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Artigo 225 da Constituição Federal: 

Do meio ambiente: 

Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações. 
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RESUMO 

 

O tema deste trabalho é a educação ambiental nas notícias sobre meio ambiente no jornalismo 

impresso do Rio Grande do Sul. O objetivo geral é investigar como a educação ambiental 

aparece na cobertura de meio ambiente feita pelos jornais Zero Hora e Correio do Povo. O 

problema de pesquisa parte do questionamento de como o jornalismo tem contribuído para a 

educação ambiental dos cidadãos, se estão sendo publicadas só as catástrofes ou os jornais 

desenvolvem a função pedagógica do jornalismo ambiental. No referencial teórico são 

abordados conceitos de jornalismo ambiental e educação ambiental; a função pedagógica do 

jornalismo e a construção das notícias no jornalismo impresso. Por meio da metodologia de 

Análise de Conteúdo, foram observadas as temáticas e os valores-notícia predominantes no 

corpus de análise, constituído de 92 notícias publicadas em abril e maio de 2012. Os 

resultados mostraram que a educação ambiental, com foco na conscientização dos leitores, 

não foi a prioridade dos jornais no período analisado. 

 

Palavras-chave: Jornalismo impresso. Meio ambiente. Educação ambiental. Valores-notícia. 

 

 

ABSTRACT 

 

The subject of this work is the environmental education in the news about environment in 

print journalism from Rio Grande do Sul. The general goal is to investigate how the 

environmental education appears in covering about environment made by newspapers Zero 

Hora and Correio do Povo. The research problem originates from question about how the 

journalism has contributed to the environmental education of citizens, if they publish only 

disasters or develop the pedagogical function of environmental journalism. In the theoretical 

framework are addressed concepts of environmental journalism and environmental education; 

the pedagogical function of environmental journalism and the construction of news in print 

journalism. By content analysis methodology, the predominant topics and the news values in 

the analysis corpus, consisting of 92 news published in April and May 2012, were observed. 

The results showed that environmental education, focusing on awareness of readers, it was not 

the priority of the newspapers in this period. 

 

Keywords: Print journalism. Environment. Environmental education. News Values. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho é a educação ambiental nas notícias sobre meio ambiente no 

jornalismo impresso do Rio Grande do Sul. A escolha pelo tema meio ambiente deve-se à 

importância do assunto e ao entendimento de que a mídia deve também fazer um trabalho de 

conscientização ambiental, participar da formação ambiental do cidadão e não apenas noticiar 

as tragédias. Foram escolhidos os jornais gaúchos Zero Hora, do Grupo RBS, e Correio do 

Povo, do Grupo Record, para análise de suas matérias sobre meio ambiente. 

O problema de pesquisa parte do questionamento de como o jornalismo tem 

contribuído para a educação ambiental. Estão sendo publicadas só as catástrofes ou a função 

pedagógica do jornalismo ambiental aparece nos jornais? Quais os critérios de noticiabilidade 

usados na construção das notícias nos dois jornais gaúchos? Acredita-se que as informações 

sobre catástrofes podem ser minimizadas para aumentar o espaço de informações de 

qualidade sobre as questões ambientais, que possam acrescentar na formação da consciência 

ambiental dos leitores. 

O objetivo geral do trabalho é investigar como os jornais colaboram para a educação 

ambiental. Os objetivos específicos da pesquisa são comparar a abordagem das notícias sobre 

meio ambiente nos dois jornais; verificar em quais editorias as notícias são veiculadas; 

analisar a presença da função pedagógica do jornalismo na construção das notícias; 

categorizar as notícias que constituem o corpus de acordo com a temática presente em cada 

jornal; identificar os valores-notícia presentes em cada notícia analisada. 

Este trabalho pretende responder o problema acima formulado através das seguintes 

etapas: primeiramente o referencial teórico, que aborda no segundo capítulo o jornalismo 

ambiental e a educação ambiental, a partir de conceitos que abordam a questão da consciência 

ambiental da população. No terceiro capítulo, será abordada a construção das notícias no 

jornalismo impresso, os critérios de noticiabilidade, valores-notícia e a função pedagógica do 

jornalismo ambiental. 

O capítulo quatro é referente ao percurso metodológico e ao contexto do tema meio 

ambiente nos dois jornais. A metodologia de pesquisa usada é análise de conteúdo. Serão 

analisadas comparativamente as notícias sobre meio ambiente dos jornais gaúchos Zero Hora 

e Correio do Povo. O corpus de análise é constituído pelas edições do mês de abril e maio de 

2012 de ambos os jornais. O restante do trabalho se destina aos resultados da análise 

comparativa e as considerações finais. 
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2 JORNALISMO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 Na primeira parte deste capítulo é mostrado como a dimensão ambiental e a 

preocupação com o tema vem aumentando desde a sociedade primitiva até as últimas décadas. 

Em seguida é abordado o conceito de educação ambiental, ou seja, a questão ambiental e seus 

desdobramentos educativos, e a noção de formação do sujeito ecológico. Tentaremos ainda 

refletir brevemente sobre a educomunicação dentro da educação ambiental. 

 Na segunda parte deste capítulo é exposto o conceito de jornalismo ambiental, a partir 

de autores como Trigueiro, Bueno, entre outros.  Como o meio ambiente é um tema que vem 

crescendo em todos os campos, talvez pelos recentes desastres ambientais que estão 

ocorrendo nas mais diferentes partes do mundo, vamos tentar refletir sobre o papel do 

jornalismo nesse meio. Portanto, este primeiro capítulo tentará fazer uma ponte de ligação 

entre a educação ambiental e o jornalismo e mostrar como esses dois campos distintos podem 

ajudar a construir uma cidadania ambiental.  

 

2.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A FORMAÇÃO DO SUJEITO ECOLÓGICO 

 

A palavra ecologia vem do grego oikos, que significa casa, e logos, que significa 

estudo. Assim, no estudo do “ambiente da casa” estão incluídos todos os organismos contidos 

nele e os fatores que o tornam habitável. Sendo assim, Ecologia é o estudo do lugar onde se 

vive ou da relação entre os organismos e seus ambientes (ODUM, 2009). O termo “ecologia” 

foi empregado pela primeira vez pelo biólogo alemão Ernst Haeckel, em 1866. Haeckel 

definia o conceito como “a ciência das relações dos organismos com o mundo exterior” 

(CARVALHO, 2006, p. 39). 

A Ecologia gera interesse desde muito cedo na História. Na sociedade primitiva, os 

indivíduos precisavam conhecer o ambiente onde viviam. Eugene Odum (2009) lembra que 

no início da civilização era preciso usar o fogo e outros instrumentos para modificar o meio 

ambiente. Porém, hoje, devido a todos os avanços tecnológicos parece que esquecemos que 

continuamos dependentes da natureza. “A civilização ainda depende do ambiente natural, não 

apenas para energia e materiais, mas também para os processos vitais para a manutenção da 

vida” (ODUM, 2009, p. 1). 

Para Carvalho (2006), a ecologia passou dos limites das ciências naturais e transita 

para o âmbito social, revelando-se como um campo muito vasto. Por isso, quando falamos em 

movimento ecológico, consciência ecológica, crise ecológica, entre outros, não estamos 
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falando da mesma ecologia dos biólogos, mas estamos falando de um universo de 

preocupações e ações sociais.  

Odum (2009) também fala dessa transição e aponta que, antes dos anos 1970, a 

ecologia era vista apenas como uma subdivisão da biologia. Mas, subitamente, durante os 

anos de 1968 e 1970, apareceu um movimento mundial de consciência ambiental. “Parecia 

que, de repente, todo mundo estava preocupado com poluição, áreas naturais, crescimento 

populacional e consumo de alimentos e energia, conforme a ampla cobertura de assuntos 

ambientais na imprensa popular” (ODUM, 2009, p. 2). Nos anos 70 a questão ambiental 

também ganha grande visibilidade pela Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972. 

Nesse momento o meio ambiente ganha dimensão na agenda internacional e o mundo 

despertava para a necessidade de uma educação ambiental. 

 No âmbito do Brasil, Carvalho explica que os movimentos ecológicos também datam 

dos anos 1970 e nascem em uma sociedade que compartilha do caráter internacionalizado da 

luta ambiental e, ao mesmo tempo, sofre com o trauma da censura e da repressão política do 

período. “Os anos 70 destacam-se como a década em que começa a configurar-se um conjunto 

de ações, entidades e movimentos que se nomeiam ecológicos ou ambientais” (CARVALHO, 

2006, p. 49). Essa década criou condições para a expansão e a consolidação das entidades 

ambientalistas da década seguinte. 

Já na década de 1980, em meio a conceitos como sociedade civil e cidadania as ações 

ecológicas ganham mais força, “seja pela via da expansão e valorização dos movimentos 

ecológicos, seja pela via da organização de entidades do tipo ONG ambientais” 

(CARVALHO, 2001, p. 299). Com o avanço da consciência ambiental, é também nos anos 

1980 que a educação ambiental cresce e se torna mais conhecida. Carvalho (2006) cita as 

políticas públicas para a educação ambiental no Brasil que surgiram nessa época: criação do 

Programa de Educação Ambiental, em 1984; inclusão da Educação Ambiental como direito 

de todos e dever do Estado no capítulo de meio ambiente da Constituição, em 1988. 

Assim como afirma Jacobi (2005) a década de 1990 trouxe inúmeras mudanças 

significativas no debate internacional sobre os problemas ambientais. E em 1992 o Brasil 

recebia no Rio de Janeiro a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, a 

Rio-92. Aguiar (2005, p.9) aponta que “a Rio-92 trouxe para o debate o avanço da degradação 

ambiental em nível internacional e a importância de soluções globais para os problemas 

ambientais, igualmente, globais”.  

Neste período, a problemática ambiental foi difundida em grandes escalas e André 

Trigueiro (2003, p.81) afirma que “nunca, em nenhum outro período da história se falou tanto 
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de meio ambiente”. Trigueiro (2003) destaca também a enorme cobertura jornalística feita no 

evento, onde nove mil jornalistas foram credenciados. Segundo Trigueiro (2003, p. 81), 

“novos cadernos e suplementos foram criados, numa saudável competição para ver quem 

conseguia explicar melhor a complexa pauta do encontro”. 

O Fórum Global, que acontecia paralelamente à Rio-92, foi o evento mais significativo 

para a educação ambiental brasileira. Na ocasião, ONGs e movimentos sociais de todo o 

mundo reuniram-se para formular o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades 

Sustentáveis e Responsabilidade Global. É este Tratado que orienta a proposta da educação 

ambiental brasileira e, segundo Jacobi (2003, p. 6), este tratado 

 

Coloca princípios e um plano de ação para educadores ambientais, estabelecendo 

uma relação entre as políticas públicas de educação ambiental e a sustentabilidade. 

Enfatizam-se os processos participativos na promoção do meio ambiente, voltados 

para a sua recuperação, conservação e melhoria, bem como para a melhoria da 

qualidade de vida. 

 

 Como podemos ver, cada movimento ou ação citado anteriomente serviu de estímulo 

para tornar a educação ambiental mais conhecida e, como afirma Carvalho (2006, p. 51), “a 

educação ambiental é parte do movimento ecológico”. Ainda conforme a autora, os 

movimentos ecológicos tiveram a preocupação de obter um método de conscientização que 

pudesse chamar a atenção para “a finitude e a má distribuição no acesso aos recursos naturais 

e envolver os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas” (CARVALHO, 2006, 

p. 52). 

 Sendo assim, a educação ambiental procura oferecer uma nova proposta em educação 

a partir da consciência da crise ambiental que o planeta vive. Uma das formas de mostrar para 

a população essa crise ambiental vivida e poder trabalhar a conscientização é através da 

comunicação. Dentro do Tratado de Educação Ambiental formulado paralelamente à Rio-92, 

um dos itens dos Princípios da Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global traz o seguinte: 

 

A educação ambiental requer a democratização dos meios de comunicação de massa 

e seu comprometimento com os interesses de todos os setores da sociedade. A 

comunicação é um direito inalienável e os meios de comunicação de massa devem 

ser transformados em um canal privilegiado de educação, não somente disseminado 

informações em bases igualitárias, mas também promovendo intercâmbio de 

experiências, métodos e valores (BRASIL, 2009, p. 2). 
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 O Plano de Ação do Tratado de Educação Ambiental também se refere à comunicação, 

propondo a seguinte diretriz às organizações que assinam o Tratado: 

 

 Garantir que os meios de comunicação se transformem em instrumentos 

educacionais para preservação e conservação de recursos naturais, apresentando a 

pluralidade de versões com fidedignidade e contextualizando as informações. 

Estimular transmissões de programas gerados por comunidades locais (BRASIL, 

2009, p. 4). 

 

A partir desses dois itens pertencentes ao Tratado de Educação Ambiental podemos 

começar a pensar a educomunicação. Dentro do Programa Nacional de Educação Ambiental 

(ProNEA), “a educomunicação é uma linha de ação que cuida da articulação de ações de 

comunicação para a Educação Ambiental”
1
. O objetivo é “proporcionar meios interativos e 

democráticos para que a sociedade possa produzir conteúdos e disseminar conhecimentos, 

através da comunicação ambiental voltada para a sustentabilidade” 
2
. 

Para Soares (2006, p. 4), a educomunicação “é um espaço de questionamentos, de 

busca de conhecimentos e construções de saberes. É também um espaço de ações e 

experiências que levam a saberes ou partem deles em direção a outros”. Soares (2006) diz que 

a educomunicação é estabelecida justamente pelas múltiplas relações que propicia. 

Essas múltiplas relações que a educação ambiental proporciona nos levam a pensar a 

noção de formação de um novo cidadão dentro do contexto ambiental, o sujeito ecológico. 

Para Carvalho (2006, p. 65), a tomada de consciência ambiental passa pela história da 

educação ambiental, da qual fizemos um breve histórico anteriormente, e aponta “para um 

jeito ecológico de ser, um novo estilo de vida, com modos próprios de pensar o mundo e, 

principalmente, de pensar a si mesmo e as relações com outros neste mundo”. 

Esse modo de ser e viver orientado pelos princípios ecológicos é o que Carvalho 

chama de sujeito ecológico. Para se enquadrar nesse ideal é necessária uma existência 

ecológica absoluta e colocar no cotidiano atitudes e comportamentos ecologicamente 

orientados. “O sujeito ecológico é um sujeito que sustenta a utopia dos que creem nos valores 

ecológicos” (CARVALHO, 2006, p. 67). 

Para Carvalho (2006), é importante compreender quais são os valores e crenças que 

formam o sujeito ecológico e como ele atua como uma orientação de vida. “O sujeito 

ecológico agrega uma série de traços, valores e crenças e poderia ser descrito em facetas 

                                                           
1
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/educacao-

ambiental/educomunicacao> Acesso em: 28 ago.2012 
2
Fonte: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/educacao-

ambiental/educomunicacao> Acesso em: 28 ago.2012 

http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental/educomunicacao
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variadas” (2006, p. 67). Contudo, o que há em comum nesses diversos indivíduos ou grupos 

de indivíduos onde o sujeito opera é a postura ética de crítica sobre a exploração humana do 

meio ambiente. 

 

Afinal, em um tempo de desesperança com os sistemas políticos e institucionais, a 

questão ambiental é, talvez, uma das esferas da vida social que hoje mais reúne 

esperanças e apostas na possibilidade de mudanças tanto em termos coletivos – 

sociais e até planetários – quanto em termos de estilo de vida e de transformação na 

vida pessoal (CARVALHO, 2006, p. 69). 

 

Sendo assim, a existência de um sujeito ecológico coloca em evidência a chance de 

um mundo transformado e alimenta a esperança de uma vida melhor. A educação ambiental 

está oferecendo um ambiente de aprendizagem social e traz com ela forte potencial para 

fortalecer o ideal de sujeito ecológico. A posição crítica da educação ambiental contribui para 

uma mudança de valores e atitudes, formando um sujeito ecológico capaz de identificar os 

problemas socioambientais e agir sobre eles (CARVALHO, 2006). 

Carvalho (2006) destaca também a preocupação com os problemas ambientais locais. 

Para a autora, é partir disso que começam a ser criados novos espaços de relações recíprocas 

entre o cidadão e a realidade socioambiental que o cerca. Nesse âmbito, a educação ambiental 

“pretende provocar processos de mudanças sociais e culturais que visam obter do conjunto da 

sociedade tanto a sensibilização à crise ambiental [...] quanto o reconhecimento dessa situação 

e a tomada de decisões a seu respeito” (CARVALHO, 2006, p. 158). 

Portanto, o grande desafio da educação ambiental é construir uma cultura cidadã e 

formar atitudes ecológicas. “Isso supõe a formação de um sentido de responsabilidade ética e 

social, considerando a solidariedade e a justiça ambiental como faces de um mesmo ideal de 

sociedade justa e ambientalmente orientada” (CARVALHO, 2006, p. 181). 

Como podemos ver a educação ambiental veio criando mais destaque nas últimas 

décadas e os eventos relacionados ao tema meio ambiente foram um impulso para o assunto. 

Foi possível perceber que a comunicação é um campo bastante presente no campo da 

educação ambiental e contribui também na formação do sujeito ecológico, ideal que é 

atingido quando se possui um modo de vida onde há relações diretas entre meio ambiente e 

sociedade. No próximo item veremos como o jornalismo está posicionado frente às questões 

educacional e de construção da consciência ambiental cidadã.  
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2.2 JORNALISMO AMBIENTAL 

 

Hoje, não é mais possível falar do mundo em que vivemos sem considerar os impactos 

da mídia, que está “cada vez mais onipresente, sofisticada e instantânea”. A avaliação é de 

André Trigueiro (2003), para o qual “numa primeira abordagem de como a mídia vem 

tratando dos assuntos sobre meio ambiente, é conveniente começar pela televisão, que conta 

com a boa receptividade do público e com imagens e sons da vida selvagem” (TRIGUEIRO, 

2003, p. 76). Mesmo fora do campo jornalístico, Carvalho (2006, p. 35) também fala do que a 

televisão oferece ao público quando o assunto é meio ambiente: 

 

Quando falamos em meio ambiente, muito frequentemente essa noção logo evoca as 

ideias de “natureza”, “vida biológica”, “vida selvagem”, “flora e fauna”. Tal 

percepção é reafirmada em programas de TV como os tão conhecidos documentários 

de Jacques Cousteau ou da National Geographic e em tantos outros sobre a vida 

selvagem que moldam nosso imaginário acerca da natureza. 

 

 Os programas do gênero na linha jornalística contribuem para a disseminação de uma 

cultura preservacionista, fazendo com que os telespectadores se preocupem com a destruição 

da fauna e da flora. “Curiosamente, esses programas parecem reforçar, involuntariamente, a 

ideia de que meio ambiente é sinônimo de fauna e flora” (TRIGUEIRO, 2003, p. 76). 

 Reduzir o meio ambiente à fauna e à flora é um equívoco. Portanto, o autor argumenta 

que na era da informação, meio ambiente ainda é uma questão periférica, porque não alcançou 

um sentido mais amplo. Ele coloca que os jornalistas devem perceber a realidade de uma 

forma inteiramente nova, tendo em vista o caráter multidisciplinar que está presente em todas 

as áreas de conhecimento. 

 E se a imprensa quer mesmo ser relevante, deve encarar sua responsabilidade em 

participar ativamente na formação ambiental do cidadão, não apenas nas calamidades, mas no 

dia-a-dia. Fonseca (2004) diz que também é preciso sempre considerar que a maioria das 

pessoas depende dos jornais como única fonte de informações sobre o meio ambiente. Sendo 

assim, catástrofes podem ser minimizadas ou até evitadas quando circulam informações de 

qualidade. 

 Beatriz Dornelles (2008) diz estar convencida de que é preciso adotar um novo estilo 

de jornalismo quando o assunto é meio ambiente. Para a autora não basta apenas manter a 

população informada sobre os acontecimentos acerca da natureza, mas “também precisamos 

educá-la para que, vivendo em democracia, possa se organizar e se mobilizar para exigir 
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ações que levem em consideração o futuro de nossos filhos e netos e de toda nossa geração” 

(DORNELLES, 2008, p. 43). 

Berna (2008, p. 89-90) também fala da construção da cidadania ambiental: 

 

A informação ambiental de qualidade e em quantidade é ferramenta indispensável 

para a formação e mobilização da cidadania ambiental. Por outro lado, informações 

ambientais deficientes, mentirosas ou incompletas podem levar à desmobilização da 

cidadania. A democratização da informação ambiental é fundamental para o 

exercício pleno da cidadania crítica e participativa, pois quando as pessoas, povo, ou 

as organizações não dispõem de informação de qualidade, fica comprometida a 

capacidade de fazer escolhas entre as diferentes alternativas e caminhos. 

 

Portanto, o papel do jornalismo ambiental não é apenas repetir o que já sabemos, mas 

contribuir na difusão de informações pertinentes para que a sociedade possa primeiramente 

conhecer os problemas para então articular as soluções. Como aponta Dornelles (2008), a 

pauta ambiental deve desempenhar uma função pedagógica, disseminando informações, 

conhecimentos e vivências para que possa dar condições para o cidadão comum participar do 

debate. 

Assim como Dornelles (2008), Belmonte (2004) também cita uma nova postura que o 

jornalismo deve tomar frente à crise ecológica, tornando-se responsável também por educar e 

transformar. Para o autor, “o jornalismo ambiental não pode ser apenas informativo, tem de 

estar engajado em um modelo de vida sustentável do ponto de vista ecológico e social” 

(BELMONTE, 2004, p. 35). 

Ao divulgar os problemas e soluções ambientais, a imprensa tem colaborado para o 

aumento da conscientização da opinião. Ao informar o público e alertar as pessoas sobre os 

perigos ambientais que a cercam, a imprensa tem desempenhado um papel fundamental ao 

permitir às pessoas que recorram à ação para protegerem o meio ambiente, uma vez que o 

atual estilo de vida que levamos ainda irá causar muitos danos e poluição ambiental (BERNA, 

2008). 

É preciso lembrar ainda a questão da sociedade imediatista em que vivemos. 

Atualmente a indústria da informação tem de se desdobrar 24 horas por dia para inteirar de 

notícias um público cada vez maior e fiel.  

 

Algumas questões, como a escassez crescente de água, a progressão geométrica do 

volume de lixo e o ritmo acelerado de desertificação do solo, tornam-se menos 

interessantes se comparadas com outros assuntos que têm o apelo do factual, que se 

resolvem numa escala de tempo bem definida e respondem aos interesses 

imediatistas de quem consome notícia (TRIGUEIRO, 2003, p. 80). 
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 Essa avalanche de informações em que vivemos perturba nossa capacidade de 

enxergar a complexidade do mundo moderno com um olhar sobre aquilo que é essencial. 

Porém, “não é pelo maior ou menor volume de informações que a população aprende a pensar 

criticamente e atuar em seu mundo para transformá-lo, se não tiver uma cultura e uma 

formação que predisponha as pessoas a valorizar esta informação” (BERNA, 2008, p. 100). 

O exercício da prática ambiental agrega substância à notícia sem que se perca de vista 

o interesse jornalístico. Isto porque o Jornalismo ambiental também é jornalismo e possui as 

características próprias de atualidade e periodicidade (BUENO, 2008). O autor conceitua 

Jornalismo Ambiental como “o processo de captação, produção, edição e circulação de 

informações comprometidas com a temática ambiental e que se destinam a um público leigo, 

não especializado” (BUENO, 2008, p. 109). 

 Bueno (2008) também aponta que um dos núcleos do conceito de Jornalismo 

Ambiental tem a ver com o que se entende por meio ambiente. E, para ele, meio ambiente não 

se resume apenas ao físico ou biológico, mas é um complexo de relações que condicionam a 

sustentação da vida em todas as formas, incluindo as interações sociais. 

Sendo assim, o Jornalismo Ambiental inclui um conjunto bastante diversificado de 

temas, dentre os quais podemos listar: 

 

O desenvolvimento e a proteção da fauna e da flora; a diversidade biológica ou 

biodiversidade; a poluição em suas várias formas (atmosférica, visual, sonora etc.); 

as mudanças climáticas; as condições da água e do solo; o consumo consciente; a 

sociodiversidade, que prevê a relação do homem com o seu entorno; os resíduos 

domésticos e o lixo industrial; as condições de produção de alimentos [...] o 

crescimento e a regulação populacional; a embalagem (ecodesign) e a reciclagem; 

[...] e assim por diante (BUENO, 2008, p. 108). 

 

Como podemos ver, o Jornalismo Ambiental se interessa por inúmeras pautas e 

questões. Essa “multiplicidade tem impacto na própria cobertura do meio ambiente pela 

mídia, de tal modo que se pode contemplar matérias em vários cadernos, editorias ou 

veículos” (BUENO, 2008, p. 108).  Com estas várias possibilidades de temas, o jornalista 

precisa ter em mente que “as pessoas, a natureza, o meio físico e biológico, a cultura e a 

sociedades estão umbilicalmente conectados” (BUENO, 2008, p. 109). 

O Jornalismo Ambiental desempenha várias funções, mas é possível ressaltar três 

delas: a função informativa, a função pedagógica e a função política. Na perspectiva de Bueno 

(2008), a função informativa preenche a necessidade que os cidadãos têm de estar em dia com 

os principais temas que abrangem a questão ambiental. A função pedagógica diz respeito à 

explicitação das causas e soluções para os problemas ambientais e à indicação de caminhos 
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para a superação desses problemas. A função política tem a ver com a mobilização dos 

cidadãos para fazer frente aos interesses que condicionam o agravamento da questão 

ambiental (BUENO, 2008). 

Bueno (2008) também aponta as síndromes que tem caracterizado o Jornalismo 

Ambiental. A primeira delas é a “síndrome do zoom ou do olhar vesgo”, que tem a ver com o 

fechamento do foco da cobertura, a fragmentação que retira das notícias e reportagens 

ambientais a sua perspectiva inter e multidisciplinar. A segunda delas é a “síndrome do muro 

alto”, que diz respeito à tentativa de despolitização do debate ambiental pela desvinculação 

entre as vertentes técnicas (comprometida com a perspectiva empresarial) e as demais 

vertentes (econômica, política e sociocultural). Esta segunda síndrome está associada à 

“lattelização das fontes”, síndrome em que o Jornalismo Ambiental tem priorizado fontes que 

dispõem de currículo acadêmico, produtores de conhecimento especializado que muitas vezes 

tem se tornado cúmplice de corporações que fazem a apologia de insumos químicos. Outra 

síndrome é a “síndrome da baleia encalhada”, que tem a ver com a espetacularização da 

tragédia ambiental, com a procura do inusitado e do esotérico e o recurso ao sensacionalismo. 

Ainda conforme Bueno (2008), o Jornalismo Ambiental tem grandes desafios a 

superar. Mas, além de acreditar que eles possam ser vencidos, é indispensável que os 

jornalistas, e também a sociedade, estejam dispostos e capacitados para essa tarefa. 

Como podemos ver, a maioria dos autores citados pensam que é necessária uma 

mudança no jornalismo ambiental. É preciso que os meios de comunicação estejam 

preparados e, acima de tudo, queiram ajudar na construção da consciência ambiental do 

cidadão. Isso ocorre quando são veiculadas informações ambientais de qualidade que possam 

auxiliar no processo de educação ambiental.  

Ao citar acima as funções do Jornalismo Ambiental de Bueno (2008), destacamos a 

função pedagógica, que deve indicar os caminhos para a solução dos problemas ambientais. 

Esse é um dos itens que deve aparecer nas notícias de cunho ambiental. E é sobre a 

construção das notícias que falaremos no próximo capítulo. 
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3 CONSTRUÇÃO DAS NOTÍCIAS NO JORNALISMO IMPRESSO 

 

Neste terceiro capítulo, primeiramente abordaremos algumas das teorias do 

jornalismo, que ajudam a decifrar porque as notícias são como são. Com a ajuda de autores 

como Traquina (2005), Wolf (2003) e Pena (2006) veremos que o jornalismo deixou de ser 

visto como espelho da realidade e passou a ser compreendido como construção social. 

Na segunda parte do capítulo, aprofundaremos os conceitos de noticiabilidade e 

valores-notícia, critérios que ajudam a construir uma notícia, definindo o que vai se tornar 

notícia ou não. Por fim, será estabelecida a relação desses valores-notícia com o jornalismo 

ambiental, para dar base à análise que será executada posteriormente neste trabalho. 

 

3.1 O JORNALISMO COMO CONTRUÇÃO DA REALIDADE 

 

 O jornalismo que conhecemos hoje tem as suas raízes no século XIX. Foi durante esse 

período que apareceu o primeiro mass media, a imprensa. A expansão dos jornais nesse 

século permitiu que um número crescente de pessoas passasse a se dedicar mais tempo a uma 

atividade que ganhava um novo objetivo: fornecer informações e não só propaganda. A partir 

desse novo paradigma nasceram características que ainda hoje são identificadas no 

jornalismo: “[...] a notícia, a procura da verdade, a independência, a objetividade, e uma 

noção de serviço ao público” (TRAQUINA, 2005, p. 34). 

 Durante o século XIX, os jornais são tidos com um negócio, ou seja, o objetivo é 

aumentar as tiragens para render lucros. Conforme Traquina (2005), os jornais passaram a 

oferecer um novo produto – as notícias baseadas nos fatos e não em opiniões.  Junto com o 

surgimento desse novo modelo de informação e não propaganda, também é possível verificar 

outros diferenciais, como a formação de um novo grupo social – os jornalistas – e a 

informação vista como mercadoria, o que ficou evidente com o surgimento de uma imprensa 

sensacionalista no final do século, o que foi chamado de “jornalismo amarelo” nos Estados 

Unidos. No país, “os jornais passaram a vender um produto (a notícia) a um público e a 

vender o seu público a anunciantes interessados em aumentar a venda de seus próprios 

produtos” (SCHUDSON apud SILVA, 1991, p. 61). 

 Sendo assim, o surgimento do jornalismo enquanto atividade remunerada está ligado à 

emergência da imprensa. Nos Estados Unidos, por exemplo, “enquanto a população aumentou 

33 por cento, a circulação dos jornais aumentou 187 por cento” (TRAQUINA, 2005, p. 35).  
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Os jornalistas também acompanharam a tendência histórica da profissionalização, processo 

que se intensificou com a industrialização e a urbanização das sociedades no século XIX. 

 Porém, para a imprensa chegar a um grande número de pessoas, só foi possível com as 

novas invenções que, por sua vez, tiveram impacto na ideologia da profissão e no 

estreitamento entre jornalismo e o fator tempo. Nesse segmento, Traquina (2005) cita as 

linhas telegráficas que ligaram vários países do mundo depois das invenções do telégrafo em 

1844 e do telégrafo por cabo em 1866.  

 Outro fator fundamental que fez parte do crescimento desse campo jornalístico é a 

liberdade. “A expansão da imprensa foi alimentada pela crescente conquista de direitos 

fundamentais, como a liberdade, [...] valor central da emergência de um novo conceito de 

governo – a democracia” (TRAQUINA, 2005, p. 40). Com a liberdade de imprensa, garantida 

na constituição, a imprensa norte-americana explodiu ao longo do século XIX. Já no Brasil, a 

liberdade não encontrou muito respaldo (SILVA, 1991). Os jornalistas sempre estiveram na 

luta pela liberdade, valor que está no centro do desenvolvimento do jornalismo e que traz 

consigo dois outros valores: a credibilidade e a verdade. 

 Seguindo na linha dos valores presentes no jornalismo, podemos citar a objetividade. 

Esse valor nasceu no século XX, mas surgiu com base em uma mudança do século XIX já 

citada acima, onde as notícias eram baseadas nos fatos e não nas opiniões. Para Felipe Pena 

(2006), a objetividade é um dos conceitos mais discutidos no jornalismo e o problema está na 

interpretação.  

 

A objetividade é definida em oposição à subjetividade, o que é um grande erro, pois 

ela surge não para negá-la, mas sim por reconhecer a sua inevitabilidade. Seu 

verdadeiro significado está ligado à ideia de que os fatos são construídos de forma 

tão complexa que não se pode cultuá-los como a expressão absoluta da realidade. 

Pelo contrário, é preciso desconfiar desses fatos e criar um método que assegure 

algum rigor científico ao reportá-los (PENA, 2006, p. 50). 

  

 Quer dizer que a objetividade surge porque há uma percepção de que os fatos são 

subjetivos, construídos através da mediação de um indivíduo que tem suas opiniões, 

preconceitos, ideologias, interesses pessoais e de outras naturezas. E como isto não deixará de 

existir no indivíduo, é preciso amenizar sua influência no relato dos acontecimentos, criando 

uma metodologia de trabalho. 

Ao longo dos anos o conceito de objetividade foi perdendo seu significado e hoje 

causa confusão. A objetividade do método é confundida com a do profissional, que não 

deixará de ser subjetivo. É confundido também texto com discurso, o que se torna claro na 
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separação entre informação e opinião, que surgiu no século XIX por influência do jornalismo 

norte-americano.  

A teoria do espelho é uma teoria do jornalismo que acredita na objetividade. Ainda no 

século XIX, esta teoria foi a primeira utilizada a fim de compreender porque as notícias são 

como são. A sua ideia central é de que o jornalismo reflete a realidade, ou seja, a imprensa é 

um espelho do real, apresentando um reflexo exato dos acontecimentos. Nesta teoria as 

notícias são como são porque a realidade assim as determina e o jornalista é um mediador 

desinteressado, que observa a realidade e emite um relato fiel, sem considerações pessoais. 

Seu dever é informar, ou seja, buscar a verdade acima de qualquer coisa. Para isso, o 

profissional “precisa entregar-se à objetividade, cujo princípio básico é a separação entre fatos 

e opiniões” (PENA, 2006, p. 125), e, para o autor, no jornalismo atual não há essa separação.  

Segundo Pena (2006), uma simples argumentação basta para contrariar a teoria do 

espelho. Essa argumentação traz a afirmação de que a linguagem neutra é impossível, pois 

não há como transmitir os acontecimentos sem mediação alguma. As próprias notícias ajudam 

a construir a realidade e “os próprios jornalistas estruturam representações do que supõem ser 

a realidade no interior de suas rotinas produtivas e dos limites dos próprios veículos de 

informação” (PENA, 2006, p. 128), inviabilizando o reflexo do real. 

A própria prática diária do jornalismo mostra que não existe neutralidade. Mesmo que 

o jornalista busque todas as versões de um fato, o resultado é sempre, de algum modo, parcial, 

pois é uma construção que acontece em um determinado contexto, por onde passam 

interesses, forças políticas, sociais e culturais, pontos de vista (CARVALHO; KOFF; 

BARICHELLO, 2010). 

Para justificar a contradição à teoria do espelho citamos a teoria do newsmaking. Esta 

teoria diz que o jornalismo está longe de ser um espelho do real, mas sim, é a construção 

social da realidade. Por ser de caráter construtivista não quer dizer que as notícias sejam 

ficcionais, mas são uma parte construtora da sociedade com referência na realidade. 

“Entretanto, também ajudam a construir essa mesma realidade e possuem uma lógica interna 

de constituição que influencia todo o processo de construção” (PENA, 2006, p. 129). 

Segundo Traquina, a teoria de perspectiva construcionista passou por uma mudança 

ainda no século XX.  “A partir dos anos 60 e 70 [...] emergem duas teorias que partilham o 

novo paradigma das notícias como construção social – as teorias estruturalista e 

interacionista” (TRAQUINA, 2005, p. 173). Estas teorias são complementares. Para ambas, 

as notícias são o resultado do processo de interação social entre jornalistas e as fontes de 

informação, jornalistas e a sociedade, dentro e fora de sua organização. Contestam a ideia de 
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que os jornalistas são apenas observadores indiferentes, mas, pelo contrário, são participantes 

ativos na construção da realidade. “Sendo uma construção, ambas as teorias reconhecem que 

as notícias são narrativas, ‘estórias’, marcadas pela cultura dos membros da tribo e pela 

cultura da sociedade onde estão inseridos” (TRAQUINA, 2005, p. 174). 

Além da teoria que aprova o conceito de construção, há uma teoria que defende a ideia 

de que a mídia agenda nossas conversas. Esta teoria é a teoria do agendamento. Chamado de 

agenda-setting nos Estados Unidos, o agendamento surgiu no início da década de 70, como 

mais uma teoria para observar os efeitos das mensagens dos veículos de comunicação sobre o 

público receptor. Segundo Pena (2006, p. 142), a teoria do agendamento traz o conceito de 

que “os consumidores de notícias tendem a considerar mais importantes os assuntos que são 

veiculados na imprensa”, ou seja, a imprensa acaba por pautar nossos relacionamentos. 

Na perspectiva do agendamento, Wolf argumenta que a sociedade se adaptou à mídia e 

sua participação na construção social.  

 

A influência dos mass media é admitida sem discussão, na medida em que 

ajudam a estruturar a imagem da realidade social, a longo prazo, a organizar 

novos elementos dessa mesma imagem, a formar opiniões e crenças novas 

(WOLF, 2003, p. 143). 

 

Estas teorias do jornalismo citadas ajudam a responder o questionamento de porque as 

notícias são como são. Ainda no século XIX as notícias eram vistas como um espelho da 

realidade e os jornalistas como meros observadores. Mais tarde, surgiu a teoria com 

perspectiva construcionista, contrária a teoria do espelho e que vê as notícias como um 

processo de construção que depende do contexto onde está inserido e de diversos fatores. 

Nesse processo de construção, a notícia precisa atender a vários requisitos para que possa 

realmente se tornar notícia. Entre esses requisitos estão critérios como noticiabilidade e 

valores-notícia, conceitos que veremos no próximo item. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE E VALORES-NOTÍCIA NOS JORNAIS 

 

 O que é notícia?  Em seu livro “A construção da notícia”, Miguel Alsina (2009, p. 

296) cita a definição de Martínez Albertos para o conceito de notícia: “[...] a notícia é um fato 

verdadeiro, inédito e atual, de interesse geral, e que é comunicado a um público que pode ser 

considerado massivo”. Porém, logo em seguida Alsina faz algumas críticas ao conceito, 

partindo do pressuposto de que, em primeiro lugar, a notícia não é um fato, e sim, a narração 
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do fato, como já foi visto anteriormente nas teorias do jornalismo. Já Pena (2006, p. 70) traz o 

conceito de Luiz Amaral, que conceitua notícia como “tudo que o público necessita saber, 

tudo que o público deseja falar”.  

 O processo de produção da notícia tem início com um acontecimento. E na rotina 

produtiva diária das redações, inúmeros acontecimentos chegam aos jornalistas. Porém, nem 

todos são veiculados, apenas uma parte vira notícia. Nesse momento os critérios de 

noticiabilidade possibilitam ao jornalista escolher os acontecimentos que irão se transformar 

em notícia. A noticiabilidade é definida a partir de um conjunto de critérios de relevância que 

tornam os acontecimentos aptos a se transformarem em notícia. Assim explica Wolf (2003, p. 

190): 

 

A noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e instrumentos 

com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, 

quotidianamente, de entre um número imprevisível e indefinido de fatos, uma 

quantidade finita e tendencialmente estável de notícias. Quer dizer, a noticiabilidade 

está estreitamente relacionada com os processos de rotinização e de estandardização 

das práticas produtivas.   

 

Como os critérios são parte da rotina jornalística, eles podem ser negociados, o que os 

torna variáveis. Assim explica Pena (2006, p. 73), “o repórter negocia com o editor, que 

negocia com o diretor de redação e assim por diante. E os próprios critérios estão inseridos na 

rotina jornalística, ou melhor, tornam possível essa rotina, pois são contextualizados no 

processo produtivo”. 

Portanto, segundo Wolf (2003), noticiabilidade é a capacidade que os fatos têm de 

virar notícia. Quanto maior o grau de noticiabilidade, maior a capacidade. E esse grau é 

medido através dos valores-notícia, que são um elemento básico do jornalismo, do qual os 

membros dessa categoria compartilham. Servem de óculos para ver e construir o mundo. 

Segundo Traquina (2005, p. 63):  

 

Os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se 

um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser 

julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável e, por isso, 

possuindo ‘valor-notícia’. 

 

 Ainda de acordo com a teoria de Wolf (2003), os valores-notícia distinguem-se entre 

valores-notícia de seleção e valores-notícia de construção, isso porque o autor acredita que os 

critérios estão presentes em todo o processo de produção da notícia. “Os valores/notícia 

derivam de pressupostos implícitos ou de considerações relativas: às características 
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substantivas das notícias; aos critérios relativos ao produto informativo; ao público; à 

concorrência” (WOLF, 2003, p. 200). Segundo o autor, assim se dividem os valores-notícia: 

 

Quadro 1
3
 – Valores-notícia segundo Wolf 

 

Critérios substantivos 

- Importância dos envolvidos 

- Quantidade de pessoas envolvidas 

- Interesse nacional 

- Interesse humano 

- Feitos excepcionais  

 

Critérios relativos ao produto 

- Atualidade 

- Novidade 

- Organização interna da empresa 

- Qualidade – ritmo, ação dramática 

- Equilíbrio – diversificar assuntos 

 

Critérios relativos ao meio de comunicação 

- Acessibilidade à fonte 

- Formatação prévia / manuais 

- Política editorial 

 

Critérios relativos ao público 

- Identificação dos personagens 

- Serviço / interesse público 

- Protetividade – evitar suicídios, etc. 

 

Critérios relativos à concorrência 

- Exclusividade ou furo 

- Gerar expectativas 

- Modelos referenciais 

Fonte: Wolf (2003). 

 

 

                                                           
3
Os quadros foram elaborados pela autora do trabalho. 
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 Já Traquina (2005) divide os valores-notícia da seguinte maneira: 

 

 

 

Quadro 2 – Valores-notícia segundo Traquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores-notícia 

de seleção 

 

 

 

 

 

 

Critérios substantivos 

- morte 

- notabilidade/notoriedade do ator 

principal 

- proximidade 

- relevância 

- novidade 

- tempo 

- inesperado 

- conflito ou controvérsia 

- infração (violação de regras) 

- escândalo 

 

 

 

Critérios contextuais 

- disponibilidade (facilidade na 

cobertura do acontecimento) 

- equilíbrio (dos assuntos) 

- visualidade (se há elementos visuais) 

- concorrência – exclusividade ou furo 

- dia noticioso 

Valores-notícia de construção 

- simplificação 

- amplificação 

- relevância 

- personalização 

- dramatização 

- consonância 

 Fonte: Traquina (2005). 
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 Assim como Wolf (2003) e Traquina (2005), Sodré (2009) também cita alguns 

valores-notícia: atualidade, proximidade, impacto, interesse público, entre outros já citados 

pelos autores nas tabelas anteriores. 

A seleção e filtragem das notícias é algo indispensável e o tempo é o ponto central do 

processo, pois o jornalista está sempre submetido à pressão do fechamento. Os 

acontecimentos podem surgir a qualquer hora e em qualquer lugar e, por isso, os critérios de 

noticiabilidade fazem parte da rotina jornalística. No próximo item, faremos a relação desses 

critérios com a prática do jornalismo ambiental, tentando discutir como esses valores 

interferem na função pedagógica do jornalismo. 

 

3.3 A FUNÇÃO PEDAGÓGICA E OS VALORES-NOTÍCIA NO JORNALISMO 

AMBIENTAL 

 

 Como já citado anteriormente neste trabalho, para Bueno (2008) existem três funções 

no jornalismo ambiental: informativa, pedagógica e política. Mais do que apenas preencher a 

necessidade que os cidadãos têm de estar em dia com os acontecimentos, a função pedagógica 

diz respeito à explicitação das causas e soluções para os problemas ambientais e à indicação 

de caminhos para a superação desses problemas. O jornalismo ambiental não deve apenas 

informar, mas deve construir suas notícias de modo que ajude a formar a consciência 

ambiental da sociedade. 

 Para definir o que vai ou não se tornar notícia, a prática do jornalismo conta com os 

valores-notícia. Como vimos anteriormente, os valores-notícia são um conjunto de critérios 

que definem o que vai ou não se tornar notícia e fazem parte da rotina jornalística. No 

jornalismo ambiental esses critérios também são usados, tendo em vista que o jornalismo 

ambiental é, antes de tudo, jornalismo.  

 A partir de uma primeira observação exploratória do corpus que será analisado no 

próximo capítulo deste trabalho, podemos dizer que as notícias sobre meio ambiente 

aparecem em diversas editorias e, basicamente, dentro de alguns temas: clima, catástrofes 

ambientais, política ambiental, desrespeito ambiental, conscientização e sustentabilidade.  

Diante dos valores-notícia citados por Wolf (2003) e Traquina (2005), já é possível 

estabelecer uma relação entre as notícias ambientais e estes critérios. Valores-notícia como 

quantidade de pessoas envolvidas, interesse humano/nacional, morte e inesperado podemos 

relacionar com as catástrofes ambientais, que acontecem sem previsão, por vezes envolvem 

milhares de pessoas podendo causar a morte dos envolvidos e se tornam um assunto de 
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interesse nacional e até mundial. O jornal Correio do Povo traz um exemplo de notícia sobre 

catástrofe no dia 02/11/2012, sexta-feira (Figura 1).  

 

Figura 1 – Sandy matou 85 nos EUA 

 
Fonte: Correio do Povo (02/11/2012). Editoria de Internacional, p.10. 

 

Maurice Mouillaud (2002, p. 350) fala das mortes nas mídias: 

 

O morto acidental, o jornal o toma por sua conta; nele a morte se torna 

acontecimento como o corte ou a derrota de uma rotina: o avesso de uma 

programação? Mas a morte-acidente não estaria na programação de nossas 

sociedades? É a particularidade (do acidente ou do crime) que se torna notícia; sua 

diversidade é sua essência. 

 

Notícias que envolvem os temas sustentabilidade e conscientização podem ser 

relacionadas, em nosso corpus, à função pedagógica do jornalismo e aos valores-notícia como 

relevância, proximidade, novidade, geração de expectativas e atualidade.   Nas notícias com 

essas temáticas é que a conscientização em prol do meio ambiente pode ser notada, pois 

muitas apontam soluções para os problemas ambientais, já mostrando alguns exemplos a 

serem seguidos, ajudando na formação de um “sujeito ecológico” (CARVALHO, 2006). 

Quando o tema é sustentabilidade, geralmente aparecem novidades ecologicamente corretas 

que geram expectativas de um mundo mais sustentável. Nesse caso, o exemplo está na Figura 

2, onde o jornal Correio do Povo de segunda-feira, 05/11/2012, traz uma notícia desta 

temática.  
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Figura 2 – Ecologia e diversão: casa feita de garrafa 

 
 Fonte: Correio do Povo (05/11/2012). Editoria de geral, p.18. 

 

 No caso do desrespeito ao meio ambiente, aparece o valor-notícia citado por Traquina 

(2005): infração (violação de regras). Já a temática política ambiental está relacionada às 

ações políticas na área ambiental, como por exemplo, notícias sobre o Código Florestal. 

Como valores-notícia que podem aparecer nessas matérias é possível citar a utilidade pública 

e o interesse nacional acerca do tema. Quando o assunto é ligado ao clima, geralmente os 

jornais trazem temas como seca, chuvas e previsão do tempo, informações atuais e de 

interesse público. O jornal Zero Hora de domingo, 04/11/2012, traz um exemplo de notícia 

relacionada ao clima (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

Figura 3 – Feriadão de tempo aberto nas praias 

 
  Fonte; Zero Hora (04/11/2012). Editoria de geral, p. 21. 

 

De modo geral, tentamos relacionar os valores-notícia aos grandes temas que podem 

ser vistos nas notícias sobre meio ambiente, a fim de mostrar quais critérios o jornalismo 

ambiental utiliza. Embora faça parte de uma temática, cada notícia possui valores-notícia 

específicos. Essa análise será feita no próximo capítulo. 
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4 ANÁLISE COMPARATIVA DAS NOTÍCIAS SOBRE MEIO AMBIENTE EM 

ZERO HORA E CORREIO DO POVO 

 

Neste capítulo abordaremos o percurso metodológico do presente trabalho, trazendo a 

metodologia de análise de conteúdo. Explicaremos as categorias de análise criadas para 

selecionar as notícias de Zero Hora e Correio do Povo que foram selecionadas. Também neste 

capítulo quantificaremos separadamente as notícias encontradas em cada um dos jornais 

gaúchos. Em seguida, faremos a análise comparativa de ambos os jornais. 

 

4.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 O trabalho aqui proposto é guiado pela metodologia de análise de conteúdo. Para 

Herscovitz (2008), a análise de conteúdo é um método de grande utilidade na pesquisa 

jornalística e pode ser utilizada para descobrir tendências e modelos na análise de critérios de 

noticiabilidade, um dos itens a serem destacados nas notícias que compõem o corpus deste 

trabalho.  

Essa análise será de caráter qualitativo, porém o viés quantitativo será utilizado para 

organizar melhor os resultados. Segundo Herscovitz (2008, p. 125), “a característica híbrida 

da análise de conteúdo - pode ser vista como um método que reúne elementos quantitativos e 

qualitativos – coloca-a num gueto metodológico de onde ela sai reforçada e não 

enfraquecida”. Para Bardin (2004), a análise de conteúdo organiza-se em três fases: a pré-

análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e a interpretação. 

 Um dos itens da pré-análise citada por Bardin (2004) é a constituição de um corpus 

para ser submetido ao processo analítico. O corpus inicial de análise deste trabalho foi 

constituído pelas edições de abril e maio de 2012 dos jornais Zero Hora e Correio do Povo. 

Esse período de dois meses foi escolhido aleatoriamente. No total foram 122 edições e, desta 

pesquisa nos jornais, foram encontradas 192 notícias com temas relacionados ao meio 

ambiente – 100 notícias no mês de abril e 92 notícias no mês de maio, que passaram a 

constituir o corpus definitivo de análise.  

 A partir da fase de exploração do material, onde as notícias encontradas foram 

inseridas em tabelas, foi possível relacionar a revisão bibliográfica com o corpus e assim criar 

as categorias de análise. Segundo Bardin (2004, p. 32), a análise de conteúdo “é o método das 

categorias, espécies de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos 

elementos de significação constitutivos da mensagem”. 
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 As notícias foram inseridas em tabelas a fim de uma melhor organização. Foram 

criadas quatro tabelas: uma para as notícias selecionadas em abril no jornal Correio do Povo; 

uma para as notícias selecionadas em abril no jornal Zero Hora; uma para as notícias 

selecionadas em maio no jornal Correio do Povo; uma para as notícias selecionadas em maio 

no jornal Zero Hora. Os elementos destacados em cada notícia e enumerados nas tabelas 

foram a data de publicação, o título da notícia, a editoria em que a notícia foi veiculada, a 

página, os valores-notícia identificados e a temática ambiental em que a notícia se insere. É 

importante ressaltar que os valores-notícia foram identificados a partir do produto final, ou 

seja, a notícia pronta. Para uma abordagem mais profunda dos valores-notícia teríamos que 

realizar um estudo das rotinas produtivas dos jornais, o que não é o objetivo deste trabalho.  

 Como pontua Bardin (2004, p. 112), “classificar elementos em categorias impõe a 

investigação do que cada um deles tem em comum com os outros. O que vai permitir o seu 

agrupamento é a parte comum existente entre eles”. No caso deste trabalho, a parte em 

comum utilizada para agrupar as notícias encontradas são as temáticas ambientais que 

aparecem, ou seja, as temáticas serão as categorias de análise. 

 Como já citamos, as categorias de análise foram criadas a partir de uma primeira 

análise das notícias que constituem o corpus. Além da observação para chegar até as 

categorias, também observamos os valores-notícias mais evidentes que aparecem em cada 

notícia, tendo em vista que esses valores-notícia definem o que vai ou não se tornar notícia, e 

isso varia de acordo com cada veículo de comunicação, pois estes critérios dependem de uma 

série de fatores.  

No item 2.3 fizemos uma breve relação das temáticas encontradas com os valores-

notícia, citados por Wolf (2003) e Traquina (2005), que mais aparecem. Com essa revisão 

bibliográfica sobre o tema, foi possível pontuar os valores-notícia que aparecem nas notícias
4
. 

Logicamente, essa pontuação foi feita de forma superficial, citando apenas os valores-notícia 

mais evidentes, como por exemplo, atualidade e proximidade. No próximo item 

justificaremos cada uma das categorias de análise criadas. 

  

4.1.1 Categorias de análise 

 

 Para sistematizar a seleção das notícias encontradas retomamos a teoria de Bueno 

(2008) que traz um conjunto de temas que o jornalismo ambiental pode abordar: proteção da 

                                                           
4
 Ver apêndices A, B, C e D. 
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fauna e da flora, a poluição, as mudanças climáticas, condições da água e do solo, consumo 

consciente; reciclagem, escassez de água, biodiversidade, entre outros.  

Diante disso, foram encontradas cinco temáticas que são utilizadas neste trabalho 

como categorias de seleção semântica, o que Bardin (2004) conceitua como categorias 

temáticas. Portanto, as temáticas mais encontradas nos jornais foram as seguintes: 

  

a) A categoria Sustentabilidade aparece em 14 notícias do corpus. Esta temática está 

ligada a assuntos que integram aspectos econômicos, sociais, culturais e 

ambientais da sociedade
5
. Bueno (2008) sugere nessa temática assuntos como 

ecodesign e a produção, conservação e utilização de energia sustentável. Um dos 

valores-notícia presentes nas notícias desta categoria geralmente é novidade, por se 

tratar, na maioria das vezes, de projetos ou iniciativas de caráter sustentável, assim 

como mostra o exemplo na Figura 4. 

 

Figura 4 – Economia com atitude ecológica 

 
Fonte: Correio do Povo (11/11/2012). Editoria de 

cidades, p. 11. 

 

                                                           
5
 Conceito de sustentabilidade. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/ 

conteudo_474382.shtml>. Acesso em: 17 nov.2012 
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b) A categoria conscientização ambiental aparece em 45 notícias. Nesta categoria 

enquadramos as notícias de medidas preventivas de conscientização aos cuidados 

com o meio ambiente. No conjunto de temas que o jornalismo ambiental pode 

noticiar, Bueno (2008) aponta o consumo consciente, a reciclagem, etc. É esta 

categoria que está relacionada à função pedagógica do jornalismo, que deve 

apontar caminhos para a superação dos problemas ambientais, ou seja, deve 

mostrar exemplos de atitudes que ajudam na conscientização (Figura 5), 

colaborando na promoção da educação ambiental. Dornelles (2008) considera que 

a pauta ambiental deve sempre desempenhar a função pedagógica. Quando a 

temática é esta, aparecem valores-notícia como atualidade, relevância e interesse 

humano. 

Figura 5 – Cooperação busca preservar o Gravataí 

 
Fonte: Correio do Povo (02/11/2012). Editoria de 

cidades, p. 13. 

 

c) Quando o assunto é clima aparecem as mudanças climáticas em primeiro lugar, 

com notícias que mostram as possibilidades de determinado fenômeno ocorrer 

(Figura 6). Assuntos como a seca e o racionamento de água e as chuvas e os 

estragos que elas causam também aparecem nas notícias desta categoria, que 

apresentou 88 matérias. Os valores-notícia mais observados nessa temática são 
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atualidade e interesse público, tendo em vista que as mudanças climáticas são um 

assunto de interesse geral. 

 

Figura 6 – Fim de semana com o retorno da chuva ao RS 

 
Fonte: Zero Hora (10/11/2012). Editoria de 

geral, p. 37. 

 

d) Na categoria desrespeito ambiental estão 30 notícias. São assuntos relacionados 

ao destino de resíduos domésticos e lixo industrial, desmatamento, condições da 

água e do solo, vazamento de óleo, o saneamento e o tratamento de efluentes 

industriais, entre outros (BUENO, 2008). Alguns dos valores-notícias nessa 

categoria são infração e atualidade.  

e) A categoria política ambiental foi criada para enquadrar as notícias que dizem 

respeito ao Código Florestal e os debates acerca do tema. Estes assuntos ganham 

status de notoriedade pela amplitude do debate. Foram categorizadas nesse tema 

13 notícias. Alguns dos valores-notícia presentes são interesse público e 

relevância. 

f) Na categoria catástrofes ambientais aparecem duas notícias. Nesta categoria 

enquadramos notícias sobre tragédias ambientais que envolvem inúmeras pessoas 

e causam a morte de muitas delas (Figura 7). Nessa temática os valores-notícia 

mais comuns são morte e inesperado. 
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Figura 7 – Mianmar: terremoto deixa 13 mortos 

 
Fonte: Correio do Povo (12/11/2012). Editoria de internacional, p. 12. 

 

 

 Depois de explicarmos nosso passo-a-passo metodológico e as categorias de análise 

criadas para classificar as notícias, nos próximos itens veremos os resultados da análise de 

conteúdo. Em primeiro lugar, mostraremos a quantificação das notícias sobre meio ambiente 

encontradas em Zero Hora e Correio do Povo, separadamente, e depois faremos a comparação 

dos jornais. 

 

4.2 O MEIO AMBIENTE EM ZERO HORA 

 

 O jornal Zero Hora pertence ao Grupo RBS e circula desde 4 de maio de 1964. O 

periódico possui um caderno específico sobre meio ambiente – Nosso Mundo Sustentável – 

que circula todas as segundas-feiras. Porém, este caderno não foi utilizado nesta análise, tendo 

em vista que o foco do trabalho são as notícias do dia-a-dia, publicadas nas diversas editorias 

do jornal.  

Das 122 edições pesquisadas, Zero Hora apresentou 38 notícias sobre meio ambiente 

em abril e 35 notícias em maio, totalizando 73 notícias com temáticas ambientais. Nos 

quadros abaixo está a quantificação das notícias encontradas por editoria e por temática 

ambiental em Zero Hora. 
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Quadro 3 – Notícias por editorias no Jornal Zero Hora 

Editoria Abril Maio Total 

Geral 26 26 52 

Campo&Lavoura 5 3 8 

Pelo Rio Grande 3 2 5 

Economia 3 - 3 

Política 1 - 1 

Especial - 3 3 

Mundo - 1 1 

 38 notícias 35 notícias 73 notícias 

 Fonte: Jornal Zero Hora, abril/maio 2012. 

 

Quadro 4 – Notícias por temáticas no jornal Zero Hora 

Categorias de análise Abril Maio Total 

Sustentabilidade 2 3 5 

Conscientização ambiental 6 4 10 

Desrespeito ambiental 6 7 13 

Clima 18 17 35 

Política ambiental 6 3 9 

Catástrofes - 1 1 

 38 notícias 35 notícias 73 notícias 

Fonte: Jornal Zero Hora, abril/maio 2012. 

 

Assim como mostram os resultados, Zero Hora trouxe durante o período analisado um 

maior número de notícias na editoria de geral, totalizando 52 notícias nesta editoria. Em 

relação às categorias de análise, Zero Hora trouxe mais notícias dentro da temática ambiental 

Clima, ou seja, 35 matérias sobre as mudanças climáticas. Em seguida aparece a categoria 

desrespeito ambiental, com 13 notícias, e em terceiro lugar está a conscientização, com 10 

notícias publicadas. Sendo assim, podemos dizer que o jornal prioriza a função informativa do 

jornalismo, deixando a função pedagógica, que está ligada à conscientização, em segundo 

plano. 
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4.3 O MEIO AMBIENTE NO CORREIO DO POVO 

 

 O jornal Correio do Povo foi fundado por Caldas Júnior em 1º de outubro de 1895 e 

atualmente pertence ao Grupo Record RS. O jornal não apresenta uma caderno especializado 

em meio ambiente, tendo suas notícias veiculadas nas mais diversas editorias. Dentro do 

período analisado neste trabalho o jornal Correio do Povo apresentou um total de 119 notícias 

relacionadas ao meio ambiente. Destas, foram 62 notícias em abril e 57 em maio. Nos quadros 

abaixo está a quantificação das notícias encontradas por editoria e por temática ambiental no 

jornal Correio do Povo. 

 

Quadro 5 – Notícias por editoria no jornal Correio do Povo 

Editoria Abril Maio Total 

Economia 5 1 6 

Cidades 29 33 62 

Ensino 3 - 3 

Geral 19 13 32 

Polícia 1 1 2 

Internacional 2 1 3 

Rural 3 4 7 

Empreender - 1 1 

Especial - 3 3 

 62 notícias 57 notícias 119 notícias 

 Fonte: Jornal Correio do Povo, abril/maio 2012. 

 

Quadro 6 – Notícias por temáticas no jornal Correio do Povo 

 Categorias de análise Abril Maio Total 

Sustentabilidade 8 1 9 

Conscientização ambiental 21 14 35 

Desrespeito ambiental 12 5 17 

Clima 18 35 53 

Política ambiental 2 2 4 

Catástrofes 1 - 1 

 62 notícias 57 notícias 119 notícias 

 Fonte: Jornal Correio do Povo, abril/maio 2012. 
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Assim como mostram os resultados apresentados através dos quadros anteriores, 

Correio do Povo veiculou, durante o período analisado, um maior número de notícias na 

editoria de cidades, que traz informações sobre as diferentes cidades do Rio Grande do Sul. 

Nesta editoria foram 62 notícias, seguida de 32 notícias na editoria de geral. Na categorização 

das notícias, a temática ambiental mais abordada pelo jornal foi clima, com 53 notícias nos 

meses de abril e maio. Em segundo lugar, está a conscientização ambiental com 35 notícias 

veiculadas nos meses que constituíram o período de análise. Ainda que o número de notícias 

com a temática de conscientização apareça em segundo lugar, o jornal Correio do Povo, assim 

como Zero Hora, noticia um maior número de informações sobre as mudanças climáticas. 

 

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA DAS ABORDAGENS DOS DOIS JORNAIS 

 

 Como já detalhamos acima, no período de abril e maio de 2012 o jornal Zero Hora 

(ZH) apresentou 73 notícias sobre meio ambiente, sendo 38 em abril e 35 em maio. Já o jornal 

Correio do Povo (CP) trouxe dentro desse período 119 notícias, sendo 62 em abril e 57 em 

maio. Neste item faremos a comparação dos jornais gaúchos na cobertura sobre meio 

ambiente. 

 

Quadro 7 – Categorias de análise dos jornais Zero Hora e Correio do Povo 

Categorias de análise Zero Hora Correio do Povo Total 

Sustentabilidade 5 9 14 

Conscientização ambiental 10 35 45 

Clima 35 53 88 

Desrespeito ambiental 13 17 30 

Política ambiental 9 4 13 

Catástrofes 1 1 2 

Fonte: Jornal Zero Hora, abril/maio 2012; Jornal Correio do Povo, abril/maio 2012. 

 

 A categoria de análise com mais noticiadas enquadradas foi o clima. Nessa temática 

ambos os jornais fazem uma cobertura com muitas informações sobre as mudanças climáticas. 

No dia 24 de abril, terça-feira, o CP informou a previsão para semana (Figura 8). No mesmo 

dia ZH não apresentava nenhuma notícia a respeito do meio ambiente. Porém, no dia seguinte, 

25 de abril, quarta-feira, ZH traz a previsão de temperatura para o dia (Figura 9). A notícia do 

CP ocupa uma pequena parte da página, enquanto em ZH a notícia ocupa meia página. 
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Figura 8 – Semana será de frio no Estado 

 
Fonte: Correio do Povo (24/04/2012). 

Editoria de geral, p. 17. 

 

Figura 9 – RS terá mínima perto de 0º hoje 

 
Fonte: Zero Hora (25/04/2012). Editoria de geral, p. 25. 

  

Ainda na categoria clima, ambos os jornais publicaram reportagens especiais sobre a 

seca que afetava o Estado no período. O jornal ZH trouxe o especial sobre a seca no dia 25 de 

maio, ocupando as páginas 4 e 5 da edição. O jornal CP publicou o especial no dia 20 de 

maio, ocupando a página 17 da edição. A seca traz muitas consequências, como o 
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racionamento de água. No dia 5 de maio, sábado, ZH trouxe uma notícia sobre o 

racionamento de água em Erechim (Figura 10). O jornal CP abordou o assunto no dia 10 de 

maio, quinta-feira (Figura 11). Um dos valores-notícia nestas notícias é a quantidade de 

pessoas envolvidas (WOLF, 2003), tendo em vista que a estiagem afeta um município de 97 

mil habitantes. 

 

Figura 10 – Trinta dias sem água em Erechim 

 
Fonte: Zero Hora (05/05/2012). Editoria de geral, 

p. 27. 

 

Figura 11 – Racionamento de água bate recorde 

 
Fonte: Correio do Povo (10/05/2012). Editoria de 

cidades, p.20. 
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 Em segundo lugar, está a categoria conscientização ambiental com 45 notícias 

publicadas durante o período de análise. Esta categoria aparece com relevância no jornal 

Correio do Povo, que veiculou 35 notícias enquanto Zero Hora publicou apenas 10. Portanto, 

ambos os jornais mostram que a função informativa está em primeiro lugar, e, ainda que o CP 

veicule mais notícias na categoria conscientização, deixam a função pedagógica do jornalismo 

ambiental em segundo plano. No jornal Correio do Povo foi possível identificar um maior 

número de notícias que mostram, por exemplo, projetos de escolas e outras ações de 

conscientização ambiental (Figuras 12 e 13), o que foi pouco visto em ZH. 

 

Figura 12 – Convênio possibilita descarte de pneus 

Fonte: Correio do Povo (28/04/12). Editoria de 

cidades, p. 19. 
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Figura 13 – Projeto incentiva ‘escolas verdes’ 

Fonte: Correio do Povo (08/04/12). Editoria 

de ensino, p.10. 

 

 Zero Hora destinou um espaço maior a uma notícia de conscientização do dia 23 de 

abril (Figura 14), dia em que é celebrado o Dia da Terra e Porto Alegre realizou um mutirão 

de limpeza no Rio Guaíba. Porém, o jornal Correio do Povo também trouxe uma matéria 

sobre o tema nesse dia (Figura 15). Como valores-notícia nesse caso, podemos citar a 

atualidade, a relevância e a quantidade de pessoas envolvidas na causa. 

 

Figura 14 – Faxina no Guaíba retira quase uma tonelada de lixo 

 
Fonte: Zero Hora (23/04/12). Editoria de geral, p. 31.
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Figura 15 – 1 tonelada de lixo é retirada das águas. 

 
Fonte: Correio do Povo (23/04/12). Editoria de 

geral, p.19. 

 

 No dia dois de abril, Zero Hora noticiou um acontecimento de grande proporção 

(Figura 16), não veiculado pelo jornal Correio do Povo. Embora não veiculada pelo CP, 

podemos dizer que a notícia sobre a Hora do Planeta aparece em ZH com valores-notícia de 

novidade e por ser um feito excepcional (WOLF, 2003). 
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Figura 16 – Uma noite para refletir 

 
Fonte: Zero Hora (02/04/12). Editoria de geral, página 24

6
. 

 

Em terceiro lugar, está a categoria desrespeito ambiental, a qual aparece em 30 

notícias. Nessa categoria, Zero Hora e Correio do Povo aparecem com números próximos – 

17 no CP e 13 em ZH – e linhas parecidas de assuntos, sem muita distinção como na 

conscientização. Bueno (2008) diz que o saneamento e o tratamento de efluentes industriais, 

os agrotóxicos e os fertilizantes químicos em geral estão dentro dos temas que o jornalismo 

ambiental pode abordar, e nos dois jornais aparecem esses temas relacionados principalmente 

à poluição (Figuras 17 e 18). Nessa categoria aparecem valores-notícia como infração e 

atualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Arquivo em PDF do jornal impresso. 
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Figura 17 – Resíduos acabam em local impróprio 

 
Fonte: Correio do Povo (09/05/12). Editoria de economia, p. 12. 

 

Figura 18 – Esgoto prejudica água dos rios do nordeste 

 

Fonte: Zero Hora (20/04/12). Editoria Pelo Rio Grande, 

p. 19. 

 

 A categoria sustentabilidade aparece com 14 notícias em Zero Hora e Correio do 

Povo. Assim como o desrespeito ambiental, a sustentabilidade tem uma quantidade parecida 

de matérias em ZH e CP – cinco e nove, respectivamente. Nesta categoria os jornais trazem, 

por exemplo, novidades em projetos sustentáveis (Figuras 19 e 20) e a discussão sobre o uso 

das sacolas plásticas (Figuras 21 e 22). A matéria de ZH sobre o uso das sacolas (Figura 23) 

apresenta o valor-notícia de visualidade, ou seja, há elementos visuais (TRAQUINA, 2005). 

No fundo da página aparece o desenho de uma sacola plástica, o que não existe na matéria do 

CP. 
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Figura 19 – Prédio gaúcho vira exemplo sustentável 

 
Fonte: Zero Hora (08/05/12). Editoria de geral, 

p.38. 
 

Figura 20 – Casa sustentável é sede da Gota d’Água 

 
Fonte: Correio do Povo (04/04/12). Editoria de 

cidades, p.15. 
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Figura 21 – Zaffari já adota o plástico verde 

 
Fonte: Correio do Povo 

(11/04/12). Editoria de 

economia, p. 9. 
 

Figura 22 – Evento discute o uso das sacolinhas 

 
Fonte: Zero Hora (10/04/12). Editoria de geral, p.32. 
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 Com um total de 13 notícias a categoria política ambiental tem nove notícias em ZH 

e quatro no CP. Como já observamos, esta categoria foi criada para enquadrar as notícias 

integrantes do corpus que abordam o Código Florestal. O jornal Correio do Povo publicou as 

quatro notícias na editoria de Rural.  A figura 23 mostra uma das notícias veiculadas pelo CP 

e fala sobre as indefinições do Código Florestal, em função do debate entre ambientalistas e 

ruralistas. O jornal ZH tem a sua maioria noticiada na editoria Campo&Lavoura (Figura 24), 

similar a editoria de rural de CP. Porém, ZH publicou uma reportagem especial sobre o 

Código Florestal que ocupou as páginas quatro e cinco da edição de sábado, 26 de maio: 

Dilma vetou: Uma dúzia de objeções. Estas notícias possuem como um valor-notícia o 

interesse público e atualidade, pois o debate acerca do tema é atual e gera interesse. 

 

Figura 23 – Indefinição cerca Código Florestal 

 
Fonte: Correio do Povo (24/05/12). Editoria de rural, p.16. 

 

Figura 24 – Câmara aprova Código Florestal 

 
.Fonte: Zero Hora (26/04/12). Editoria Campo&Lavoura, p. 30. 
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 Por fim, a categoria de análise catástrofes teve apenas duas notícias enquadradas, 

sendo uma em cada jornal. Nesta categoria aparecem as notícias sobre tragédias ambientais 

que envolvem mortes. O jornal Zero Hora teve sua notícia publicada em 30 de maio na 

editoria de Mundo, ocupando toda a página 19 (Figura 25), notícia não publicada pelo jornal 

Correio do Povo. O jornal CP veiculou a notícia sobre catástrofe em 06 de abril na editoria de 

Geral (Figura 26), notícia não publicada em ZH. São acontecimentos diferentes, porém 

publicados por apenas um dos jornais. O que pode justificar esse fato são os valores-notícia, 

que dependem de uma série de fatores para definir o que vai ou não se tornar notícia. Porém, 

podemos dizer que os valores-notícia que as matérias têm em comum são o inesperado e a 

morte (TRAQUINA, 2005). 

 

Figura 25 – Tremor leva medo e destruição à Itália 

 
Fonte: Zero Hora (30/05/12). Editoria de Mundo, p. 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Figura 26 – Temporal arrasador mata 14 na Argentina 

 
Fonte: Correio do Povo (06/04/12). Editoria de 

geral, p. 18. 
 

 Para concluir, podemos dizer que nem Zero Hora nem Correio do Povo colabora para 

a educação ambiental, pois o maior número de notícias em ambos os jornais está na categoria 

clima. Porém, o jornal Correio do Povo apresentou um número considerável a mais em 

notícias na categoria conscientização – foram 25 a mais que Zero Hora. Assim como aponta 

Bueno (2008), o jornalismo ambiental se interessa por inúmeras questões e pode contemplar 

diversas editorias e cadernos de um jornal impresso, o que ficou evidente ao realizarmos a 

exploração do material coletado para a pesquisa.  

 Dornelles (2008) considera que o jornalismo ambiental deve disseminar informações, 

conhecimentos e vivências para os cidadãos. E isso se torna possível a partir da execução de 

pautas pedagógicas, as quais apareceram em maior quantidade no jornal Correio do Povo, que 

trouxe exemplos de atitudes de conscientização ambiental. 

 Não basta apenas manter a população informada sobre questões do dia-a-dia e os 

acontecimentos da natureza. O jornalismo ambiental deve tomar uma nova postura fazendo 

com que as pessoas consigam enxergar os problemas e tenham capacidade de se mobilizar 

frente aos problemas ambientais. Talvez o jornalismo não esteja tomando para si esta função 

pedagógica, que acaba sendo também, como diz Bueno (2008), uma atitude política, de 

engajamento, mas isto seria tema para outro estudo. 



 51 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho proposto teve como objetivo investigar como os jornais Zero Hora e 

Correio do Povo colaboram para a educação ambiental através da função pedagógica do 

jornalismo. Isso foi possível através do levantamento das temáticas ambientais mais 

veiculadas pelos jornais e dos valores-notícia identificados no corpus de análise. Sendo assim, 

utilizando a análise de conteúdo, podemos dizer que o objetivo foi alcançado. A resposta 

obtida é de que ambos os jornais veicularam mais notícias sobre o clima durante o período de 

análise, e a educação ambiental, que apareceu nas notícias enquadradas na categoria 

conscientização, ficou em segundo lugar, com um número maior de notícias no jornal Correio 

do Povo. O fato de os jornais deixarem a função pedagógica do jornalismo ambiental em 

segundo plano nos faz pensar que, quando informam sobre os problemas ambientais, também 

podem ajudar as pessoas a tomar outra atitude em relação ao meio ambiente, por mais simples 

que seja. 

 Por meio do referencial teórico, onde estudamos em primeiro lugar a educação 

ambiental, foi possível elucidar conceitos sobre essa educação. Mostramos que há um Tratado 

de Educação Ambiental, desenvolvido pelo Ministério da Educação, que considera que a 

educação ambiental deve gerar, com urgência, mudanças na qualidade de vida e na 

consciência pessoal. Este Tratado também possui um plano e ação que se refere à 

comunicação, onde argumenta que os meios de comunicação devem se transformar em 

instrumentos educacionais quando o assunto é meio ambiente. Portanto, também podemos 

dizer que os jornais estudados apenas informam seus leitores sobre o meio ambiente, 

sobretudo sobre as mudanças climáticas, deixando a função pedagógica do jornalismo em 

segundo plano. 

 Na parte teórica do trabalho também foi possível entender o que é jornalismo 

ambiental, quais as suas características, suas contribuições e, principalmente, em que aspectos 

precisa de mudanças. Grande parte dos autores estudados na teoria de jornalismo ambiental 

enfatiza a necessidade de mudança no jornalismo ambiental, concordando que é necessário 

um novo estilo para educar e transformar e não apenas informar. 

 No referencial teórico também falamos do processo de construção das notícias e dos 

valores-notícia, critérios que podem variar de um veículo para outro e, assim, influenciar nas 

temáticas ambientais veiculadas nas notícias dos jornais. Essa diferença foi evidente nos 

jornais estudados, onde Correio do Povo trouxe mais notícias na categoria conscientização, 

notícias estas mais voltadas a projetos de cidades do Rio Grande do Sul, diferente de Zero 
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Hora, que não veiculou notícias locais na categoria conscientização. Deste modo, a reflexão 

sobre a construção das notícias no jornalismo impresso contribuiu para a realização da análise 

das notícias. 

Outra questão a ser ressaltada aqui é a nossa hipótese ao iniciar este trabalho. 

Pensávamos que as catástrofes iriam ter um espaço maior nos jornais, mas as análises 

mostraram o contrário. Foram selecionadas apenas duas notícias na categoria catástrofe 

durante o período de análise. O motivo disto pode ter sido a ausência de uma tragédia 

ambiental local e de grande proporção. 

Os resultados desta pesquisa não podem ser considerados fechados, tendo em vista que 

foi feita a análise de dois meses – abril e maio de 2012. Por isso, podemos dizer que este 

estudo não finaliza o problema, mas serve de base para futuras pesquisas relacionadas ao tema 

e como uma forma de contextualizar a temática ambiental que está inserida nos jornais Zero 

Hora e Correio do Povo. 
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APÊNDICE A — Notícias sobre meio ambiente no jornal 

Correio do Povo de abril/2012 

 

Data Título Editoria Pág. Valores-notícia Temática ambiental 
1º/04/12 Verde é tema de 

Hannover 

Economia 6 Relevância; atualidade Sustentabilidade 

1º/04/12 Taquara - Inaugurada 

a coleta seletiva 

Cidades 15 Interesse público; 

novidade; proximidade 

Conscientização 

03/04/12 Alunos montam 

robôs com sucata 

Ensino 9 Novidade; relevância Conscientização 

03/04/12 Erechim – Nível do 

lago já está a 12 cm 

do limite 

Cidades 11 Interesse público; 

atualidade; quantidade 

de envolvidos; 

proximidade 

Clima 

03/04/12 Dois irmãos – 

Encontros discutem 

plano de saneamento  

Cidades 14 Interesse público; 

atualidade; 

proximidade;  

Conscientização 

03/04/12 Três tremores em 

Montes Claros 

Geral 18 Inesperado; atualidade Clima 

03/04/12 Inea investiga óleo 

no litoral do RJ 

Geral 18 Atualidade; inesperado Desrespeito ambiental 

03/04/12 230 mil atingidos 

pela chuva no 

Amazonas 

Geral 18 Quantidade de pessoas 

envolvidas; inesperado 

Clima 

03/04/12 Vazamentos em dois 

estados 

Geral 18 Inesperado, atualidade, 

relevância 

Desrespeito ambiental 

04/04/12 Bento Gonçalves – 

Casa Sustentável é 

sede da Gota D’água 

Cidades 15 Novidade; relevância; 

proximidade 

Sustentabilidade 

04/04/12 Aves apreendidas no 

vale do Taquari 

Polícia 27 Infração; relevância; 

novidade 

Desrespeito ambiental 

05/04/12 Açudes secam no 

Vale do Rio Pardo 

Cidades 16 Quantidade de pessoas 

envolvidas; atualidade; 

interesse público;  

Clima 

05/04/12 Chuva e vento 

causam transtornos 

Cidades 16 Atualidade; relevância; Clima 

05/04/12 Frente fria termina Geral 20 Atualidade; interesse Clima 
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com o calor público 

06/04/12 Ventos geram 

energia no litoral 

Economia 6 Novidade; relevância; 

proximidade;  

Sustentabilidade 

06/04/12 Erechim – 

Racionamento de 

água entra em vigor 

Cidades 13 Quantidade de pessoas 

envolvidas; 

proximidade; 

atualidade 

Clima 

06/04/12 Desmatamento 

cresce, diz Inpe 

Geral 15 Atualidade; relevância;  Desrespeito ambiental 

06/04/12 Chuva e ventania 

causam transtornos 

Geral 17 Atualidade; 

proximidade 

Clima 

06/04/12 Temporal arrasador 

mata 14 na Argentina 

Geral 18 Quantidade de pessoas 

envolvidas; inesperado; 

atualidade; morte 

Catástrofes 

06/04/12 Estragos em casas e 

prédios públicos 

Geral 19 Quantidade de pessoas 

envolvidas; inesperado; 

atualidade 

Clima 

08/04/12 Projeto incentiva 

“escolas verdes” 

Ensino 10 Atualidade;  Conscientização 

09/04/12 Canoas – mais um 

incêndio em depósito 

de lixo  

Cidades 14 Inesperado; infração; 

atualidade 

Desrespeito ambiental 

11/04/12 Fórum Agas discute 

uso de sacolas 

Economia 9 Relevância; interesse 

público; atualidade 

Sustentabilidade 

11/04/12 Zaffari já adota 

plástico verde 

Economia 9 Relevância; atualidade Sustentabilidade 

11/04/12 Porto Mauá – Cinco 

meses de estiagem 

Cidades 15 Atualidade; interesse 

público; proximidade 

Clima 

11/04/12 Candiota – 

Destinação correta a 

pneus usados 

Cidades 16 Interesse público, 

proximidade; 

atualidade 

Conscientização 

11/04/12 Meio ambiente é 

tema de curso 

Geral 22 Interesse público; 

relevância; novidade 

Conscientização 

12/04/12 Sacolas plásticas 

continuam em uso 

Economia 9 Interesse público, 

relevância; atualidade 

Sustentabilidade 

12/04/12 Terremoto prova Internacional 12 Relevância; quantidade 

de pessoas envolvidas; 

Clima 



 58 

pânico no Índico atualidade 

13/04/12 Chuva deve aumentar 

nos próximos meses 

Rural 15 Interesse público; 

atualidade; relevância 

Clima 

14/04/12 São Borja – Nível do 

Rio Uruguai já afeta 

a fauna  

Cidades 15 Atualidade; relevância; 

proximidade 

Desrespeito ambiental 

15/04/12 Hannover mostra 

tecnologia verde 

Economia 6 Relevância; atualidade Sustentabilidade 

16/04/12 Alunos preparam 

foguetes com PET 

Ensino 10 Relevância; novidade Conscientização 

16/04/12 Mutirão de limpeza 

no lago da Usina Itá 

Cidades 12 Relevância; atualidade; 

proximidade 

Conscientização 

16/04/12 São Borja – Chuva 

de 18,25 mm no fim 

de semana 

Cidades 12 Atualidade; 

proximidade 

Clima 

16/04/12 Capela de Santana – 

Morro tem 

queimadas constantes 

Cidades 13 Atualidade; 

proximidade; 

relevância 

Desrespeito ambiental 

17/04/12 Rei atrai ira de 

ambientalistas 

Internacional 10 Atualidade; infração; Desrespeito ambiental 

17/04/12 Sapiranga – Cidade 

elabora plano para 

resíduos sólidos 

Cidades 13 Interesse público; 

proximidade; 

relevância 

Conscientização 

18/04/12 Roca Sales – 

Corredores 

ecológicos no Vale 

Cidades 15 Proximidade; 

atualidade; quantidade 

de pessoas envolvidas 

Conscientização 

19/04/12 Nova Santa Rita – 

especialistas avaliam 

área de desastres 

Cidades 21 Atualidade; 

proximidade; infração 

Desrespeito ambiental 

19/04/12 Projeto diferente de 

recolhimento de lixo 

Geral 25 Atualidade; novidade; 

inesperado 

Conscientização 

19/04/12 Porto Alegre debate 

gestão de resíduos 

Geral 27 Atualidade; interesse 

público; novidade 

Conscientização 

20/04/12 Código Florestal tem 

21 modificações 

Rural 13 Atualidade; interesse 

público, relevância 

Política ambiental 

20/04/12 Erechim – Motorista 

é indiciado por poluir 

Cidades 18 Atualidade; infração; Desrespeito ambiental 
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rio interesse público 

20/04/12 São Borja – Chuva 

de 17 mm não reverte 

estiagem 

Cidades 18 Atualidade; interesse 

público; proximidade 

Clima 

21/04/12 Guaranis recuperam 

nascentes de rios 

Geral 17 Atualidade; relevância;  Conscientização 

22/04/12 Dia da Terra é 

simbólico 

Geral 22 Atualidade; relevância; 

interesse humano; 

visualidade (há 

elementos visuais) 

Conscientização 

23/04/12 Cruzeiro do Sul – 

Mutirão de limpeza 

na Toca do Corvo 

Cidades 14 Atualidade; 

proximidade 

Conscientização 

23/04/12 1 tonelada de lixo é 

retirada das águas 

Geral 19 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Conscientização 

24/04/12 Rio Ijuí tem pontos 

com qualidade baixa 

Cidades 14 Interesse público; 

proximidade; 

relevância 

Desrespeito ambiental 

24/04/12 Seminário é prévia 

da Rio+20 

Geral 17 Relevância; interesse 

público; atualidade 

Conscientização 

24/04/12 Semana será de frio 

no Estado 

Geral 17 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

25/04/12 Impasse no Código 

Florestal 

Rural 14 Interesse público; 

atualidade; relevância 

Política ambiental 

26/04/12 Erechim – Água 

racionada há 20 dias 

Cidades 23 Quantidade de pessoas 

envolvidas; atualidade; 

proximidade 

Clima 

26/04/12 Rio dos Sinos ainda 

requer atenção 

Cidades 26 Atualidade; 

proximidade; interesse 

público 

Clima 

27/04/12 Erechim – Chuva não 

altera quadro 

Cidades 24 Atualidade; 

proximidade;  

Clima 

27/04/12 Resíduos industriais 

contaminam Sinos 

Cidades 27 Atualidade; 

proximidade; infração  

Desrespeito ambiental 

27/04/12 Conferência debate 

meio ambiente 

Geral 32 Novidade; interesse 

público; relevância 

Conscientização 
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28/04/12 Cachoerinha – 

Mutirão recolheu 30 

toneladas de lixo 

Cidades 19 Atualidade; 

proximidade; 

relevância 

Conscientização 

28/04/12 Montenegro – 

Convênio possibilita 

descarte de pneus 

Cidades 19 Atualidade; 

proximidade; 

relevância 

Conscientização 

30/04/12 Cachoerinha – Vias 

recebem 

pavimentação 

ecológica 

Cidades 17 Proximidade; novidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas 

Sustentabilidade 

30/04/12 Propostas para o 

meio ambiente 

Geral 18 Atualidade; quantidade 

de pessoas envolvidas; 

relevância 

Conscientização 
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APÊNDICE B — Notícias sobre meio ambiente no jornal 

Zero Hora de abril de 2012 

 

Data Título Editoria Pág. Valores-notícia 
Temática 

ambiental 
1º/04/12 Campanha para 

Erechim poupar 

água 

Geral 23 Quantidade de pessoas 

envolvidas; atualidade 

Clima 

02/04/12 Depois do frio, 

calorão de 35°C 

Geral 22 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

02/04/12 Uma noite para 

refletir 

Geral 24 Novidade; quantidade 

de pessoas envolvidas, 

feito excepcional 

Conscientização 

02/04/12 Computador é 

reciclado para 

ensinar 

Geral 33 Novidade;  Conscientização 

04/04/12 Código Florestal - 

Mais prazo para 

quem desmatou 

Campo&lavoura 16 Interesse público; 

atualidade; infração 

Política ambiental 

04/04/12 Sem saneamento, 

sem solução 

Geral 32/33 Interesse público; 

infração; atualidade 

Desrespeito 

ambiental 

04/04/12 Energia renovável 

em salas de aula 

Geral 39 Novidade; quantidade 

de pessoas envolvidas; 

proximidade  

Conscientização 

05/04/12 Educação 

Ambiental - 

Tapera inaugura 

Floresta Municipal 

das Araucárias 

Pelo Rio Grande 15 Novidade; 

proximidade; interesse 

público 

Conscientização 

05/04/12 Mais geração 

eólica atrás 

fábricas de 

equipamento 

Economia 20 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Sustentabilidade 

06/04/12 Chuva não evita 

parada de usinas 

Geral 15 Atualidade; interesse 

público; quantidade de 

pessoas envolvidas 

Clima 

06/04/12 Multa milionária 

por óleo em praia 

Geral 24 Infração; atualidade; 

importância dos 

envolvidos 

Desrespeito 

ambiental 
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08/04/12 Calor para curtir o 

fim do feriadão 

Geral 28 Atualidade; interesse 

público;  

Clima 

08/04/12 Previsão de mais 

chuva preocupa o 

Rio 

Geral 28 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

10/04/12 Evento discute o 

uso das sacolinhas 

Geral 32 Atualidade; interesse 

público; visualidade 

Sustentabilidade 

11/04/12 Estiagem modifica 

cenário na 

fronteira 

Geral 28 Atualidade; interesse 

público;  

Clima 

12/04/12 Seca interrompe 

travessia de balsa 

em Porto Vera 

Cruz 

Geral 41 Atualidade; interesse 

público; quantidade de 

pessoas envolvidas 

Clima 

13/04/12 Acúmulo de lixo 

em bueiros de 

Erechim 

Pelo Rio Grande 16 Interesse público; 

infração; proximidade 

Desrespeito 

ambiental 

13/04/12 Nevoeiro deve 

trazer novos 

transtornos 

Geral 45 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

15/04/12 Dilma aprova 

anistia para 

desmate 

Política 8 Interesse público; 

atualidade; relevância 

Política ambiental 

18/04/12 Lixo entope 

arroios e 

tubulações de rua 

Geral 30 Interesse público; 

infração; atualidade 

Desrespeito 

ambiental 

19/04/12 Seca provoca 

redução pela 

metade na colheita 

de soja 

Campo&lavoura 20 Quantidade de pessoas 

envolvidas; atualidade; 

relevância 

Clima 

20/04/12 Esgoto prejudica 

água dos rios do 

Noroeste 

Pelo Rio Grande 19 Quantidade de pessoas 

envolvidas; atualidade; 

proximidade  

Desrespeito 

ambiental 

20/04/12 Controvérsia fica 

fora de texto do 

Código Florestal 

Campo&lavoura 23 Interesse público; 

atualidade; relevância 

Política ambiental 

20/04/12 Temperatura cai 

no final de semana 

Geral 30 Interesse público; 

atualidade; 

Clima 
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21/04/12 Governo se 

apressa para alterar 

Código Florestal 

Campo&lavoura 17 Interesse público; 

atualidade; relevância 

Política ambiental 

21/04/12 Estado terá onda 

de frio a partir de 

hoje 

Geral 24 Interesse público; 

atualidade; 

Clima 

22/04/12 Neblina e sol antes 

do frio 

Geral 25 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

23/04/12 Temperatura baixa 

e sol marcam o 

inicio da semana 

Geral 30 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

23/04/12 Faxina no Guaíba 

retira quase uma 

tonelada de lixo 

Geral 31 Atualidade; infração; 

relevância 

Conscientização 

25/04/12 Feira para 

negócios limpos 

Geral 24 Novidade; relevância Conscientização 

25/04/12 RS terá mínima 

perto de 0°C hoje 

Geral 25 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

26/04/12 Câmara aprova 

Código Florestal 

Campo&lavoura 30 Atualidade; interesse 

público, relevância 

Política ambiental 

26/04/12 Depois do frio, RS 

enfrenta a chuva 

Geral 50 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

27/04/12 Ruralistas tentarão 

derrubar restrições 

Economia 18 Atualidade; interessa 

público; relevância 

Política ambiental 

27/04/12 Chuva traz 

esperança à cidade 

e ao campo 

Economia 26 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

29/04/12 Despejo de 

efluentes químicos 

leva risco ao Rio 

dos Sinos 

Geral 23 Atualidade; infração; Desrespeito 

ambiental 

29/04/12 Semana começa 

com frio intenso 

Geral 33 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

30/04/12 Frio se intensifica 

até amanhã no RS 

Geral 29 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

 

 



 64 

APÊNDICE C — Notícias sobre o maio ambiente no jornal  

Correio do Povo de maio/2012 

 

Data Título Editoria Pág. Valores-notícia 
Temática 

ambiental 
1º/05/12 Estiagem ainda afeta 

região Celeiro 

Cidades 14 Proximidade; 

atualidade 

Clima 

1º/05/12 Taquara – Plano para 

gestão de resíduos 

sólidos 

Cidades 15 Proximidade; 

atualidade; 

Conscientização 

1º/05/12 Chuva congelada na 

Serra do RS 

Geral 16 Proximidade; 

atualidade 

Clima 

03/05/12 Parobé- audiência 

discute resíduos 

sólidos 

Cidades 19 Proximidade; 

atualidade; interesse 

público 

Conscientização 

06/05/12 Sinimbu – Iniciadas 

medidas de 

racionamento 

Cidades 14 Proximidade; 

atualidade; interesse 

público 

Clima 

07/05/12 Poluição no Taquari - 

Mutirão retira 4,3t de 

lixo do rio 

Cidades 17 Proximidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas; atualidade 

Conscientização 

07/05/12 Vera Cruz – Usina de 

lixo já tem área 

definida 

Cidades 17 Proximidade; 

atualidade;  

Conscientização 

09/05/12 Resíduos acabam em 

local impróprio 

Economia 12 Atualidade; infração;  Desrespeito 

ambiental 

09/05/12 Aceguá – Município 

volta a decretar 

emergência 

Cidades 18 Atualidade; infração; 

quantidade de pessoas 

envolvidas 

Clima 

10/05/12 Erechim – 

Racionamento de água 

bate recorde 

Cidades 20 Atualidade; 

proximidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas 

Clima 

10/05/12 Alunos ajudam na 

recuperação da mata 

Cidades 22 Atualidade; 

proximidade;  

Conscientização 

10/05/12 Bioparque pode 

reduzir desperdício 

Rural 24 Novidade; relevância  Conscientização 

10/05/12 Mais cuidado com a Geral 26 Relevância; interesse Conscientização 
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reserva de água público 

11/05/12 Estiagem se prolonga 

no campo 

Cidades 20 Proximidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas; atualidade 

Clima 

11/05/12 São Borja – Déficit de 

chuva muda cenário 

no cais 

Cidades 20 Proximidade; 

atualidade 

Clima 

12/05/12 Código incentiva 

plantio de florestas 

Rural 18 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Conscientização 

12/05/12 Rio Pardo – Rio Jacuí 

cai a nível histórico 

Cidades 19 Atualidade; 

proximidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas 

Clima 

12/05/12 Pelotas – 

Abastecimento de 

água comprometido 

Cidades 19 Atualidade; 

proximidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas 

Clima 

13/05/12 Gravataí – Cidade terá 

estudo geológico a 

ambiental 

Cidades 15 Atualidade; 

proximidade 

Conscientização 

14/05/12 Cheias na Geórgia 

deixam 5 mortos 

Internacional 12 Atualidade; inesperado; 

relevância 

Clima 

14/05/12 São Borja – Chuva 

não ameniza estiagem 

Cidades 16 Atualidade; 

proximidade; interesse 

público 

Clima 

14/05/12 Poluição e nível baixo 

causam preocupação 

Cidades 17 Atualidade; 

proximidade; infração 

Desrespeito 

ambiental 

15/05/12 Primeira geada do ano 

em Erechim 

Cidades 16 Novidade; proximidade Clima 

17/05/12 Bagé – Sanga Rasa 

atinge nível crítico 

Cidades 14 Atualidade; 

proximidade;  

Clima 

17/05/12 Seca faz ressurgir 

paisagem de 1962 

Cidades 15 Atualidade; 

proximidade; 

inesperado 

Clima 

18/05/12 Água escassa no Vale 

do Rio Pardo 

Cidades 16 Atualidade; quantidade 

de pessoas envolvidas; 

proximidade 

Clima 
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19/05/12 Cruz Alta – Vistorias 

confirmam infrações 

ambientais 

Cidades 15 Atualidade; infração; 

proximidade 

Desrespeito 

ambiental 

19/05/12 São Leopoldo – Falta 

d’água atinge 150 mil 

pessoas  

Cidades 16 Atualidade; 

proximidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas 

Clima 

19/05/12 Porto Alegre terá 

Hospital Verde 

Empreender 18 Novidade; relevância Sustentabilidade 

20/05/12 Flagelo que resseca a 

vida no RS 

Especial 16 Atualidade; quantidade 

de pessoas envolvidas; 

relevância 

Clima 

20/05/12 Escassez atinge Vale 

do Rio Pardo 

Especial 16 Atualidade; quantidade 

de pessoas envolvidas; 

relevância 

Clima 

20/05/12 Seca dificulta o 

plantio do trigo 

Especial 17 Atualidade; quantidade 

de pessoas envolvidas; 

relevância 

Clima 

21/05/12 Baixo nível de rios 

causa preocupação 

Cidades 15 Atualidade; 

proximidade; 

quantidade de pessoas 

envolvidas 

Clima 

21/05/12 Estiagem modifica 

imagem do Uruguai 

Geral 16 Atualidade; relevância Clima 

21/05/12 Déficit de 300 mm em 

Passo Fundo 

Geral 16 Atualidade; relevância Clima 

21/05/12 Drama da seca desde 

dezembro 

Geral 16 Atualidade; relevância Clima 

22/05/12 Rio atingiu menor 

nível em quatro anos 

Cidades 17 Proximidade; 

atualidade 

Clima 

23/05/12 Marca feita em 1943 

ressurge no Taquari 

Cidades 13 Proximidade; 

atualidade; inesperado 

Clima 

23/05/12 Estância Velha – 

Curtume contaminou 

o Rio dos Sinos 

Cidades 15 Proximidade; 

atualidade; infração 

Desrespeito 

ambiental 

23/05/12 Martírio da falta de 

água na Campanha 

Geral 19 Atualidade; relevância Clima 
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23/05/12 Drama da seca atinge 

Região Central 

Geral 19 Proximidade; 

atualidade; relevância 

Clima 

24/05/12 Indefinição cerca 

Código Florestal  

Rural 16 Atualidade; relevância Política ambiental 

24/05/12 São Leopoldo – 

Proteção contra 

enchentes 

Cidades 22 Proximidade; 

atualidade; relevância 

Conscientização 

24/05/12 Estiagem muda cara 

da Capital 

Geral 24 Atualidade; inesperado; 

relevância 

Clima 

24/05/12 Aves apreendidas Geral 26 Atualidade; infração Desrespeito 

ambiental 

25/05/12 Governo anuncia hoje 

vetos ao Código 

Rural 16 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Política ambiental 

25/05/12 Em defesa do meio 

ambiente 

Geral 30 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Conscientização 

27/05/12 Situação crítica no Rio 

dos Sinos 

Cidades 14 Atualidade; relevância Clima 

27/05/12 Brasil é líder em e-

lixo / Reciclagem 

também é 

oportunidade 

Geral 15 Atualidade; relevância; 

interesse público 

Conscientização 

28/05/12 São Borja – Rio 

Uruguai tem queda 

histórica 

Cidades 15 Atualidade; 

proximidade; 

relevância 

Clima 

28/05/12 Nevoeiro altera a 

paisagem 

Geral 19 Atualidade;  Clima 

28/05/12 Detentos voltados a 

ações ambientais 

Polícia 26 Atualidade; novidade; Conscientização 

29/05/12 Venâncio Aires - 

Situação de 

emergência na área 

rural 

Cidades 14 Proximidade; 

atualidade; 

Clima 

30/05/12 São Borja – Pesca 

artesanal pode ser 

suspensa 

Cidades 15 Atualidade; 

proximidade;  

Clima 

31/05/12 Chuva chega ao RS 

causando estragos 

Cidades 12 Atualidade; 

proximidade; interesse 

Clima 
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público 

31/05/12 Chuva alivia situação 

do Sinos 

Cidades 13 Proximidade; 

atualidade 

Clima 

31/05/12 Aprovados túneis 

verdes 

Geral 16 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Conscientização 
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APÊNDICE D — Notícias sobre meio ambiente no jornal 

Zero Hora de maio/2012 

 

Data Título Editoria Pág. Valores-notícia 
Temática 

ambiental 
1º/05/12 RS deve registrar 

frio intenso hoje 

Geral 22 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

02/05/12 Depois do frio 

extremo, Estado terá 

dias de calor 

Geral 39 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

03/05/12 Fim do La Ninã 

deve acabar com a 

seca 

Geral 47 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

04/05/12 Santa Maria luta 

contra o lixo 

Pelo Rio Grande 11 Proximidade; 

atualidade; infração 

Desrespeito 

ambiental 

05/05/12 Trinta dias sem água 

em Erechim 

Geral 27 Atualidade; 

quantidade de 

pessoas envolvidas; 

relevância 

Clima 

05/05/12 Do inverno ao verão 

em três dias  

Geral 33 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

07/05/12 Carazinho – Rojões 

para espantar os 

pombos 

Pelo Rio Grande 29 Atualidade; conflito; 

proximidade 

Desrespeito 

ambiental 

08/05/12 Carazinho desiste de 

usar foguete contra 

pombos 

Geral 33 Novidade; 

proximidade; 

interesse público 

Conscientização 

08/05/12 Prédio gaúcho vira 

exemplo sustentável 

Geral 38 Novidade; atualidade; 

proximidade 

Sustentabilidade 

09/05/12 Ajuda internacional 

para combater crime 

Geral 27 Atualidade; infração; 

relevância 

Desrespeito 

ambiental 

10/05/12 Sobras de madeira 

surgem com 

potencial energético 

Campo&lavoura 22 Atualidade; 

novidade;  

Sustentabilidade 

10/05/12 Experimentos 

revoltam alunos 

Geral 36 Atualidade; infração; 

notabilidade  

Desrespeito 

ambiental 

11/05/12 Maus-tratos de cães 

são investigados 

Geral 45 Atualidade; infração; 

notabilidade 

Desrespeito 

ambiental 
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pelo MPF 

11/05/12 Depois do veranico, 

frio e chuva 

Geral 49 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

12/05/12 Uma aula de 

biologia a céu aberto 

Geral 30 Novidade; atualidade; 

relevância 

Conscientização 

13/05/12 Domingo com 

termômetro a 0° 

Geral 22 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

13/05/12 Cobaias em 

pesquisa reacendem 

debate 

Geral 28 Infração; atualidade; 

notabilidade 

Desrespeito 

ambiental 

14/05/12 Temperatura sobe 

na quarta 

Geral 32 Interesse público; 

atualidade 

Clima 

14/05/12 Grupo reúne 

assinaturas contra o 

uso de animais 

Geral 34 Atualidade; 

relevância; interesse 

público 

Conscientização 

15/05/12 RS terá mais um dia 

de variação de 

temperatura  

Geral 40 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

15/05/12 Cães devem passar 

por nova cirurgia 

Geral 42 Atualidade; infração; 

notabilidade 

Desrespeito 

ambiental 

17/05/12 Enchente é a maior 

em 110 anos 

Geral 36 Atualidade; 

inesperado;  

Clima 

18/05/12 Fim de semana deve 

ter sol e manhãs 

frias 

Geral 36 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

20/05/12 Rio+20 – ONU dá 

receita para 

crescimento 

Geral 23 Atualidade; 

notabilidade; 

novidade 

Sustentabilidade 

22/05/12 Ambientalistas 

protestam contra o 

Código Florestal  

Campo&lavoura 23 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Política ambiental 

23/05/12 Onda verde ganha 

rostos de artistas 

Especial 4/5 Atualidade; 

notabilidade; 

relevância 

Conscientização 

23/05/12 O sofrimento dos 

rios gaúchos 

Geral 21 Atualidade; 

proximidade; 

quantidade de 

Clima 
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pessoas envolvidas 

25/05/12 Seca no Pampa – 

Um martírio de duas 

décadas 

Especial 4/5 Atualidade; 

proximidade; 

quantidade de 

pessoas envolvidas 

Clima 

26/05/12 Dilma vetou – Uma 

dúzia de objeções 

Especial 4/5 Atualidade; 

relevância; 

notabilidade 

Política ambiental 

29/05/12 Código de Dilma vai 

encarar resistência 

Campo&lavoura 20 Atualidade; interesse 

público; relevância 

Política ambiental 

29/05/12 285 mil gaúchos 

racionam água 

Geral 32/33 Atualidade; interesse 

público; quantidade 

de pessoas envolvidas 

Clima 

30/05/12 Tremor leva medo e 

destruição à Itália 

Mundo 19 Atualidade; 

quantidade de 

pessoas envolvidas; 

morte 

Catástrofe 

30/05/12 Calor sai de cena e 

dá lugar ao frio 

Geral 23 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

31/05/12 As alternativas a 

esperar pela chuva 

Geral 38/39 Atualidade; interesse 

público; quantidade 

de pessoas envolvidas 

Clima 

31/05/12 Gaúchos terão dias 

gelados pela frente 

Geral 40 Atualidade; interesse 

público 

Clima 

 


