
 

 Esta informação ambiental mostraria as raízes dos problemas e não apenas uma visão 

romântica da natureza como algo lindo ou vítima de nossa ganância.   
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 Dornelles (2008) propõem o fim da neutralidade e imparcialidade jornalística na área 

ambiental, o novo perfil do jornalista veria a democracia como algo que deve ser criado e 

reinventado. Fugiria assim da neutralidade que diz respeito a participação das pessoas na vida 

política e nos debates políticos, o jornalista deixaria de ficar indiferente a qualidade das 

práticas democráticas. 

         Menezes (2008) analisa em sua dissertação “Mídia e questões ambientais: análise do 

discurso ambiental nos jornais mineiros” que os jornais estudados privilegiam enfoque e 

discursos que reforçam projetos e ações políticas. Uma das causas disso segundo o autor são 

os releases enviados aos jornais, que muitas vezes tem como emissores instituições que 

desejam propagar aos leitores suas ações. A legitimação de fontes oficiais prevalece nas 

notícias e são discutindo os problemas ambientais urbanos do ponto de vista das atuações 

políticas. 

 Campos (2006) é outro autor que crítica em seu trabalho a racionalidade econômica do 

jornalismo ao invés da preocupação cívica.  Ele nos lembra da importância de ser jornalista 24 

horas por dia e estar presente na sociedade como cidadão atuante sacudindo o viés cartorial, 

elitista e burocratizante da profissão. Aos estudantes de jornalismo ele sugere sempre 

incorporar a visão crítica em relação aos modelos econômicos que levam à crise ambiental. 

 Massier(2007) vê que, além disso, somente as mudanças do jornalismo e dos 

movimentos ambientalistas são insuficientes para mudar a situação.  Precisa-se de mudanças 

no estilo de vida e no crescimento econômico, cada cidadão deve ter a preocupação com a 

distribuição de riqueza e melhor qualidade de vida para todos. 

A autora demonstra em seu trabalho, a vontade subjetiva que os jornalistas possuem de 

tornar as matérias ambientais mais complexas e a compreensão destes profissionais da 

importância social da sua profissão. Porém, com a disponibilidade de espaço que possuem e 

de outras tarefas pré-estabelecidas, eles acabam desestimulados. Assim, ela aponta o espaço 

como o principal fator de impossibilidade da qualidade das matérias ambientais: 
há uma sintonia entre os profissionais que não nos permite dizer que o jornalista toma 
decisões unicamente a partir de seus conhecimentos ou vontades, mas faz isso em sintonia 
com um conhecimento partilhado das redações.Constatamos então, que em todos os 
momentos, os valores/notícia, a organização jornalística e as rotinas estabelecidas 
influenciam na elaboração das matérias ambientais.Esses fatores não podem então ser 
considerados isoladamente, mas em função um dos outros’ (MASSIER, 2007). 
 

A autora coloca como um desafio do jornalismo ambiental o assunto não ser tratado só 

em casos de desastres em que não há como ignorar a sua relevância. Lembra também que o 

jornalismo cívico está presente no jornalismo ambiental, quando os jornalistas estão mais 



 

 

55 
 

perto da população, onde os leitores possam participar e discutir assuntos de sua vida diária, 

como as questões ambientais. 

 

3.7.7 Algumas considerações sobre abordagens acerca do tema  

 

Podemos notar por meio do estudo de autores da área ambiental que esta questão 

começa a ser discutida por volta dos anos 80, quando diversos estudiosos começam a falar 

sobre o impacto das ações do homem na natureza. Impactos corroborados pelos estudos 

científicos posteriormente. Nesta época, a mídia é responsável pela divulgação dessas 

informações. Mas isto acontece também pela pressão de movimentos ambientais e de eventos 

como a Rio-92. Onde começam a aparecer os desafios de uma nova cobertura.  

Talvez o mais difícil e mais importante destes novos desafios seja a necessidade de 

uma visão transversal, como argumentam diversos autores. Uma notícia que mostre as causas 

e as conseqüências de determinada ação e consiga relacionar os aspectos econômicos, sociais 

e ambientais. Afinal de contas, os fenômenos do nosso mundo são todos interligados.  O 

jornalismo ambiental, porém, deve seguir também aquilo que é considerado ideal para o 

jornalismo já existente: passar a informação de maneira clara e objetiva.  Ou seja, ele precisa 

transformar o complexo em simples.  

Outro grande desafio que se impõem a esta cobertura são os aspectos econômicos. Já 

que o jornalismo em todas as suas áreas hoje aparece subjugado à eles. Isso se agrava no 

jornalismo ambiental, pois esta cobertura muitas vezes vai contra o modelo vigente e também 

contra grandes empresas, que podem ser também as mais importantes anunciantes de um 

jornal. 

Os autores argumentam então, que está na hora de refletirmos sobre o verdadeiro papel 

do jornalismo. Que hoje o jornalismo, mais se parece com uma mercadoria, feita para ser 

consumida em grande escala e sem tempo para ser devidamente produzida. Esse tempo seria 

necessário para a produção de um texto que aprofundasse os assuntos, os contextualizasse, 

ouvisse todos os lados da história e que tivesse caráter cívico, servindo à democracia. 

O jornalismo ambiental transforma as redações, faz com que surjam em grandes 

veículos jornalistas especializados na questão e também editorias específicas. Também há a 

necessidade de uma formação nas universidades que preparem os estudantes para ter uma 

visão crítica dos problemas ambientais e dos aspectos econômicos e sociais que geram estes 

problemas.  
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Os autores defendem o fim dos utópicos conceitos de imparcialidade e neutralidade no 

jornalismo e um jornalismo que esteja comprometido com o interesse público e com o seu 

papel cívico.  

Depois de analisar as considerações dos autores chego a uma pergunta: a imprensa 

brasileira ainda não despertou para o jornalismo ambiental? Por meio das minhas observações 

pude notar que embora o meio ambiente seja tematizado, já que não há como fugir do assunto, 

não há uma cobertura considerada ideal pelos autores nos jornais observados. É isto que 

pretendo analisar no próximo capítulo, no meu trabalho de campo. 
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4  A CONSTRUÇÃO DO MEIO AMBIENTE NOS JORNAIS DIÁRIO DE SANTA 

MARIA E GAZETA DO SUL 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar a cobertura ambiental de dois jornais do 

interior do estado do Rio Grande do Sul. O primeiro, o jornal Diário de Santa Maria, é um 

veículo do Grupo RBS, produzido na cidade de Santa Maria. Sempre que fizermos referência 

a este jornal usaremos a sigla DSM. O segundo jornal é a Gazeta do Sul, da Gazeta Grupo de 

Comunicação, de Santa Cruz do Sul. Ele será referido como GZS.   

Estes dois jornais foram selecionados por cobrirem o tema meio ambiente, através de  

estratégias de coberturas diferentes sobre a questão, assim como processos redacionais 

também diferenciados. Ambos, também são veículos locais em cidades com contextos 

socioeconômicos distintos. Além disso, os dois possuem configurações diferentes: o jornal 

GZS pertence a um grupo independente local e o DSM pertence à uma rede estadual.  

O trabalho tem como referências estudos que fizeram análise de coberturas da mídia 

jornalística sobre acontecimentos ambientais, estudos com abordagens temáticas e textos que 

corroboram assuntos tratados nesta análise: noticiabilidade, contratos de leitura e operadores 

de identificação.  

O estudo “Comunicação e Mídia Impressa. Estudo sobre a AIDS”21

Também usamos o artigo “Mutação nos Discursos Jornalísticos: da “construção da 

realidade” a “realidade da construção””

 contribuiu com o 

trabalho por ser um exemplo de como analisar a tematização do jornalismo impresso sobre 

um assunto. No livro, o assunto tratado é a AIDS, nos anos 80, um tema que para época era 

novo. Assim, se configurava como um desafio para a cobertura da mídia. Podemos dizer que 

o mesmo acontece hoje com as questões ambientais, pois não há como fugir deste tema, mas 

sua cobertura também é um desafio.   

22, de Antônio Fausto Neto, para contribuir com a 

reflexão sobre a autoreferencialidade e como a mídia estabelece seus contratos de leitura com 

o leitor. Ainda do mesmo autor, foi utilizado o texto “A deflagração do sentido. Estratégias de 

produção e de captura da recepção”23

                                                 
21 FAUSTO NETO, Antônio. Comunicação e mídia impressa. Estudo sobre a AIDS. São Paulo. Hacker Editores, 
1999. 
22 FAUSTO NETO. Mutação nos Discursos Jornalísticos: da “construção da realidade” a “realidade da 
construção. Trabalho apresentado no XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
23 FAUSTO NETO, Antônio. A deflagração do sentido. Estratégias de produção e de captura da recepção. In: 
SOUSA,Mauro Wilton de. Sujeito, o lado oculto do receptor. São Paulo: Brasiliense, 1995. 

 que contribuiu com o trabalho no sentido de mostrar 

quais são as estratégias utilizadas pela mídia na captura do receptor, e também para o exame 

dos operadores de identificação. Também nos baseamos nesta análise no conceito de 
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construção de Nelson Traquina. Em seu livro “Porque as notícias são como são” Traquina 

argumenta que a notícia é resultado de diversas interações e processos sociais, dos próprios 

jornalistas, dos jornalistas com as fontes, e também dos jornalistas com a sociedade. 

O estudo se baseou também no livro “Teoria de Comunicação de Massas” de Wolf 

(2004) e nas seguintes pesquisas sobre o tema ambiental dentro de jornais: “O olhar 

jornalístico sobre o meio ambiente: um estudo das rotinas de produção nos jornais Zero Hora 

e Correio do Povo, de Massier (2007)” e “A qualidade da informação jornalística: uma análise 

da cobertura da grande imprensa sobre os transgênicos em 2004” de Benedeti (2006). 

Será feita a análise de um ano de edições de cada jornal onde buscaremos considerar 

quais as estratégias e olhar jornalístico dado ao meio ambiente nas páginas de ambos. Este 

período foi delimitado por este trabalho ser um trabalho final de graduação, onde um ano de 

edições será suficiente para atingir os objetivos da pesquisa empírica. Também porque dentro 

desse período houve ocorrências consideradas por nós como relevantes para a pesquisa. 

Escolhi também fazer a análise desse material porque ele se insere dentro do meu universo de 

vida e da minha região. 

Em ambos os jornais o período de análise é de setembro de 2009 a agosto de 2010. Em 

setembro de 2009 e janeiro de 2010 houve fortes chuvas na região que acarretaram em muitas 

destruições. Assim, tiveram ampla cobertura da mídia em Santa Maria e também em Santa 

Cruz por prejudicarem a produção de Fumo. Essa cobertura foi ainda mais acentuada em 

janeiro pela queda de uma ponte que liga Santa Maria a Santa Cruz do Sul e também à capital 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  Em Santa Cruz, outro assunto que chamou atenção da 

mídia neste período, foi o encerramento das atividades da fumajeira Aliance One.  

 No jornal Diário de Santa Maria o tema ambiental caracterizado por esta 

nomenclatura ou palavras referentes como “meio ambiente” aparece pouco. Porém, existem 

muitas matérias com temáticas relacionadas ao tema ambiental, principalmente relacionado a 

desastres decorrentes do excesso de chuva. Porém, essas matérias estão nas editorias Geral ou 

Diário da Região e utilizam chapéus e descrição que não citam o tema “meio ambiente” ou 

similares. Estes termos só aparecem em ocasiões factuais, por exemplo, quando crianças 

visitam um arroio da cidade no dia mundial da água.  

A idéia inicial era analisar a temática do meio ambiente dentro do corpus da questão 

da produção de alimentos na região. Mas, ao folhar os jornais e fazer a análise, aos poucos foi 

ficando claro que este tema não era muito abordado, talvez por não ter tanto impacto no 

público leitor do jornal. Assim, o tema que mais se destaca no jornal e que parece trazer mais 
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impacto para a região é o clima. Isso se manifesta por meio de matérias sobre a chuva, 

granizo, ventos, desastres naturais e os prejuízos destes fenômenos para a região. 

Já no segundo jornal (GZS) o corpus escolhido foi a questão da produção de fumo. 

Tendo em vista que Santa Cruz do Sul destaca-se no cenário da fumicultura brasileira e 

mundial. Além disso, possui individualmente, o segundo maior número de produtores, dentre 

todos os municípios do Brasil. Ostenta assim, o título de Capital Mundial do Fumo. 

Procuramos observar dentro do jornal como estes tema são abordados em relação à 

questão ambiental. Desta forma será realizada uma análise dos dois jornais com o intuito de 

verificar qual o foco e estratégias utilizados nesta cobertura. Para tanto, cada um será descrito 

especificamente e depois faremos comparações entre as duas estratégias, optando por uma 

análise de dimensão comparativa. A partir do invariante do tema proposto, além de algumas 

fontes escolhidas, inspiro-me na análise de estratégias exemplificando-as como fragmentos de 

matérias discursivas, fotos, títulos, caráter e foco das matérias, contratos de leitura e critérios 

de noticiabialidade.  

 

4.1 ANÁLISE DO JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA 

Começaremos pelo jornal DSM mostrando o seu contexto local, sua topografia e após 

fazendo a análise.  

 

4.1.1 Um pouco do contexto 

Segundo o Censo do IBGE em 2009, Santa Maria possuía 268.969 mil habitantes. Sendo 

considerada uma cidade média de grande influência na região central do estado e a 6ª mais 

populosa do Rio Grande do Sul. Também sedia uma das maiores universidade públicas do 

País, a Universidade Federal de Santa Maria(UFSM). 

A econômia da cidade é voltada para a prestação de serviços públicos estatais e federais e 

para o comércio. Destacam-se nas bases econômicas do munípicio a importância do setor 

terciário, com destaque para o comércio e serviços públicos como a Universidade Federal e os 

militares, sendo que estas funções absorvem mais de 80% da população. Apesar de ser pólo 

educacional, Santa Maria tem uma população de analfabetos estimada em 22.553 habitantes, 

cerca de 10% da comunidade. Sua renda per capita é de R$ 2.867,26 e o PIB é de US$ 

626.935.000. 
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Há dois jornais diários em Santa Maria, o  jornal A razão e o jornal Diário de Santa 

Maria. O jornal A Razão foi fundado em Santa Maria em 1934, por Clarimundo Flores e 

outros políticos, com o objetivo maior de difundir as idéias de Oswaldo Aranha. O jornal 

Diário de Santa Maria, pertence ao Grupo RBS, que tem oito jornais distribuidos entre o Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. .O Grupo RBS, empresa de comunição multimídia,  é a mais 

antiga afiliada da Rede Globo.Segundo o grupo, a visão local e a qualidade são os diferencias 

destas publicações.O Diário de Santa Maria foi lançado em 2002 e abrange 36 municípios 

tendo tiragem diária de em média 18 mil edições, variando aos finais de semana. 

4.1.2 A topografia do jornal 

O DSM é dividido nas seguintes editorias: Opinião, Política, Polícia, Economia,  

Geral, Esportes, Na Cidade, Diário da Região e Página Dois (pequenas notas sobre a 

cidade). Estas editorias são fixas. Há também no jornal o caderno Diário Dois, que aborda 

temas relacionados à cultura e variedades. O jornal também tem cadernos comerciais como 

Saúde e Empregos, que são produzidos por empresas terceirizadas. Ele também utiliza 

cadernos especiais para aprofundar melhor alguns temas quando necessário. 

Além disso, tem versão online e blogs próprios online, como o blog do meio ambiente. 

Ao analisar o tema das chuvas no jornal, notamos que ele não é coberto sempre por um 

mesmo jornalista, isto varia de acordo com a editoria e de acordo com a edição. As matérias 

aparecem nas mais variadas editorias: Diário da Região, Geral, Educação e Na Cidade. A 

editoria onde o tema se localiza depende do assunto com o qual se relaciona, aparecendo na 

maioria das vezes na editoria Geral.  Não há uma identificação própria criada pelo veículo 

para o assunto embora ele apareça em muitas edições. 

O tema da chuva não aparece caracterizado próximo a questão ambiental, pelo 

contrário, aparece dissociado, mudando de acordo com os acontecimentos que os pautam, se 

desdobrando, por exemplo, em tragédia ou outros operadores que os aproximem de valores 

notícia. Podemos ver estes diferentes operadores de identificação na figura 1. Desgraça no 

Jacuí, Chuvas na Região e Clima são alguns dos chapéus que o jornal utiliza para se referir ao 

tema como aparece na imagem.  

 

Figura 1: 
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Além dos exemplos a cima, o tema também apareceu com os seguintes chapéus: 

Tragédia, Clima, Chuva, Chuvas, Infraestrutura, Água, Região, Meio ambiente, Estradas, 

Tempo, Rio De Janeiro, Rio, Agudo, Rio Jacuí, Economia e Investigação.  

Devido ao seu impacto, o tema  

também gera cadernos especiais no 

jornal, como podemos ver ao 

lado(figura 2). Estes cadernos abordam 

investigações sobre a queda da ponte, 

as causas de sua queda, as destruições 

e prejuízos causados pelas chuvas e 

também detalhamentos da nova ponte. 

 

4.1.3 Como as chuvas são construídas 24

                                                 
24 Utilizamos ao conceito de construção de Nelson Traquina. Em “Porque as notícias são como são” o autor 
pontua que o jornalismo é a realidade, mas uma realidade muito seletiva, construída através de inúmeros 
processos de interação social entre os profissionais do campo jornalístico com as fontes, com outros jornalistas e 
com a própria sociedade. 
 
 

 pelo jornal DSM 

O tema chuva, como o próprio jornal coloca em uma de suas matérias, apareceu em 

111 páginas em 2011. O mês em que mais apareceram notícias foi o mês de janeiro, quando 

depois de fortes chuvas, desmoronou uma ponte importante para a região como podemos ver 

no quadro de ocorrências abaixo (Tabela 1). A ponte ligava a cidade de Santa Maria à capital 

Porto Alegre e também há a outra cidade por nós analisada, Santa Cruz do Sul 

Classificamos assim todas as matérias relacionadas à balsa que veio para fazer a 

travessia depois da queda da ponte na categoria transporte/trânsito.  Destruição diz respeito 

às matérias relacionadas aos estragos causados pela chuva, vemos que elas aparecem em 

todos os meses, mas com maior incidência nos meses dos mais fortes temporais que a região 

sofrou: setembro e janeiro.  A categoria Agricultura diz respeito à influência das chuvas no 

campo. Vamos analisar depois mais profundamente cada uma destas categorias. 
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Tabela 1: 

 

Notamos no discurso do jornal uma maneira maniqueísta de tratar a problemática da 

água e das chuvas. A nossa descrição das estratégias do DSM mostra que chuva é tratada 

como uma “vilã”, como podemos ver nas figuras 3 e 4. Na figura 3 o “A culpa é da Chuva” 

nos mostra que a ela é atribuída uma culpa, isto torna também a chuva um sujeito. Já na figura 

4 o jornal aponta a chuva como algo/alguém que castiga a população: “É dezembro, e a chuva 

não para de castigar” essa idéia de castigo nos leva a pensar que algo errado foi feito para 

isso acontecer.  

Assim, nos traz a idéia de que ela se caracteriza por ser algo que não poderia ser 

evitado e que os danos que causará quando se materializar também não poderão ser. O tom é 

informal: “É dezembro”. Os títulos são ainda avaliativos e valorativos, ou seja, avaliam a 

chuva e dão a ela determinado valor, no caso é uma avaliação negativa e a chuva é vista como 

algo ruim. Os operadores de identificação são vagos e não mostram o local onde isso 

acontece. 

 

 

 

 

 SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABRIL MAIO JUN. JULHO AGO. 

Total de 
ocorrências 

13 7 6 4 26 4 5 10 10 5 9 6 

Destruição 10 6 4 3 9 3 1 1 2 1 3 2 

Transporte/ 
Trânsito 

- - 2 - 6 1 - 8 7 1 2 - 

Agricultura 2 1    - - - 1 1 1 - 

Ponte - - - - 7  3 1 - 2 3 3 

Falta de 
água 

- - - 1 2  - - - - - - 

Preservação 
(factual) 

1 - - - - - 1 - - - - 1 

Cadernos 
especiais- 

- - - - 2 1 - -- - - - - 

Chuvas em 
outros 
locais 

- - - 2 - - - 3 - - 2 - 
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Figura 3: 

 
Figura 4: 

 
 As matérias tratam na maioria das vezes de destruições causadas pelas chuvas em 

estradas e casas. Mas em nenhum momento foram consultados especialistas da área, para 

saber se o problema está na chuva ou na organização atual da sociedade. O jornal também não 

busca especialistas para falar sobre as mudanças climáticas. Assim, não apura e aprofunda o 

tema, dando prioridade a um jornalismo de registro que não busca estabelecer relações entre 

causas e conseqüências.  

O jornal também traz a chuva como um sujeito. Ela não é tratada como um tema, 

como, por exemplo, a queda da ponte, e sim, como um sujeito ao qual são atribuídas ações e 

culpas.  Este sujeito, porém, também muda de figura dependendo do contexto. Ao mesmo 

tempo em que ela é o sujeito que mata e que assombra, um sujeito que traz a tragédia, ela 

também é o sujeito que é bem vindo quando o calor não dá trégua, como podemos ver na 

figura 5. Nesta matéria, o jornal apresenta alternativas para enfrentar o calor. Notamos que 

mais uma vez o jornal utiliza a linguagem coloquial ao tratar do tema : “Xô calorão”. 

Figura 5: 

:  



 

 

64 
 

Outra maneira que o jornal trata o tema é como algo que traz prejuízos, destruição, 

tragédia e morte, como podemos ver nas figuras 6, 7 e 8. Podemos notar também pela análise 

dessas figuras, que o corpo da capa do jornal é um corpo fixo e que a chuva tem um impacto 

tão grande que ocupa o espaço total das capas. Mais uma vez ela é um sujeito que recebe 

atribuições, na figura 6, por exemplo, a atribuição de levar $ 515 milhões: Chuvas levaram 

pelo menos R$ 515 milhões. Também de trazer destruição na figura 7: Chuva de Destruição. 

Neste último caso podemos notar um jogo de palavras do jornal, utilizando o termo chuva no 

sentido literal e figurativo. Podemos dizer que é na figura 8 que ela recebe o título mais 

valorativo dos três: “Chuva mata, fere e destrói”. Os termos têm apelo emocional fugindo do 

conceito de objetividade e neutralidade do jornalismo. Aqui, elas também aparecem todas 

identificadas geograficamente através do chapéu “região”. 

Figura 6,7 e 8: 

 
 

 A figura 9 mostra o dia em que a ponte caiu. O acontecimento é visto com uma 

“desgraça”: Desgraça no Jacuí é o título, e o chapéu mais uma vez identifica que isto 

aconteceu na Região, mas sem identificar o local.  A palavra desgraça nos lembra algo que é 

inevitável, uma fatalidade ou mesmo uma tragédia. Este último termo é utilizado em diversos 

chapéus posteriores para referir este mesmo acontecimento. Assim, parece que o 

acontecimento é algo que não poderia ter sido evitado, ou seja, mais um castigo em que a 

chuva foi a culpada. A imagem tem um grande apelo ocupando quase toda a capa e mostrando 

a ponte rompida ao meio, porém a capa ainda segue a sua estrutura fixa. 
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Figura 9: 

 
  

Algumas das características presentes nas matérias mostram-se importantes na nossa análise e 

serão apresentadas nos itens abaixo relacionados. 

 

4.1.4 Preservação: a importância de ligar os desastres ambientais às ações humanas  

O jornal pauta a preservação em algumas matérias, reportagens e cadernos especiais. 

Vamos utilizar aqui como exemplo a matéria da figura 10. Nela, o jornal apresenta como as 

ações individuais contra a natureza podem influenciar na ocorrência de fenômenos naturais. É 

uma das poucas vezes em que os fenômenos climáticos aparecem como sendo culpa também 

da ação humana, isto pode ser observado já no título: Está na mão do homem.  

Figura 10: 

 



 

 

66 
 

 

4.1.5 O factual em detrimento do contextual no DSM 

  O tema, outras vezes aparece ligado à aspectos factuais, como é caso da matéria 

sobre o dia mundial da água. Na matéria “Conhecendo o Cadena de perto” é abordado o 

passeio que crianças e autoridades realizaram pelo arroio Cadena (figura 11). Esta matéria é 

celebrativa, mas tem um foco factual não contribuindo assim para a educação ambiental.  

Figura 11: 

:  

Este embora seja um tema importante na cidade, por exemplo, pela poluição do arroio 

Cadena e pelas conseqüências que isto pode trazer para os moradores de baixa renda que 

moram perto do local, não foi abordado nenhuma vez nas outras edições do jornal, não tendo 

assim a atenção do veículo 

Na matéria da Figura 12 “A prevenção é a solução”, embora se fale sobre 

preservação, a abordagem é factual. Ela mostra a iniciativa da cidade de Faxinal de Soturno 

de construir casas que resistam à chuva. Ainda que, parta de uma iniciativa de um município, 

esta matéria traz uma contribuição importante já que aponta soluções para as destruições 

causadas pela chuva e que poderiam ser adotadas também por outros municípios. 

Figura 12: 
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4.1.5 Investigação: a busca pelos motivos da queda da balsa  

  

Matérias de cunho investigativo aparecem somente ligadas à queda da ponte, como mostra 

a figura 13 com o título “Causa desconhecida”. Elas buscam tentar descobrir as causas desta 

queda. Isso se deve provavelmente ao fator notícia morte, já que houve mortes de pessoas na 

queda da ponte e também ao impacto que isso gera na vida das pessoas da região. A cobertura 

também é motivada por investigação do Ministério Público. 

Figura 13: 

 
 

      Até agora não há uma explicação para a queda da ponte, mas em uma das matérias foi 

apontado que o desmatamento da mata ciliar poderia ter contribuído para aumentar a 

velocidade da água e promover a queda, mas este assunto não foi aprofundado pelo jornal em 

nenhuma outra matéria, bem como não foi apontada a importância da preservação desta mata 

ciliar para prevenir este tipo de ocorrência em outros locais. 

 

4.1.6 A importância das imagens  

  

As imagens ajudam no processo de construção de sentidos. Seguindo procedimentos 

pedagógicos, na maioria das vezes servem para elucidar o acontecimento, em um processo de 

restituição do real. Fazendo assim uma estetização da crise. 

Em cadernos especiais, por exemplo, o jornal permite que as imagens saiam do factual 

para se tornarem mais artísticas. Ou seja, elas não têm mais tanto um caráter factual, mas sim 

de arte. Para isso os títulos também recebem grafias especiais como podemos ver nas figuras 
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14 e 15. Na figura 14 o jornal apresenta que “a dor mudou a paisagem”, sendo que a última 

palavra está destacada e a imagem é a de uma paisagem, tendo assim um caráter mais artístico 

do que factual ou jornalístico.  Já na imagem 15 a palavra assombrar está destacada e as 

imagens são de destruição. Podemos dizer que as duas imagens apelam para o lado emocional 

do leitor. 

              Figuras 14:                                               Figura 15: 

                
 

Na figura 16 também é utilizado mais uma vez o recurso de usar títulos com destaques 

e imagens. No caderno especial “O prejuízo de A a Z” este título recebeu um desenho como 

de nuves com chuva, remetendo ao prejuízo que a chuva traz. 

 

 

Figura 16: 
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Também há uma figura artística que nos lembra a imagem de uma capa de um cd dos 

Beatles, onde eles andam sobre a faixa de segurança (figura 17). 

 

Figura 17a:                                 Figura 17b: 

 

            
 

4.1.7 A tipologia dos títulos 

Os títulos aparecem de diversas maneiras. O primeiro título apresentado na figura 18, 

por exemplo, é conclusivo, ele conclui que o ano de 2009 passou debaixo de muita chuva. Já 

o segundo é declarativo, afirma que a responsabilidade está na mão do homem. O título 

seguinte é interrogativo, interpela o leitor e questiona até quando vamos ficar sem a ponte. 

Outros títulos que não aparecem aqui, também criam ambientes de medo, assombração e/ou 

pânico.   

Figura 18: 
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4.1.8 Operadores de identificação 

Fausto Neto no seu texto “A deflagração do sentido. Estratégias de produção e 

captação do receptor” pontua que as estratégias dos media procuram a “captura” do receptor e 

utilizam para isso operadores e motivações (FAUSTO NETO,2002). O que pretendemos 

agora é ver no material analisado quais são as estratégias utilizadas pelo DSM para captar o 

seu público leitor. 

 Podemos notar que as matérias no DSM têm títulos de caráter implícito, conceituado 

por Fausto Neto como “a emissão sabe que a recepção sabe” (FAUSTO NETO, 2002). Como 

na figura 19, onde se fala de um mês sem a ponte e o chapéu é “tragédia”, mas em nenhum 

momento é descrito que ponte é essa e onde ela fica, como se o receptor já tivesse essa idéia 

pronta. Isso se repete na figura 20, seis meses depois, onde o título fala sobre “7 meses sem 

reposta” e o chapéu “investigação” não informa o que está a sete meses sem resposta e 

investigação e nem a sua localização. Apenas o subtítulo fala da queda da ponte, sem dizer 

claramente que ponte é essa e onde ela fica .  

Figura 19: 

 
Figura 20: 
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 Assim o receptor é “imaginarizado” por diferentes “contratos de leituras”. Outras 

vezes são utilizados operadores de quantificação para mostrar o impacto dos acontecimentos, 

como na figura 21, onde é contabilizado o número de cidades atingidas pelas chuvas. 

Figura 21: 

 
Não há operadores fixos de localização e identificação. Eles mudam também de 

acordo com o tema com o qual a água se relaciona. Por exemplo, ele pode estar com o foco de 

transporte se a matéria é relativa à balsa, que foi trazida para fazer a travessia dos veículos no 

rio, ou como tragédia se for relativo à destruição. 

Para o autor, as interações entre sujeitos e campos sociais acontecem pelos contratos 

de leitura25

                                                 
25Estes são para o autor “o conjunto de regras e de instrução construídos pelo campo da emissão, para 
serem seguidos pelo campo da recepção” (p.199). 

.Em função dos contratos de leitura, o leitor é enviado para uma noção de 

realidade, que se resume a aquela criada pelo sistema de comunicação 

Assim, o receptor se reconhece no discurso. Não no sentido de compartilhamento, mas 

da importância da dimensão relacional, que privilegia não só o enunciado, pois o receptor não 

é um sujeito vazio. Essa discursividade origina ações pedagógicas, colocando, por exemplo, 

personagens, sendo que estes estão situados na condição de atores ativos e passivos, mas cujas 

causas de qualificações são desconhecidas. Assim, a chuva acaba sendo um destes 

personagens.  
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4.1.9 Vínculo com o receptor 

 

FAUSTO NETO (2006) considera que a criação de vínculos de confiança entre o 

sistema de produção jornalística e a comunidade dos leitores tem mudado ao longo do tempo. 

Assim, para o autor, o sistema de produção midiática produz processos de inteligibilidade 

sobre processualidades complexas da realidade, por meio de suas operações.  A presença do 

Making of é um exemplo disto, o trabalho da própria produção de noticiabilidade.  

Fausto neto (2006) questiona se esse aspecto é uma nova base para um novo regime de 

confiança. Assim, interroga também se o jornalismo deixa mais a função de vigilância do 

jornalismo, para um local de “perito”, investido em um trabalho pedagógico que por meio de 

leituras reduzem a complexibilidade da vida social. 

 O Making of está presente no DSM. Um texto (figura 22), que poderia ser de editoria 

do Jornal, está inserido na editoria Geral abaixo de uma matéria sobre as chuvas. Neste texto, 

a editora do jornal, Andréia Fontana, narra a construção das reportagens referentes à queda da 

ponte e a relação do jornal com a chuva e com o tema. 

Figura 22: 

 
 

Ainda referente à figura 22, o DSM se aloca dentro das notícias ao utilizar palavras 

como: “Nós”.  Ou seja, ele vai além da objetividade e se põe ao lado do receptor, como já 

aponta o título do texto da editora: “Ao lado da Maioria”. 

As narrativas e textos do jornal também sugerem que ele está presente no 

acontecimento como podemos ver na imagem 23. No título “Até quando vamos ficar sem a 
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ponte?” está implícita a participação do jornal no enunciado. Ele também traz características 

de testemunhalidade, além de ação e de uma interpelação do leitor. 

Figura 23: 

 
 

4.1.10 Os critérios de noticiabilidade no diário de Santa Maria 

 

Wolf (2003) em seus estudos sobre a comunicação de massa define a noticiabilidade 

como o conjunto de elementos que o aparato informativo utiliza para administrar tanto a 

quantidade, quanto a qualidade e o tipo de acontecimento que será base das notícias e também 

os valores/notícia como um componente dessa noticiabilidade. 

Os critérios substantivos são divididos entre a importância e o interesse da notícia. 

Entre os critérios, está a importância do Grau e Nível hierárquico dos indivíduos envolvidos 

no acontecimento noticiável. Podemos notar esse critério na cobertura do DSM, quando todas 

as pessoas que sofreram as conseqüências da chuva são tratadas apenas como vítimas e 

quantificadas. Mas quando a ponte caiu uma das pessoas que morreu, foi o vice-prefeito da 

cidade de Agudo. Este era sempre referido pelo seu cargo. Ou seja, nem uma pessoa 

importante como o vice-prefeito conseguiu escapar do acidente, como mostra a imagem 24: 

“Vice-prefeito sumiu nas águas do Jacuí”. 

Figura 24: 

 
  

Outro valor notícia é a proximidade, não só geográfica, mas também cultural. 

Podemos notar isso na cobertura de casos, pelo jornal Diário de Santa Maria, de outros 

estados e locais que também foram atingidos pela chuva. Eles se tornam mais próximos de 
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Santa Maria por compartilharem da mesma situação. É o caso das notícias que abordam as 

tragédias decorrentes da chuva no rio de janeiro, como nos mostra a imagem 25: “Rio. Niterói 

vive mais uma tragédia: 200 pessoas podem ter sido soterradas no deslizamento de terra no 

morro do Bumba”. 

Figura 25: 

 
A relevância e a significatividade do acontecimento em relação aos desenvolvimentos 

futuros de uma determinada situação, é outro valor notícia que WOLF (2003) nos traz. 

Podemos acompanhar que a ponte desencadeia matérias até o momento atual, já que a nova 

ainda não está pronta. Assim, o jornal cria um selo, que é apresentado junto a todas as 

matérias que falam sobre a ponte. Ele mostra o número de dias que a região está sem ela. 

Desde o começo, fica evidente que esta notícia iria dar continuidade a muitas outras, como: as 

causas da queda, as solenidades de enterro das vítimas, a construção da nova ponte, a vinda da 

balsa, os prejuízos econômicos causados e etc. Assim como, quando há chuvas fortes, este 

acontecimento repercute em matérias sobre prejuízos, destruição e também reconstrução. 

Podemos notar este critério na figura 26, onde é lembrada a tragédia: “Tragédia - Queda da 

estrutura matou cinco pessoas e trouxe prejuízos” e também quanto ao tempo sem a ponte: 

“Um mês sem a ponte”. 

Figura 26: 
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4.1.9Algumas considerações sobre a construção do meio ambiente no jornal DSM 

 

A visão sistêmica e transversal, que tratamos neste referencial teórico, é segundo Geraque 

(2003) uma prática que mostra para o leitor um mundo mais completo, por meio da 

intersecção das questões sociais, científicas e históricas.  Temos assim como hipótese,que a 

cobertura do jornal Diário de Santa Maria, não cumpre o que é considerado ideal teoricamente 

para o jornalismo ambiental. Das matérias analisadas apenas três relacionam as ações do 

homem com o problema ambiental, e apenas uma aponta soluções. A matéria em questão fala 

sobre como preparar casas para os desastres naturais, porém ela é baseada em um 

acontecimento factual, um projeto da cidade de Faxinal do Soturno. Isto, na nossa análise, é 

pouco perto do montante de dias em que esse tema apareceu nos jornais e assim talvez, não 

fique claro a influência da população nos problemas ambientais. 

 Por meio da análise, também é possível notar que as matérias educativas só foram 

feitas quando a situação chegou ao extremo, trazendo graves consequências para a região. O 

assunto também se acentua nos meses de maior chuva e depois é simplesmente esquecido até 

que uma nova destruição volte a ocorrer. Também não foi enfatizada a importância da Mata 

Ciliar, sendo que a retirada da mesma leva ao aumento da velocidade da água, podendo ser 

assim uma das responsáveis pela queda da ponte. Um problema importante, que pode estar se 

repetindo em outras pontes da região e que poderia ter sido mais bem explorado pelo jornal. 

Cabe assim, questionar se o jornalismo tem cumprido o seu papel cívico na região. 

 Do ponto de vista das fontes, por exemplo, somente uma vez os especialistas do 

INPE26

Por meio da análise das estratégias de cobertura do jornal, podemos dizer que essa 

cobertura privilegia aspectos factuais à aspectos contextuais, trazendo assim o problema como 

algo que não pode ser evitado e não buscando soluções para ele. Essa cobertura muitas vezes, 

aborda o tema pelo viés trágico e até mesmo sensacional, quando poderia ser uma cobertura 

 aparecem. Isso acontece na divulgação de um estudo relativo à falta de chuva e como 

amenizar as perdas que os agricultores podem ter com ela.  O INPE tem dados relevantes na 

cidade e no país, e pode ajudar a prevenir e pensar em soluções para a falta ou excesso de 

chuva. Eles então, poderiam ser assim mais utilizados, como por exemplo, para detectar o 

perigo de novas grandes chuvas. 

                                                 
26 Instituto nacional de pesquisas espaciais que tem como objetivo produzir ciência e tecnologia nas áreas espacial e do 
ambiente terrestre 
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cívica que buscasse contribuir com a solução de um problema que tanto afeta o município e a 

região.  

Também podemos notar que o jornal busca se aproximar do leitor utilizando 

estratégias que promovam a proximidade, como por exemplo, quando compartilha conteúdos, 

falando de maneira implícita sobre eles com o seu leitor ou quando se situa no texto 

interpelando o leitor. Os critérios de noticiabilidade proximidade, interesse e importância, 

também são utilizados como estratégia. 
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4.2 ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DO JORNAL GAZETA DO SUL 

 

4.2.1 Um pouco do contexto 

O jornal Gazeta do Sul nasceu na cidade de Santa Cruz do Sul, em 1945, pela necessidade 

da cidade de ter um jornal próprio local. O tradicional e antigo veículo da cidade, o jornal 

Kolonie, editado em língua alemã, havia sido extinto em 1941 por causa da Segunda Guerra 

Mundial. A cidade localizada no centro do Rio Grande do Sul já tinha importância 

socioeconômica, mas se mantinha atrás das outras por não ter nenhum meio próprio. 

O jornal começa a ser pensado em 1943, quando um grupo santa-cruzense se mobiliza 

para estruturar a Editora Santa Cruz. Um grupo de empresários tendo como líder José Frantz, 

funda então a Gazeta de Santa Cruz, que teve a primeira edição em 26 de janeiro de 1945. O 

jornal começou sendo semanal, mas após muitas mudanças, em 1996 passou a ter circulação 

de seis dias por semana. Em 1953 o veículo passou de empresa para sociedade anônima e o 

nome passou de Gazeta de Santa Cruz para Gazeta do Sul, com o intuito de regionalizar a 

cobertura. 

No cenário atual, segundo dados do Ibope, o jornal tem mais de 80 mil leitores, com 

tiragem diária de em média 18.000 exemplares, distribuídos por todo estado e fora do Rio 

Grande do Sul. Esta tiragem é a mesma do jornal Diário de Santa Maria. A missão do jornal, 

segundo dados internos, é produzir e distribuir informação com qualidade, comprometida com 

a verdade, interesse dos leitores e padrões éticos, sendo imparcial e sem apelar à vulgaridade e 

sensacionalismo. Além disso, se vê como porta-voz das comunidades do vale do Rio Pardo, 

sendo comprometido com as questões e demandas regionais, apresentando-se como 

instrumento de debate e promoção do desenvolvimento. Cabe ao jornal, defender uma 

sociedade justa, pluralista, democrática e defender a liberdade de expressão, estando aberta a 

debates, independente da sua posição editorial. 

 O jornal possui como presidente André Luís Jungblut, como Diretor Editor Romeu 

Inácio e como Diretor Administrativo Jones Alei da Silva 

A Gazeta Grupo de comunicações, possui dois jornais, quatro emissoras de rádio, um 

provedor de internet, uma editora e uma fundação. O jornal Gazeta do Sul é o mais importante 

do vale do Rio Pardo e também um dos mais conceituados do interior do Rio Grande do Sul.  
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Segundo pesquisa acadêmica realizada na cidade, os mais representativos veículos de 

comunicação de Santa Cruz do Sul são o jornal Gazeta do Sul e a rádio Gazeta AM, ambos do 

grupo Gazeta de comunicação, maior grupo regional de comunicação, e a RBS TV Vales do 

Rio Pardo e Taquari, afiliada local do grupo Rede Brasil Sul de comunicações (RBS), o 

terceiro maior grupo multimídia do país. 

O município de Santa Cruz fica a 155 km de Porto Alegre e tem área de 733 km². Tem  

cerca de 115.857 mil habitantes, sendo a maioria mulheres, e cerca de 2000 mil analfabetos. 

Teve como arrecadação no ano de 2006, como valor de Produto Interno Bruto (PIB) 

US$1.316.669.056,65 e como PIB Per Capita US$ 11.184,66. 

Grande parte da sua economia se centra no Tabaco tendo grandes empresas fumageiras 

como Aliance One Brasil Exp. de Tabacos Ltda.; Kannenberg & Cia. Ltda., Philip Morris 

Brasil Ind. Com. Ltda., Souza Cruz S/A, KBHC Tabacos, Universal Leaf Tabacos Ltda, 

Também possui grandes empresas de outros ramos como a Xalingo S/A, de brinquedos, a 

Germani Alimentos Ltda e a Lambert & Cia., de alimentos, Mercur S/A; Metalúrgica Mor 

S/A e Mor Distr. de Art. de Lazer Ltda, de metalurgia e de artigos de lazer, e também, 

empresas de tecnologia como a Kopp e a Imply. Assim, tem em suas principais atividades o 

fumo, a alimentação, metalurgia, plásticos, borracha e tecnologia. Dentro do agronegócio as 

maiores produções são de fumo, milho, arroz, mandioca, feijão e trigo. Também há bovinos, 

suínos, aves, ovinos, eqüinos, coelhos, abelhas, açudes e tanques. Tendo 3.262 propriedade 

rurais com média de 15 hectares, demonstrando assim o grande número de pequenos 

produtores rurais. 

4.2.2 A importância do Fumo em Santa Cruz do Sul 

 

No início do século, várias firmas trabalhavam em Santa Cruz do Sul, com fumo em 

folha, predominantemente com o de galpão. Irmãos Schütz, Adolfo Iserhardt, Lindolfo 

Grawunder, Schilling & Cia., João Nicolau Kliemann e José Etges Fo & Cia. eram as mais 

importantes da época. 

Em vista da necessidade de aumento do capital, face às novas exigências do mercado, 

tais empresas uniram-se, em 1918, dando origem à Companhia de Fumos Santa Cruz, que 

passou a se dedicar à fabricação de cigarros. 

 



 

 

79 
 

No ano de 1917, a Souza Cruz, fundada no Rio de Janeiro, construiu, em Santa Cruz 

do Sul, a primeira usina de processamento de fumo do país, marcando com esse 

empreendimento, o início do cultivo racional do fumo. Foi também a Souza Cruz que 

introduziu entre os produtores as primeiras estufas para secagem. 

 

A partir de 1920, a produção experimentou um incremento significativo, surgindo com 

ela várias outras indústrias, como a Companhia Brasileira de Fumo em Folha, a Souza Cruz, 

a SUDAN, Exportadora Hennig, Fernando C. Tatsch Filhos S.A., Loewenhaupt & Cia., 

Fábrica de Fumos Sul-Brasileira Ltda., Kliemann & Cia., Kraemer & Santos - Eick, 

Cooperativa Amstadt e Goldbeck & Boettcher. Por volta de 1950 e início da década de 1960, 

havia cerca de 20 empresas fumageiras, a maioria de pequeno porte, operando em Santa Cruz 

do Sul. Ao final da safra, centralizavam a produção e comercializavam-na ao centro do país, 

já que a disputa de mercado restringia-se às fábricas nacionais. As exportações só começaram 

a se intensificar a partir de 1967, com a vinda das empresas multinacionais e com a introdução 

da variedade de fumo Virgínia. 

 

Atualmente, o parque industrial de fumo de Santa Cruz do Sul resume-se a quatro 

grupos empresariais ligados à produção, compra e beneficiamento do produto, incluindo ainda 

uma fábrica de cigarros. É a maior concentração mundial do gênero, além de possuir 

qualidade compatível com o que de melhor existe, internacionalmente. Tal complexo oferece 

ao redor de 4.000 empregos permanentes, além de, aproximadamente, 9.000 temporários, em 

período de safra.  

 

A produção de fumo é a principal fonte de renda para os agricultores locais. O cultivo 

do produto é uma tradição passada de pai para filho. A maioria dos produtores é de origem 

germânica. Mesmo com todas as dificuldades atuais, como as campanhas contra o tabaco, um 

hectare de fumo rende atualmente entre R$ 8 mil a R$ 10 mil.Qualquer outro tipo de cultura – 

milho, feijão, batata – não chega a R$ 1 mil. Hoje, a cultura é responsável por mais de 90% da 

economia do município e transformou o Rio Grande do Sul no maior estado produtor do país. 

   

4.2.3 Topografia e características do jornal 

  

Dentro deste contexto, o fumo foi a temática escolhida para a análise em um ano de 

edições do jornal GZS. Escolhemos um período semelhante ao do jornal Diário de Santa 

http://www.paginarural.com.br/�


 

 

80 
 

Maria, conforme o acesso que tivemos ao histórico do veículo. A nossa análise começa no 

mês de setembro de 2009 e se estende até dezembro de 2010. 

O jornal GZS tem seis edições por semana. É diário na segunda-feira, terça-feira, 

quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira e tem somente uma edição para o sábado e domingo. 

Ao contrário do jornal DSM, todos os cadernos são produzidos pelo próprio jornal, incluindo 

os comerciais. Ele é dividido nas seguintes editorias: Capa, Colunas, Economia, Espaço AZ, 

Esportes, Geral, Mundo, Opinião, País&Mundo, Panorama, Panorama Regional, Política, 

Polícia, Regional, Social, Gazeta Mix, Balada Jovem e Jornal do Ike. O tema ambiental 

apareceu segmentado em todas elas, de acordo com a temática com o qual ele era ligado. 

Assim, como no jornal DSM, o tema está quase sempre na editoria Geral, e não costuma 

aparecer com operadores de identificação de nomenclaturas como meio ambiente ou 

sustentabilidade. Os chapeis costumam se referir ao local onde o que está sendo noticiado 

aconteceu, como nos casos abaixo: Santa Cruz, Linha Antão e Região (Figura 1 ,2, 3). 

Figura 1 

 
Figura 2: 

 
Figura 3: 

 
 

Também o tema aparece associado a entidades promotoras de eventos na área 

ambiental ou aos assuntos tratados. Como nas figuras abaixo em que o jornal fala sobre o 

sinditabaco e relacionam o tema à Agricultura e aos Efeitos da chuva (Figura 4, 5 e 6). 

                                                       Figura 4 : 

 
Figura 5: 

 
Figura 6: 
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Algumas vezes também, as matérias aparecem sem operadores de identificação como 

no caso abaixo (figura 7). 

Figura 7: 

 
 

O meio ambiente aparece quase sempre relacionado a aspectos factuais. Como 

podemos notar na matéria sobre mudanças climáticas do dia 3 e 4 de outubro. Mas embora 

seja factual, a matéria tem também um bloco sobre as causas dos problemas. Apesar de, o 

jornal abordar as conseqüências das mudanças climáticas como algo prejudicial à vida das 

pessoas, não coloca o clima como uma ameaça como o jornal DSM, tendo assim um caráter 

mais informativo e objetivo para tratar o acontecimento (Figura 8). 

 

Figura 8: 

 
 

O jornal também trata algumas vezes o tema de maneira comemorativa, por exemplo, 

nas matérias abaixo que foram vinculadas no dia mundial da água. A primeira fala sobre um 
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poço artesiano que abastece há anos uma família em caso de estiagem. A segunda é uma nota 

intitulada “Gigante que tem pouco impacto no meio ambiente”, que trata sobre a 

Hidroelétrica de baixo impacto ambiental da cidade do Salto do Jacuí (figura 9). 

Figura 9: 

 
 

Ainda dentro das matérias comemorativas, no dia da conservação do solo, o jornal fez 

um caderno especial sobre o tema como pode ser visto na figura a baixo: “Conservação do 

Solo – Para um mundo mais Saudável”. Onde tratam, por exemplo, do uso correto das águas e 

do destino correto dos resíduos (figura 10). 

Figura 10: 

 
Embora a abordagem do jornal sobre o tema seja factual, vemos que ela pode se 

desdobrar também em contextual. Na edição do dia 19 de janeiro de 2010, por exemplo, uma 
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matéria sobre enchentes noticia que “Secretária do Meio ambiente estuda medidas para 

amenizar problemas na cidade e no interior”. Mas ao mesmo tempo é contextualizado o 

problema quando o jornal procura um Engenheiro Agrônomo para falar sobre o problema das 

lavouras perto das margens, o que colabora para o fim da mata ciliar. Assim, a matéria 

também adquire caráter educativo quando o jornal utiliza um Box para explicar o que é a mata 

ciliar (Figura 11). 

 

Figura 11: 

 
 

 

Dentro da questão ambiental, o fumo e o meio ambiente se ligam muitas vezes, assim 

vamos abordar a intersecção desses dois assuntos e após analisar também outras associações 

que a questão recebe no jornal, como o viés econômico e o político. Na tabela de ocorrência 

do tema (tabela 2)  podemos ver os temas com os quais o fumo se interliga.  São eles: Clima, 

diversificação, política economia, entidades, pequenos agricultores, agrotóxicos, segurança e 

cadernos especiais. 
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Tabela 2: 

 SET. OUT. NOV. DEZ. JAN. FEV. MAR. ABRIL MAIO JUN. JUL. AGO. 

Número total 
de matérias 

12 12 19 12 12 12 9 11 12 8 25 12 

Clima 6 3 8 6 7 5 2 6 2 1 3 4 

Diversificação 1 1 4 1 2 3 - 2 1 1 6 3 

Política 3 5 2 3 2 3 1 - 1 2 6 3 
Economia  1 - 3 1 - 1 1 2 3 1 2 5 

Entidades - 2 - - 1  4 1 3 - 5 2 

Pequenos 
agricultores 

1 - 1 1 -  1 - 2 - 3 - 

Agrotóxicos/ 
segurança 

- 1 1 - -  - - - 3 - - 

Cadernos 
especiais 

- - - -  Gazeta 
Rural 

- Dia do 
solo 

- - - - 

 

Quando falamos em Política no quadro, estamos nos referindo às questões como as 

leis antifumo e as negociações sobre preço do tabaco. Na parte de economia, são assuntos 

como a saída da fumajeira Aliance One da cidade ou matérias que falem sobre a importância 

econômica do fumo para Santa Cruz do Sul. Agrotóxicos/segurança embora, seja um tema 

separado de entidades, se refere a matérias sobre ações de entidades ligadas ao fumo nesta 

área. Vamos agora aprofundar estas categorias: 

 

4.2.3.1 Entidades: O caráter promocional da cobertura 

 

O meio ambiente aparece ligado ao tabaco por meio de diversas interações, são elas: 

agrotóxicos; questões climáticas que interferem na produção; a preocupação com a 

diversificação da produção, que é importante para o meio ambiente; preocupação com 

recursos naturais dos quais a produção depende, como a água, e ações de entidades como a 

AFUBRA27

                                                 
27 Associação dos Fumicultores do Brasil (AFUBRA) atua nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 

Além dos benefícios do Sistema Mutualista - reparação de danos causados pelo granizo e/ou tufão e auxílios queima de 

estufa e funeral -, a entidade representa os interesses da classe dos fumicultores, pequenos agricultores que têm no  

, que promovem diversas atividades ligadas ao tema. 

cultivo do tabaco a principal fonte de renda para manutenção e viabilidade da propriedade rural. Site: 
www.afubra.com.br 

http://www.afubra/�
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Começaremos a análise pelas entidades.Abaixo podemos ver uma matéria sobre um 

evento que debate o trabalho e o uso de agrotóxicos, na edição do dia 27 de outubro, ele é 

realizado pelo Centro Regional de referência em Saúde do Trabalhador da Região dos Vales. 

No primeiro seminário, eles visam uma apresentação mais voltada à prevenção de riscos de 

homens e mulheres, já o II Seminário Regional Sobre Agrotóxicos: Impactos a Saúde e ao 

Meio Ambiente e Alternativas, foi promovido pelo Grupo de Discussão Permanente Sobre 

Agrotóxicos. 

 

Podemos notar assim, que as matérias têm caráter factual e promocional, ou seja, 

divulgam eventos de entidades da área. Isso se repete muitas vezes no jornal, como podemos 

ver no quadro de ocorrêcia e também nas matérias abaixo. Notamos também, que os 

operadores de identificação mudam conforme o tema tratado,são eles:  Segurança, 

Agricultura, Afubra e Sinditabaco (Figura 12,13,14,15,16). 

Figura 12: 

 
 

 

Figura 13: 
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Figura 14: 

 
 

Figura 15: 

 
 

Figura 16: 

 
A AFUBRA também teve um caderno especial onde destacou a sua preocupação com 

as questões ambientais mostrando as suas ações nos cuidados com a preservação florestal, 

com a diversificação da produção, a agricultura familiar e atenção ao meio ambiente ( figura 

16,17 e 18).Assim, notamos mais uma vez uma cobertura que se configura como promocional 

das entidades ligadas ao fumo e não uma problematização das questões ambientais que se 

relacionam com esta produção. Notamos também que a diversificação da produção é um tema 

que é abordado mesmo pela Associação dos Fumicultores . 
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Figura 16: 

 
 

 

 

Figura 17: 

 
 

 

Figura 18: 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

88 
 

4.2.3.2 Clima: A influência das chuvas na produção de fumo 

 

Abaixo, vemos diversas matérias onde podemos observar como as condições 

climáticas interferem na produção do Tabaco e preocupam os agricultores. Mas podemos ver 

também, contrariando outras matérias já analisadas, que o jornal não coloca o tempo de 

maneira negativa, mas aponta as conseqüências das mudanças climáticas na produção. Estas 

matérias estão na maioria das vezes na editoria de Rural e com o operador de identificação 

Tabaco. É importante prestar atenção às imagens nas matérias, pois muitas vezes elas 

recebem um caráter mais estetizante do que informativo. Como podemos notar nesta foto da 

matéria abaixo (figura 19).                                      

                                                          Figura 19: 

 
 

Ainda dentro da questão da imagem, é importante salientar que o tema é tão 

significativo para o jornal, que ele recebe várias capas, onde grandes imagens chamam à 

atenção para o texto: 

                                                         FIGURA 20: 

:  
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Embora as chuvas e o granizo prejudiquem a produção que é essencial para a cidade, 

não notamos no discurso do jornal que o clima seja apontado de uma maneira negativa. 

Apenas são informadas as influências do mesmo na produção, como por exemplo, a partir das 

seguintes frases : “Custos da safra aumentam”  e  “ Depois da chuva tempo é bom para 

plantar e colher” (Figura 21 e 22) . Embora uma traga uma informação positiva e outra 

negativa para a economia e para a produção, ambas assumem caráter informativo, 

prevalecendo assim uma cobertura que busca ser objetiva e não valorativa. 

 

Figura 21: 

 
 

Figura 22: 
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 Apesar de pensarmos as questões climáticas como questões ambientais, o jornal as 

coloca pelo seu viés econômico. Exemplificando esta observação temos a matéria abaixo que  

fala que “entidades vão usar dado como argumento nas negociações com a empresa a partir 

de segunda” (Figura 23). 

Figura 23: 

 
 

4.2.3.3 Diversificação: A busca de soluções alternativas à produção de fumo  

 

A diversificação é mais um tema onde meio ambiente e a produção de fumo se 

entrelaçam. Isso porque nota-se por meio das matérias do jornal que há uma preocupação de 

mostrar alternativas à produção de fumo (Figura 24). 

 

Figura 24: 

 

 



 

 

91 
 

 

 

Dentro desta preocupação, são várias as culturas que são citadas para diversificação: 

hidropônicos, milho, cana de açúcar, grãos e etc. Nas matérias abaixo, podemos ver que o 

jornal tem uma ampla cobertura das cidades vizinhas. O que não notávamos no jornal Diário 

de Santa Maria, além disso, costumam utilizar operadores de identificação padrão com os 

nomes das cidades para mencioná-las: Vera Cruz, Candelária e Venâncio. Estas matérias 

ficam dentro da editoria Regional (Figuras 25,26 e 27). 

 

Figuras 25:                                             Figura 26: 

 
 

Figura 27: 
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 Entre os assuntos tratados relativos à diversificação, a  produção de Bioenergia se 

destaca. Na edição do dia 30 de julho tem destaque a vinda do presidente Lula e sua visita a 

uma usina de produção de bioenergia (Figura 28). Também na matéria do dia 13 de novembro 

de 2009, se destaca o cultivo de pinhão manso como uma alternativa para a produção de 

energia (Figura 29). Mais uma vez as matérias oscilam entre as editorias de rural e geral e as 

fotos tem caráter estetizante. 

Figura 28: 

 
Figura 29: 

 
 

 

Além da preocupação com a diversificação a preocupação ambiental também se liga 

aos recursos naturais. A matéria do dia 22 de março fala sobre como aproveitar a água 

corretamente na produção agrária (Figura 30). 
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Figura 30 

 
 

 

O tema também apareceu ligado a um prêmio que o próprio jornal realiza anualmente, 

para homenagear os destaques de cada ano em cada área. Os destaques que constam na edição 

do dia 28 de maio mostram a importância do tema agricultura familiar na cidade, tendo em 

vista que a Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul, que atende agricultores familiares, 

foi a ganhadora no quesito Agricultura. (Figura 31). 

 

Figura 31: 
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 E no prêmio de ecologia, mais uma vez meio ambiente e a questão do fumo se ligam 

quando é premiado o Projeto Verde é Vida da AFUBRA, que desenvolve o Programa de Ação 

Socioambiental. O programa, segundo a matéria, tem como principais ações a consciência 

ambiental, bolsa de sementes florestais, recuperação de formações florestais, diagnóstico 

ambiental e desenvolvimento sustentável. (Figura 32). Contemporâneas   

 

Figura 32: 

 
 

4.2.3.4 O fumo pela ótica política  

 

A questão é abordada pelo viés político, quando o assunto abordado é a Lei Anti Fumo 

como pode ser visto na matéria abaixo (Figura 33), onde mais uma vez o jornal se mostra 

objetivo apenas divulgando o projeto. Também busca ouvir o presidente da AFUBRA e o do 

Sindicato dos da Indústria do Fumo (SINDIFUMO) para saber a opinião deles, nesta matéria 

ambos declaram que se deve respeitar os não fumantes, mas que também deve ser preservado 

o direito do fumante, ou seja, as pessoas devem ter livre escolha de fumar ou não.  

Figura 33: 
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4.2.3.4 O fumo pela ótica científica 

 

Na matéria abaixo podemos ver o fumo sendo tratado como uma questão científica, já 

que cientistas buscam a cura de uma doença da folha do tabaco (Figura 34). 

 

Figura 34: 

 
 

4.2.3.4 O fumo pela ótica econômica  

 

O aspecto econômico é sempre debatido no jornal quando se trata do preço do tabaco 

ou também da saída da fumageira Aliance One da cidade (Figura 35). Na edição do dia 7 e 8 

de novembro, podemos notar a importância que o jornal atribui ao tema. Além de, a matéria 

ser capa, as cores dão bastante destaque à cobertura. O tema continua sendo discutidos em 

outras edições (Figura 36). 

Figura 36: 
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Figura 37: 

 
 

Nas matérias abaixo ilustradas podemos ver também o viés econômico quando a 

matéria discute a negociação sobre o preço do tabaco (Figura 38). Esse tema é muito 

recorrente no jornal como podemos ver no quadro de ocorrências.  

 

Figura 38: 
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4.2.4 Algumas Considerações sobre a cobertura da Gazeta do Sul 

 

 O tema ambiental aparece muitas vezes no jornal Gazeta do Sul, mais do que no jornal 

Diário de Santa Maria. O tema está segmentado em diversas editorias, porém é grande a sua 

ligação com o fumo. Essa ligação acontece primeramente por meio das mudanças climáticas 

que afetam a produção. Tendo em vista que o fumo é o produto mais importante em termos 

econômicos para Santa Cruz do Sul e a cidade depende dele, pois é ele que faz o dinheiro 

girar. Assim, todas as outras atividades são dependentes desta produção. Como podemos ver 

no começo do capítulo, nenhuma cultura tem ganho comparável ao fumo. 

 O tema também aparece ligado à promoções ambientais de entidades ligadas ao fumo, 

assim podemos dizer que a cobertura privilegia o aspecto promocional e por outro lado deixa 

de lado o contextual. Ela não explora profundamente os problemas ambientais e sociais 

decorrentes do fumo em nenhuma matéria. 

 A cobertura então se caracteriza por uma cobertura mais focada no viés econômico, 

preocupada com os produtos, as empresas e o preço do tabaco. Embora, por outro lado, tenha 

se mostrado imparcial em questões relativas, por exemplo, à lei antifumo. Ela também se 

desdobra em uma cobertura que traz questões políticas e até mesmo científicas. 

 Destacamos como ponto positivo a cobertura do jornal do tema diversificação, ou seja, 

nota-se que o jornal se preocupa com uma diversificação na matriz da economia da cidade. 

Isso é visto nas matérias que abordam exemplos de diversificações e são contextuais, também 

na ênfase da produção de bicombustíveis na região. Essa também parece ser uma preocupação 

das próprias entidades ligadas ao fumo. 

 O jornal também é mais informativo e não valorativo ao tratar as questões relativas à 

chuva, ao contrário do que faz o jornal Diário de Santa Maria. Como foi comprovado pela 

análise, o jornal muitas vezes liga a questão do clima com a questão do fumo e da produção 

rural, o que mostra mais uma vez a importância deste segmento para a cidade. 
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5  AS COBERTURAS : CONVERGÊNCIAS E CONTRASTES  

 

  A análise dos jornais permite notar o registro de semelhanças e contrastes nas 

coberturas sobre o tema.. Quanto a semelhanças, podemos destacar que em ambos o meio 

ambiente faz parte da cobertura, em diversas editorias. Em ambos os cenários também as 

chuvas e o clima interferem na organização da sociedade e por isso recebem muitas vezes 

destaque.  Mesmo assim, notamos que ainda se trata de um desafio para os jornais a análise 

sistêmica que colocam os autores, pois eles não conseguem ligar os problemas que decorrem 

da estrutura de organização da sociedade à suas conseqüências. Em um ano de análises, 

poucas abordaram como o homem poderia ser responsável por estas mudanças climáticas.  

       Também notamos um caráter promocional e celebrativo nas matérias, ou seja, em datas 

comemorativas como o dia do meio ambiente ou o dia internacional da água, estes são temas 

que são lembrados por ambos os jornais. Entretanto, fora dessas datas eles quase só aparecem 

em caráter promocional, como quando alguma entidade, como escolas, em Santa Maria, ou 

entidades ligadas ao fumo, em Santa Cruz do Sul, promovem atividades de conscientização e 

preservação. 

 Não podemos deixar de notar também o caráter positivo as matérias de preservação, 

feitas pelos jornais, embora o número seja pequeno perto do montante. Além disso, está longe 

de ser o que é considerado ideal pelos autores, ou seja, que o meio ambiente não se 

caracterizasse por uma editoria ou por matérias pontuais, mas que estivesse inserido dentro de 

todas as editorias, que o viés ambiental fosse sempre pensado nas matérias. Outro ponto que 

os autores colocam como negativo e que aparece na cobertura do jornal, é tratar do meio 

ambiente apenas quando acontecem desastres ambientais. Podemos notar que na cobertura 

dos jornais, quando aparecem matérias de preservação ambiental ou que problematizam as 

questões ambientais, elas são desencadeadas por desastres ambientais que tiveram 

conseqüências negativas para ambos os cenários.  

  Destacamos que o jornal Gazeta do Sul, ao contrário do jornal Diário de Santa 

Maria, desenvolve um jornalismo mais informativo e também mais regional, registrando  mais 

as notícias da região de Santa Cruz do Sul, do que faz o Diário de Santa Maria.  Esse caráter 

regional da cobertura é outro elemento que elencamos como positivo. O jornal Gazeta do Sul 

também possui mais páginas do que o jornal Diário de Santa Maria e talvez por isso consiga 

ter uma cobertura mais extensa da região e dos acontecimentos. O jornal GZS também é mais 

informativo e objetivo, enquanto o jornal Diário de Santa Maria assume algumas vezes um 

caráter de espetáculo nas suas matérias.  
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Os autores argumentam que o jornalismo ambiental não deve ser feito de maneira 

diferente da que o jornalismo propriamente dito é feita, ou seja, deve seguir suas regras 

básicas.  Ele deve buscar a qualidade, porém deve ser acessível. Assim, talvez o problema que 

aqui assinalamos não seja um problema só de caráter ambiental, mas um problema que 

também é visto em outras editorias. Os jornais diários não tem tempo e fôlego de escrever 

grandes reportagens, contextuais. Se limitando a ser factuais e noticiarem em acontecimentos. 

Não há reflexão, nem indagação. Muitas vezes, como no jornal Diário de Santa Maria, 

privilegiam uma cobertura que não apenas informa, mas que transforma o acontecimento em 

espetáculo. Em um tempo em que a Internet transmite a informação de maneira cada vez mais 

rápida, cabe questionar se a possibilidade do jornal diário sobreviver não está em justamente 

trazer mais profundidade para as suas matérias. Escapando assim, da superficialidade das 

matérias da TV e da internet, que ainda ganham em velocidade.  

 No jornal Diário de Santa Maria, notamos que o meio ambiente, dentro do tema 

chuvas, é visto de uma maneira negativa, como se fosse um fenômeno que por si só,  

trouxesse destruição. Assim, podemos notar uma cobertura que está mais ligada com o 

aspecto social, com as destruições que este fenômeno climático pode trazer para a região. Já 

na Gazeta do Sul, podemos ver que no tema fumo, o foco mais abordado é o econômico.  

Também notamos também a falta, por parte das coberturas, da procura de especialistas 

para explicar e prever fenômenos naturais como os desastres climáticos em Santa Maria e a 

falta de investigação do porque estes fenômenos estão ocorrendo e porque estão trazendo 

tantas destruições. Já na Gazeta do Sul, é sempre explorado também os desdobramentos dessa 

chuva e  noticiado como isso repercutirá na produção e também nos preços do tabaco. 

 Sentimos a falta de uma problematização na cobertura dos jornais, por exemplo, em 

nenhum momento foram abordados no jornal Gazeta do Sul os problemas ambientais e sociais 

que são decorrentes da produção de fumo. Entendemos que esta é uma atividade importante 

na economia da cidade, mas por outro lado, concordamos quando os autores colocam que o 

jornalismo deve ter aspectos cívicos. Hoje, já se sabe que a objetividade jornalística é utópica, 

e o que o jornalismo como colocamos é uma construção de diversos fatores. Por isso, os 

autores que utilizamos colocam que o jornalismo ambiental não é neutro, mas engajado e deve 

estar a serviço da população.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Levando em consideração o objetivo proposto para este trabalho, de descrever como o 

tema ambiental é trabalhado nas coberturas dos  jornais estudados,  podemos dizer que ele foi 

alcançado, na medida em que o conjunto de conceitos e as técnicas de análise dos materiais, 

aqui estudados, nos ajudaram a esclarecer o problema da pesquisa. Nestas condições, este 

trabalho apresenta uma contribuição para a cobertura ambiental regional. Além disso, o 

trabalho serve também como uma contribuição para a minha formação como jornalista.Além 

de, ser uma investigação por mim realizada, a mesma pode contribuir para o desenvolvimento 

do meu senso crítico e da minha formação como possível futura jornalista a trabalhar nesta 

área. 

  Refazendo um pouco o percurso feito, partimos neste trabalho da seguinte 

questão: O jornalismo poderia fazer mais pelo meio ambiente?  Por meio do referencial 

teórico pudemos perceber como o tema do meio ambiente se desenvolve e como ele pode 

virar a notícia. Além disto, mapear também o que os teóricos consideram como problemas na 

cobertura jornalística e o que seria o jornalismo ambiental. Assim, levamos estas idéias para a 

análise do material, para com ajuda delas, examinar as estratégias de cobertura dos jornais. 

Com base nesses dados e baseados em outras leituras, sobre coberturas jornalísticas que me 

serviram como apoio metodológico, fizemos a análise do material coletado, dando ênfase às 

suas estratégias de coberturas de assuntos específicos. Ou seja, como os jornais tratam aqueles 

temas? Que estratégias usam? Pudemos assim responder à pergunta que nos propomos. Ou 

seja: o jornalismo está despertando para o tema ambiental, e as catástrofes ambientais 

obrigam os jornais a tematizarem o assunto. Porém, o jornalismo poderia fazer mais pelo 

meio ambiente, ainda mais neste caso específico em os jornais são locais e os temas estudados 

também se ligam a contextos especificamente regionais. Estudando os dois jornais, 

apontamos estratégias que tematizam, mas não contextualizam. Além disso, muitas vezes 

além de não resolverem, também não trazem os problemas à tona. 

 Assim, podemos dizer que por meio da análise feita, chegamos à conclusão de que 

sim, o jornalismo poderia fazer mais pelo meio ambiente. Poderia ser dado um salto na 

cobertura atual, se a mesma fosse mais cívica, ou seja, comprometida com a população e com 

as gerações futuras.  
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Esse estudo não visa esgotar o problema, mas servir como base para futuras pesquisas  

e como uma maneira de compreender a cobertura atual dos jornais diários com circulação 

mais expressiva nos municípios estudados   

 Notamos que os jornais ao serem pautados por algumas teorias do jornalismo como os 

critérios de noticiabilidade, simplificam e reduzem a complexidade da vida social. Assim, 

concluímos que há ainda muitas questões que podem ser estudadas relativas a este assunto. 

Talvez a mais básica delas é questionar se as teorias e formatos do jornalismo estão prontos 

para uma nova abordagem de cobertura que exige a necessidade de olhar sistêmico e 

interdisciplinar?  

O tema ambiental , para os teóricos, é uma questão  que permeia todas as áreas da vida 

e por isso não pode ser visto isoladamente. Autores como Capra, por nós utilizado neste 

trabalho, defendem que a visão reducionista da vida originada dos pressupostos da física 

newtoniana clássica não conseguem explicar o nosso cenário atual, onde todos os processos 

estão interligados. Assim, surgiria com a física moderna uma nova visão da realidade, esta 

visão é holística e ecológica. Algo que pode contribuir para o jornalismo definir suas 

estratégias de abordagens da vida no cenário atual.  

Essas novas idéias, trazidas principalmente por movimentos ambientais para o nosso 

cenário contemporâneo, refletem em todas as áreas do conhecimento, incluindo a 

comunicação social e o jornalismo. Este campo manifesta-se como um local imprescindível 

para que esta consciência seja disseminada. Os autores nos lembram que é por meio da 

consciência que as pessoas podem tomar atitudes. Mas que não adianta elas tomarem atitudes 

isoladas, como apenas separar o lixo ou não jogar lixos nas praias. Assim, esta ecologia se 

configuraria como uma ecologia que traz impactos ambientais, porém pequenos. O que seria 

ideal, é que as pessoas conseguissem ter consciência das conexões existes e da unidade da 

vida. Ou seja, que todos os seus atos trazem impactos positivos ou negativos para o planeta. 

Porém, se a cobertura é feita de forma fragmentada como hoje se configura, esse objetivo não 

tem como ser alcançado. 

 Notamos também que isto não acontece nos jornais, pois muitas vezes a questão 

ambiental compete com outras temáticas, por exemplo, econômicas e sociais, e por isto, é 

deixada de lado. Abordamos no nosso referencial teórico o desenvolvimento sustentável, um 

desenvolvimento onde o desenvolvimento social e econômico são pensados aliados ao 

desenvolvimento ambiental. Falamos também, sobre a importância econômica que o meio 

ambiente tem nos dias de hoje. Afinal de contas, ele é a base do nosso desenvolvimento. 

Esgotando os recursos naturais, não temos alternativas para suprir nem mesmo nossas 
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necessidades básicas. Notamos então, que este é um aspecto que ainda não é levado em 

consideração pelos jornais.  

 Outro erro cometido quando se fala da questão ambiental e que foi discutido neste 

referencial teórico é a idéia de que o meio ambiente se reduz a “fauna e flora”  e que devemos 

cuidar dele com ações isoladas. Essa idéia descontextualiza as nossas relações com ele e não 

nos faz perceber o quanto a nossa sobrevivência e a manutenção de um meio ambiente 

saudável estão ligados. Quando falamos em “cuidar do meio ambiente”, estamos falando na 

verdade de “ cuidar de nós mesmos”. O meio ambiente não é algo externo a nós, mas que faz 

parte de nós. Muitas das espécies que já existiram no planeta não existem mais. Este não é um 

problema para o meio ambiente, pois independente da forma como ele se configure, ele 

sempre existirá. Este é um problema humano, pois quem corre risco de desaparecer é a nossa 

espécie.  

 É a consciência ambiental que pode repercutir em ações maiores também, como por 

exemplo, o questionamento se políticos e empresas tem feito à sua parte nesta área. Não 

notamos esses questionamentos e problematizações nos jornais, sabemos que ambos os 

contextos tem problemas ambientais que poderiam ser mais bem explorados. Por exemplo, 

não foi questionado se há respeito às áreas de preservação ambiental nas inúmeras obras de 

condomínio de luxo que estão sendo construídos em cima dos morros em Santa Cruz do 

Sul.Em Santa Maria também temos questões que poderiam ser exploradas como os problemas 

no arroio Cadena e no lixo, que foram por nós citados na análise. Além, dos problemas 

envolvendo chuvas e fumo que já comentamos. É importante que, por serem mídias regionais, 

se faça um outro tipo de cobertura local, já que associar as matérias ao contexto do leitor pode 

promover o envolvimento do mesmo. 

Mais uma vez, vemos que a maneira fragmentada do jornal de tratar o meio ambiente e 

não problematizar grandes questões ligadas a ele, como as conseqüências do cultivo de fumo 

ou como nossas ações influenciam nas mudanças climáticas, não contribui com uma possível 

criação de consciência ecológica nos seus leitores, embora os jornais tentem incluir o tema do 

meio ambiente em suas páginas, já que ele não pode ser ignorado devido principalmente às 

alterações climáticas, como foi constatado na análise. Assim, este tema é um verdadeiro 

desafio para a cobertura jornalística. 

Também consideramos importante o que falam os autores sobre o fim da objetividade 

e da imparcialidade no jornalismo. Ou seja, eles consideram que os jornalistas têm que tomar 

partido defendendo aqueles que precisam e também, neste caso, o meio ambiente. Samara 

Crespo, nos mostra em sua pesquisa sobre a consciência ambiental dos brasileiros, que ela é 
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diferente de outros países mais desenvolvidos, onde ela não é descolada de uma ação. Logo, 

entendemos que a mídia poderia optar também por ter um caráter mais educativo, que 

promovesse esta consciência e educação ambiental. 

Outro ponto levantado por nós é que essa visão crítica poderia ser criada na graduação, 

um lugar em que é imprescindível que se discuta e se reflita sobre a prática jornalística. Além 

disso, que os estudantes de jornalismo tenham consciência de seu compromisso com a 

sociedade. O trabalho jornalístico ambiental apresenta na realidade, problemas que refletem o 

estágio atual de cobertura em que falta escrupulosa pesquisa e preocupação ampla com as 

circunstâncias e processos sociais complexos que estão sendo relatados. É preciso que não se 

favoreça o imediato em detrimento do profundo. O jornalista tem que sair às ruas e verificar 

problemas, tentando não se basear em releases e materiais enviados por assessorias de 

imprensa. Como podemos notar na cobertura promocional do jornal Gazeta do Sul. Em uma 

época em que tanto se fala de meio ambiente, muitas empresas e entidades almejam ser 

consideradas ambientalmente corretas. 

Vivemos em uma época em que os acontecimentos viram notícia de maneira cada vez 

mais rápida e que a internet se dissemina, ao mesmo tempo em que veículos mais antigos 

como o rádio e a TV são ainda fontes importantes de informação. Logo, cabe questionar 

também se o jornal priorizando as matérias de caráter factual não se configurará como 

obsoleto perto dos novos meios de comunicação. Tendo em vista que apenas noticiará 

acontecimentos que já são de conhecimento das pessoas. Assim, colocamos que poderia ser 

uma alternativa para os jornais desenvolver uma cobertura que privilegiasse aspectos mais 

contextuais do que factuais e problematizasse os acontecimentos.  

Está certo que muitas vezes os jornalistas se perdem nas demandas e correrias do dia-

a-dia das redações, e assim a noção de contexto é perdida. Mas com ela se perde também a 

razão pela qual afinal de contas o jornalismo é feito. Portanto, consideramos importante a 

reflexão sobre a prática jornalística que leve a uma melhoria na qualidade deste jornalismo. 

Esta é a grande motivação e a busca que originou este trabalho e esperamos que ele possa 

trazer uma contribuição teórica e prática para o jornalismo e para o jornalismo ambiental.  
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