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RESUMO: 

 

Este trabalho estuda o Jornalismo Ambiental e as estratégias discursivas usadas no 

programa Cidades e Soluções da Globo News nos episódios que abordam a crise hídrica. 

Buscamos reconhecer as estratégias discursivas construídas nas reportagens televisivas 

sobre o meio ambiente, em específico sobre a crise hídrica; analisamos o modo como os 

jornalistas/apresentadores recontextualizam o discurso científico sobre o tema e, 

discutimos a relação entre as linguagens e o modo como os programas transpõem o 

discurso científico para o discurso midiático a partir da seleção de metáforas. Para tanto, 

utilizamos a metodologia da Análise Crítica do Discurso (Charaudeau e Fairclough), o 

estudo da metáfora como estratégia de recontextualização (Lakoff e Johnson), tendo como 

eixo reflexivo o conceito de racionalidade ambiental (Enrique Leff) e de Jornalismo 

Ambiental (André Trigueiro, Wilson Bueno, Roberto Belmonte). 
 

 

 
Palavra-chave: Jornalismo Ambiental; televisão, crise hídrica, Cidades e Soluções 
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“Pois a criação foi sujeita à vaidade não voluntariamente, 

mas por vontade daquele que a sujeitou, todavia, com a esperança 

de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para 

participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos 

que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o 

presente dia”. Romanos 8.20-22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

“Porque d‟Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas”. Rm 11.36 

  

Ao meu Deus, meu Senhor, autor e consumador da minha fé. Como sempre digo, 

“Ele sabe de todas as coisas”. Nenhuma expressão de gratidão tem sentido se não 

começar pelo Autor da vida. Com certeza, contei com a presença d‟Ele em cada dia de 

aula, nas madrugadas de estudo, no cuidado com a minha família e ao suprir os recursos 

necessários sempre que precisei. 

 

 Deus foi meu conselheiro e a minha força nos dias em que saía de casa chorando 

porque deixava os meninos sozinhos para ir para aula. Ele cuidou de tudo. Ele cuidou 

deles. Ele cuidou de mim. E nas vezes em que pensei em desistir, olhava para a cruz, para 

alguém que jamais desiste de nós, o senhor Jesus. 

 Ao meu amado, meu marido, meu querido Lusardo. Meu incentivo e impulso. Ele 

que não me deixou parar: “Começou, agora vai até o fim”. É claro que argumentei 

centenas de vezes, dizia do desgaste, das ausências, do cansaço, da idade... e a cada final 

de semestre quando eu achava que não conseguiria tive que enxergar a disciplina militar 

que tinha em casa. Obrigada, amor, por acreditar. 

 

À minha herança, meus príncipes, minha riqueza: Isaque e Samuel. Espero que 

entendam as renúncias, as ausências, as economias, as correrias, os dias que não podia 

levar no cinema, na pracinha, revisar os cadernos e as faltas nas reuniões na escola. “Vai 

ter reunião para as mães, mas a gente já disse que tu não pode porque tem faculdade, 

mãe”. Tenham certeza de que era em vocês que pensava a cada desafio para concluir essa 

graduação. Queria que sentissem orgulho de mim e que aprendessem como o esforço e 

prontidão que eu e o pai sempre tivemos. 

 

Pra ti, mãe. Guerreira, inteligente, informada, resiliente, forte e um verdadeiro 

milagre. Contigo consigo discutir todo e qualquer assunto. Penso que és mais jornalista do 

que eu. Esse diploma é para nós porque tu entendes muito sobre critérios de notícia. 

 

Às minhas irmãs Katia e Nádia – minhas fortalezas, minhas referências, minhas 

lindas. Sem vocês não seria possível. Seus conselhos desde a infância, cuidados e puxões 

de orelha formaram meu caráter e incutiram em mim a força de vontade que tenho hoje. 

Este diploma é para nós. É para vocês. 

 

Ao Mano, inteligentíssimo, esforçado e que nunca tirou um vermelho. A gente 

competia notas quando éramos pequenos. Valeu a pena. Prosseguimos na busca dos 

nossos sonhos. Que Deus sempre te ajude a realizar os teus. 

 

Ao tio Valdir. Demorou, né, tio? Eu sempre soube que o senhor acreditava em mim. 

E o senhor sempre soube que eu sabia disso. És o pai que eu conheci. Sempre foi. 

 

À igreja Templo das Nações – segunda família, onde dividia o tempo com a 

faculdade. Agradeço cada dia de aprendizado, mútua cooperação e amizade que ganhei 



7 
 

 
 

ali. Aos pastores Pedro e Denise Araújo pelo investimento pessoal, confiança e incentivo. 

Sempre pude contar com vocês – isto me impulsionava.  

 

À minha amiga e intercessora Marli Madeira da Rosa. Sem palavras! Minha 

âncora! Você e o Alexandre são muito mais do que amigos – são irmãos. Além de grandes 

incentivadores, conservam por mim um respeito e admiração que me constrangem. Nossa 

aliança é para sempre, superior a distâncias e a tudo mais. Nossa aliança é n‟Ele. 

 

À querida Clarice Irizaga que insistiu, insistiu e insistiu. Aprendi Português 

contigo, além da paixão pelo letramento. Está aí. Agora corrige. 

 

À Rossana, Douglas e Ana Luiza. “Vá lá”! “Escreva muito”! “Queremos lhe ver 

em lugares altos”. A distância geográfica não diminuiu a força da presença de vocês em 

todos os dias de faculdade e em tudo mais. 

 

À Ester e Evandro Barcellos – perdão pelos telefonemas e recados não retornados. 

Vocês moram no meu coração. 

 

À célula amada, a mais linda. Não tem como citar cada nome, mas sem vocês seria 

mais difícil. Tiveram que ouvir, entre encontros e orações, as curiosidades, os anseios e as 

teorias do jornalismo, além, é claro, sobre a análise de discurso. Vocês foram ótimos em 

disfarçar às vezes que não aguentavam mais. Amores! 

 

À Marta Dias, colega querida. Ouvinte. Conselheira. Ponderada. Compreensiva. 

Uma das pessoas mais fortes que conheço. Teu profissionalismo, caráter e força me 

inspiram e ensinam. Ao amigo Geverson Dias. Consegui terminar. Siga em frente também. 

Já és um psicólogo nato. E dos melhores! 

 

À Cloir, querida tia Clô, com seu feijãozinho fazendo o papel de avó para os meus 

filhos quando eu, em meio aos livros, não tinha tempo de cozinhar. 

 

Aos queridos Rogério e Vanessa Nunes. Poderia dizer que me faltam palavras, mas 

não acreditariam. Agradeço pelas inúmeras entrevistas que me concederam, pelas vezes 

que chegava da aula e contava tudo, tudinho para vocês e me ouviam com paciência. Pelo 

chimarrão entre notbook, apostilas, vídeos e fotos. Pelas conversas que não prestei 

atenção porque estava lendo ao mesmo tempo. Pela amizade de sempre. 

 

À Ana Carolina Goldani, querida Carol, com sua família preciosa. Pelas inúmeras 

entrevistas, pelos conselhos, pelo ombro e respeito de sempre. Obrigada mesmo! 

 

Aos amados Claudio e Lisa Freitas por cuidarem do Samuel quando eu tinha aula 

de manhã. Em semestres “impossíveis” vocês foram essenciais. Jamais irei esquecer. 

 

À minha família em Santa Maria, Gisele e Daniel. Nossos filhos crescem juntos 

enquanto a gente se vira para estudar, né? Como é bom ter vocês por perto! 

 

À querida Juliane Leviski... E, no meio da caminhada Deus me trouxe uma amiga 

que virou irmã. Às vezes penso que Deus usa algumas pessoas para nos mostrar como são 



8 
 

 
 

os anjos. “Está escrevendo o TFG”? “Vem pra cá, fizemos sopa”. “Está triste? Que nada. 

Vamos viajar”. “Para de chorar, já falei”. “Comprei salgadinho para os guris”. “Partiu, 

clube”. Você, Ju, em momentos difíceis, foi o meu ombro, enxugou minhas lágrimas, 

compartilhou minhas frustrações, me defendeu e valorizou o que tenho de melhor: a 

capacidade de ser amiga. Quando eu desacreditei, tu me ensinaste a ver além das 

experiências anteriores. Ensinou-me também que uma boa viagem, ainda que pertinho, é 

um excelente remédio. Tua amizade me impulsionou. Aprendi, querido Augusto Dorneles, 

que “não também é resposta”.  

 

Ao Alessandro Mathias e à querida, maravilhosa, super e linda equipe da Agência 

DG5 Comunicação. Em pouco tempo já somos uma família. Vocês não têm noção do 

orgulho que tenho de trabalhar com vocês.  

 

E, o percurso acadêmico me deu a honra de conviver por quatro anos e meio com 

os melhores. Refiro-me aos mestres do curso de Jornalismo do Centro Universitário 

Franciscano. Que bom que pude beber da fonte inesgotável de conhecimento que cada um 

trazia para aula!  

 

À minha orientadora Rosana Cabral Zucolo. Sua humanidade e grandeza de 

coração são equivalentes ao conhecimento e inteligência que a caracteriza. Para mim, foi 

uma honra! Queria ser orientada por você por mais muito tempo. Ao seu lado cresci! 

 

À professora Najara Ferrari Pinheiro que enxergou em mim o que eu não percebia: 

a paixão pela arte da pesquisa e a capacidade de escrever. Devo a ela cada certificado e o 

meu pequeno lattes construído durante a graduação. Grata, profe. Para sempre. 

 

À professora, amiga e conselheira Áurea Fonseca que já deve ter arrumado todas 

as vírgulas que coloquei a mais aqui e as que faltaram também. Parece que estou vendo. 

És mais do que uma professora pra mim, sabes disso. Te amo, profe! 

 

Aos colegas. À minha “dupla” perfeita, Michelli Anchieta Taborda. “Miiiiii, eu 

faço o texto e tu faz a apresentação”. “Luuuuu, deixa que desta vez eu escrevo”. Que bom, 

Mi, que te encontrei no Jornalismo! Terei lindas notícias tuas. Você é uma águia. Voe cada 

vez mais alto! 

 

Assim prossigo. Pretendo continuar estudando. Até aqui realizei um sonho que já 

julgava esquecido. Meu desejo? Que a minha profissão me ajude a contar a história das 

pessoas, pois, apesar de tudo, o ser humano é o que de mais precioso existe. Somos a 

“menina” dos olhos de Deus.  

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

Sumário 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 10 

1 – APRESENTAÇÃO DO CORPUS E DO PROBLEMA DE PESQUISA ................ 14 

1.1. Do objeto da pesquisa e da definição do corpus ............................................................... 14 

1.2 Delimitação do tema e construção do problema de pesquisa ............................................ 16 

1.2.1 A questão ambiental ................................................................................................. 16 

1.2.2 A questão ambiental na mídia ................................................................................... 21 

1.2.3 O Jornalismo e a crise hídrica ................................................................................... 28 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................................................................................. 36 

2.1 Jornalismo Ambiental: onde mídia e natureza se encontram .................................................. 36 

2.2 Sobre o conceito de Jornalismo Ambiental ............................................................................ 38 

2.3 A função do Jornalismo Ambiental ........................................................................................ 43 

2.4 Um Jornalismo de emergência? .............................................................................................. 48 

3. DO PERCURSO METODOLÓGICO ...................................................................... 52 

3.1 Das escolhas da pesquisa ........................................................................................................ 52 

3.2 A Análise do Discurso ............................................................................................................ 53 

4 – ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO CORPUS ................................................................. 57 

4.1 A representação da crise hídrica no programa Cidades e Soluções da Globo News ............... 57 

4.1.1. O primeiro programa analisado ...................................................................................... 57 

4.1.2 O segundo programa analisado ........................................................................................ 62 

4.2 As estratégias discursivas do Cidades e Soluções................................................................... 69 

4.3 A metáfora como recurso de recontextualização do discurso ambiental ................................. 72 

4.3 Os recursos visuais usados na transposição do discurso especializado para o discurso 

televisivo ...................................................................................................................................... 81 

4.5 As fontes discursivas do Cidades e Soluções.......................................................................... 91 

4.6 Soluções na voz de especialistas............................................................................................. 95 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: .................................................................................. 100 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 106 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

INTRODUÇÃO  

A crise do meio ambiente deixou de ser apenas um problema da natureza, 

geralmente relacionado à fauna e à flora. Essa crise tomou proporções tão grandes a ponto 

de influenciar e afetar a sociedade em diversos campos, como da economia, da saúde, da 

ciência, entre outros. A gravidade dos problemas ambientais passou a ser tratada como 

urgência no mundo inteiro, razão pela qual é tema de reunião de cúpulas de organizações 

mundiais, tornando-se, portanto, pauta nos meios de comunicação. 

Diante dessa realidade, espera-se que as organizações mundiais tomem decisões que 

possam modificar o rumo que o ecossistema tem tomado: um iminente problema global 

com poucas chances de solução. Espera-se também que essas decisões sejam apontadas 

pela mídia global com o intuito de gerar resultados positivos à sobrevivência da Terra. 

Em 2015, o Simpósio de Pesquisa e Extensão (SEPE) do Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA) abordou o tema “Olhares Sustentáveis em Favor da Vida”. O 

primeiro palestrante do simpósio foi o jornalista André Trigueiro que enfatizou a 

responsabilidade individual e coletiva com o meio ambiente.  

A partir desta palestra e por acreditar na relevância do papel do jornalista para com 

a questão ambiental, direcionamos este trabalho pesquisa. Logo, as leituras e o 

acompanhamento das notícias na televisão sobre a crise hídrica do Brasil, a monitoria no 

Laboratório de Jornalismo Ambiental (Ambjor) coordenado pela professora Aurea Fonseca 

e a participação na pesquisa “A Recontextualização como Estratégia do Discurso Midiático 

no Processo de Popularização da Ciência”, orientada pelas professoras Najara Pinheiro e 

Rosana Zucolo, contribuíram para o interesse na questão. 

Prosseguindo nesta reflexão, notamos que a falta de saneamento básico e a escassez 

de água no Brasil em 2015 levou o país a repensar como estancar esse desperdício. Para 

isso, diversos dispositivos midiáticos deram espaço ao assunto, nomeado como “Crise 

Hídrica”. Ressaltamos também que, apesar da atenção recebida no referido ano, os 

problemas relacionados à água não são recentes nem centralizados geograficamente. 

Acreditamos que os meios de comunicação em geral, como formadores de opinião, 

podem contribuir para que iniciativas, tanto a nível individual quanto a nível coletivo, 

sejam tomadas para deter a crise do meio ambiente. E, considerando o papel do jornalismo 

nesse debate, procuramos apontar como o telejornalismo aborda, de questões simples como 
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fechar torneiras, a questões mais complexas, como os resultados de pesquisas e opiniões de 

especialistas sobre o consumo responsável da água no mundo. 

Apesar de a mídia voltar-se para a questão ambiental, principalmente a partir da 

Eco-92, percebemos que a abordagem ainda é insuficiente. Mesmo que se comprove a 

participação coletiva como forma de melhorar a situação, é mais comum que a mídia 

enuncie tragédias subsequentes a fenômenos da natureza. Um exemplo recorrente é a ampla 

cobertura do acidente ambiental em Mariana no estado de Minas Gerais em 2015.  

Considerando-se que o jornalismo atenta para o factual e para determinados 

assuntos que direcionam a percepção da sociedade para algumas questões públicas, 

voltamos nossos olhares ao jornalismo especializado em determinada temática, neste caso 

no meio ambiente, cujo discurso ocupa-se de questões mais complexas, como pesquisas e 

procedimentos usados para prevenir ou solucionar a crise no ecossistema, como já dito. 

Diante dessa constatação, procuramos entender a organização do discurso sobre 

crise hídrica no programa Cidades e Soluções da Globo News que enuncia possíveis 

soluções para o ecossistema, no qual cientistas, autoridades, empresas e especialistas 

ganham espaço para explicar causas e consequências das atitudes referentes ao uso da água 

– atitudes essas decisivas para o destino dos recursos naturais e para a economia mundial. 

A ideia inicial era analisar como a crise hídrica de 2015 foi abordada nos principais 

jornais na televisão aberta. Mas, ao assistir estes jornais, percebemos que o tema era tratado 

mais sob a perspectiva política e econômica do que sob o ponto de vista ambiental. 

Buscamos, então, um programa que enfatizasse à problematização do tema, didatizando os 

expectadores e popularizando as pesquisas nesta área. Por fim, escolhemos o programa 

Cidades e Soluções por ter em seu eixo práticas que visam resultados positivos para o 

ecossistema nos principais centros urbanos do Brasil e no mundo e por apresentar como 

fonte, pesquisadores e autoridades no assunto. 

Esta pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa, visto que observamos e 

descrevemos as funções do jornalismo, as características do jornalismo especializado em 

meio ambiente e a diferença entre jornalismo ambiental e comunicação ambiental. A 

observação foi aprofundada em como o jornalismo aborda a questão da crise hídrica, 

apoiada pela Análise Crítica de Discurso (ACD), tendo como corpus dois episódios do 

programa Cidades e Soluções: Uma Visão Histórica sobre a Crise da Água e Compilado de 

30 Programas sobre Crise Hídrica, ambos apresentados em fevereiro de 2015.  
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A partir dessas considerações, o presente trabalho se enquadra nas preocupações que 

envolvem a temática meio ambiente e a crise no ecossistema, e na análise do discurso usado 

pela mídia ao abordar o assunto. Em específico, investigamos como o jornalismo ambiental 

na televisão faz a cobertura sobre o descaso, o desperdício e a degradação do meio 

ambiente e, se e como propõe soluções em favor da preservação da natureza. 

Para dar conta desses questionamentos, procuramos analisar as estratégias 

discursivas em torno da questão da crise hídrica nas reportagens televisivas sobre o meio 

ambiente no programa Cidades e Soluções da Globo News. Verificamos o modo como os 

jornalistas/apresentadores recontextualizam o discurso científico que menciona a crise da 

água e, a partir disso, discutimos a relação entre as linguagens (fontes) e o modo como os 

programas reorganizam/transpõem o discurso científico para o discurso midiático. 

Diante do exposto, consideramos este trabalho relevante por três aspectos: a) Pela 

importância que o meio ambiente ocupa no mundo; b) Pela inegável abrangência da 

televisão para a sociedade, visto que ainda é o meio de comunicação mais acessível e 

influente à sociedade; c) Pelo papel do jornalista na popularização da questão ambiental.  

Para esta análise, associamos a Análise Crítica do Discurso sob os pressupostos de 

Patrick Charaudeau sobre as estratégias em funcionamento do discurso da informação e das 

relações da mídia na construção do pensamento social e em como ela seleciona o que é 

notícia no espaço público midiático, em específico na TV. Também os pressupostos de 

Norman Fairclough, em seu estudo sobre discurso e mudança social, colaboraram com a 

análise dos programas, pois o discurso ambiental na mídia pode influenciar a sociedade 

sobre esta e outras questões. 

Estudamos as funções do jornalismo apontadas por Adriano Duarte Rodrigues e do 

Jornalismo Ambiental sob a perspectiva de Wilson Bueno que ressalta a diferença entre 

comunicação ambiental e jornalismo especializado em meio ambiente. Este autor classifica 

as funções do Jornalismo Ambiental em pedagógica, política e social. Outros autores 

colaboraram na construção desses conceitos: Beatriz Dornelles, Ana Paula Lukman, 

Adalberto Marcondes e Roberto Ávila Belmont, cujos artigos e livros relatam experiências 

em dispositivos que enfatizam notícias sobre meio ambiente e sustentabilidade. 

Para fundamentar a reflexão sobre meio ambiente, usamos da racionalidade 

ambiental de Enrique Leff. O autor pontua que pensar o meio ambiente deve fazer parte do 

dia a dia das pessoas no todo e que a questão ambiental é um conjunto de implicações 
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éticas que orientam diferentes práticas políticas na construção de novas racionalidades 

dentro das quais a sustentabilidade configura seus sentidos. Aliado aos conceitos desse 

autor, os artigos do livro „Mundo Sustentável 2‟ de André Trigueiro serviram de 

fundamentação para compreender os percursos da mídia na abordagem sobre a degradação 

do meio ambiente. Assim, este trabalho está dividido em quatro capítulos, a saber: 

No capítulo I, apresentamos o corpus de análise – dois episódios com a temática 

crise hídrica do programa Cidade e Soluções da Globo News. Nesta parte, apresentamos 

nossos estudos sobre a questão ambiental, refletimos sobre como esse tema é abordado na 

mídia, fizemos a análise da recontextualização do discurso científico para o discurso 

midiático e construímos o problema de pesquisa. 

No capítulo II, apresentamos o referencial teórico do nosso estudo e o percurso 

metodológico. Refletimos acerca dos conceitos e funções do jornalismo especializado em 

meio ambiente e apontamos diferenciações entre Comunicação Ambiental e Jornalismo 

Ambiental. Também, neste capítulo, apontamos os recursos que os meios de comunicação, 

em específico a televisão, utilizam para popularizar assuntos relacionados à natureza. 

No capítulo III, discorremos sobre o percurso metodológico que caracteriza esta 

pesquisa e estabelecemos a relação entre o corpus e pressupostos trabalhados no capítulo II. 

É nesta parte que conduzimos, a partir dos textos e enunciados a que temos acesso, a 

análise do discurso do programa Cidades e Soluções. 

No capítulo IV, detalhamos as características do programa Cidades e Soluções e 

identificamos as suas principais fontes.  Logo, discorremos sobre a representação da crise 

hídrica nos episódios analisados. Incluímos neste tópico o foco do nosso trabalho: a análise 

discursiva, o reconhecimento das estratégias e o estudo da metáfora como estratégia de 

recontextualização. 

No capítulo V, apontamos as considerações finais. Entendemos que o papel do 

jornalista vai além da pauta diária e que falar em sustentabilidade é um compromisso que 

ultrapassa o discurso.  Aqui refletimos „se‟ podemos e „como‟ podemos promover e incutir 

na sociedade o engajamento com a questão ambiental e quais são os limites e 

compromissos do jornalismo especializado nesta temática. 
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1 – APRESENTAÇÃO DO CORPUS E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Neste capítulo apresentamos o corpus de análise através dos elementos que a 

compõem, a saber, dois episódios sobre crise hídrica apresentados no programa Cidades e 

Soluções da Globo News. Trata-se de uma pesquisa de caráter qualitativo que estuda as 

estratégias discursivas do nosso objeto de estudo (Cidades e Soluções na temática da crise 

hídrica) para compreender o processo de desvelamento do discurso especializado sobre as 

pesquisas ambientais acerca do assunto. Ou seja, a análise da recontextualização do 

discurso científico para o discurso midiático apresentado na televisão e a maneira pela qual 

os jornalistas ressignificam o discurso sobre a crise da água. Apresentamos, também, a 

contextualização do assunto e a construção do problema de pesquisa. 

  

1.1. Do objeto da pesquisa e da definição do corpus 

O Cidades e Soluções foi idealizado pelo jornalista André Trigueiro, a partir da 

perspectiva da Globo News de produzir novas experimentações jornalísticas. O programa 

enfatiza questões ambientais, como o efeito estufa, aquecimento global, preservação das 

florestas e outras práticas que sustentam o discurso em defesa do ecossistema. 

Nessa direção, o programa daria segmento às séries que o jornalista apresentou em 

2004, as quais enfatizavam a eminente crise do ecossistema e mostravam soluções 

inovadoras praticadas em grandes centros urbanos para a proteção do meio ambiente. 

O perfil mais aprofundado e a linguagem mais especializada vêm da proposta que a 

Globo News carrega desde a criação: um canal que não apenas mencionasse os 

acontecimentos, mas que promovesse debates e midiatizasse pesquisas sobre os temas 

abordados. Para tal, o perfil de Trigueiro, jornalista com pós-graduação em gestão 

ambiental pela COPPE/UFRJ, onde é professor de Geopolítica Ambiental, adequou-se à 

proposta da emissora. 

Cabe ressaltar que a Globo News
1
 foi criada em 1996 e foi o primeiro canal de 

jornalismo na televisão brasileira transmitir notícias durante 24 horas de programação. Com 

essa característica, logo se tornou o canal preferido dos formadores de opinião, visto que 

profissionais experientes traziam debates e novas propostas às temáticas noticiadas. A 

produção do canal é de inteira responsabilidade da central Globo de Jornalismo. As 

principais atrações do canal são: Em Cima da Hora, Jornal das Dez, Espaço Aberto, N de 

                                                             
1 Memória Roberto Marinho (2013): http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/globo-
news.htm 

http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/globo-news.htm
http://www.robertomarinho.com.br/obra/globosat/divisao/globo-news.htm
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Notícia, Conta Corrente, Milênio, Arquivo N, Sem Fronteiras, Via Brasil, Almanaque, 

Entre Aspas, Agenda, Atividade, Painel, Starte, Roberto D‟Ávila, Bom dia Brasil, 

Manhattan Connection, Estúdio i e o Cidades e Soluções, objeto desta pesquisa. 

O diretor da Central Globo de Jornalismo, Evandro Carlos de Andrade, afirma que a 

intenção do novo canal era fazer uma cobertura extensa e diferenciada.  Para o diretor geral 

da Rede Globo, Carlos Henrique Schroder, a Globo News se aprofunda na informação 

porque tem mais espaço para fazer isso. Ele explica que o canal fechado consegue ir além 

do noticiário convencional da TV aberta. Com essas características, o telespectador do cabo 

pode entender que tem um complemento para o entendimento da informação. Eugenia 

Moreyra (2013), atual diretora da Globo News, enfatiza que o objetivo do canal é se tornar 

a principal fonte de notícia para o seu assinante e, para isso ser possível, é importante 

ocupar todas as plataformas, o que já é uma realidade.  

Em 2006, quando a Globo News completou dez anos, o programa entrou na grade 

fixa da programação. Neste tempo, André Trigueiro já havia adquirido prestígio no 

telejornalismo e foi convidado a retomar os assuntos tratados no Cidades e Soluções de 

2004: bons exemplos de projetos de gestão ambiental em cidades do Brasil e do mundo.  

Neste cenário, o primeiro programa foi ao ar em 15 de outubro de 2006 e permanece 

na grade de programação da emissora às segundas-feiras, às 21h30, com horários 

alternativos aos sábados e domingos, lembrando que, quem mora no exterior pode assisti-lo 

pela Globo Internacional. O Cidades e Soluções também pode ser acompanhado pela 

internet, na página disponibilizada no portal da Globo News, pelo canal do programa no 

youtube e pelas publicações do blog Cidades e Soluções, no portal g1.com.  

Com duração de 24 minutos, o programa apresenta iniciativas que visam à proteção 

do meio ambiente e que podem ser realizados em casa, empresas, departamentos de ensino 

ou outros lugares. Para Dill, Machado e Blank (2013), o programa é um claro exemplo de 

que canais por assinatura podem colaborar com a melhora do ambiente social. De acordo 

com estes autores, o aumento da renda per capita contribuiu para a procura por pacotes de 

televisão, nos quais as programações atingem um público mais instruído, que dá 

importância a assuntos de utilidade pública, como a sustentabilidade. 

Assim, ao investigar o discurso em torno do jornalismo ambiental, definimos dois 

episódios especiais sobre a crise hídrica para, então, analisar como os jornalistas transpõem 

o discurso especializado para o discurso midiático a partir da seleção de metáforas e, ainda, 
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como se dá o diálogo do apresentador com fontes especializadas. É com base neles que 

desenvolvemos as análises aqui apresentadas. 

O primeiro episódio analisado tem como título “Uma visão Histórica sobre a Crise 

da Água” apresentado em 4 de fevereiro de 2015; o segundo, “Compilado de 30 

Programas sobre Crise Hídrica” foi apresentado em 11 de fevereiro do mesmo ano. 

Ambos, com 24 minutos de duração, relembraram a série especial chamada “Água, o 

desafio do Século XXI”, apresentada em 2003. A finalidade dessa abordagem era ressaltar 

que o Cidades e Soluções já prevenia o problema hídrico e, a partir disso, traçar um 

comparativo entre as pesquisas e o tratamento que a água recebia em 2003 com a atual crise 

da água que teve seu ponto mais alto em 2015, nas regiões sudeste e nordeste do Brasil. 

Dentre os temas abordados nos episódios estão a dessanilização da água que sai do 

mar, água de reuso, gotejamento e tecnologias que otimizam o uso da água. No anúncio 

referente aos episódios, o destaque é para o acervo de reportagens que apontam caminhos e 

soluções para a atual crise hídrica.  

Os dois episódios ressaltam que escassez e falta de tratamento da água, principais 

causas da crise hídrica, teriam sido evitadas se os alertas e as ideias abordadas pelo 

programa tivessem sido colocados em prática. Para enfatizar essa afirmativa, o Cidades e 

Soluções trabalhou com retrospectiva, apresentação de fontes especializadas e com o uso de 

mapas, gráficos e depoimentos característicos do telejornalismo; como se verá adiante na 

análise do corpus.   

 

1.2 Delimitação do tema e construção do problema de pesquisa 

 

1.2.1 A questão ambiental 

O Brasil e o mundo vivem uma crise no ecossistema. A degradação da natureza 

causada pelo ser humano aumentou com o consumismo e com a ânsia de lucro a qualquer 

preço. O advento da tecnologia, que trouxe modernidade e rapidez à atualidade, também 

contribui para o desequilíbrio do meio ambiente. O consumismo alcança todos os níveis 

sociais ao disponibilizar diferentes objetos para os quais convergem olhares também 

diversos, sem que sejam questionados os seus modos de produção e como provocam a 

degradação da natureza. 
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A degradação ambiental, o risco de colapso ecológico e o avanço da desigualdade 

são pontuados por Enrique Leff como sinais eloquentes da crise do mundo globalizado. O 

autor considera a sustentabilidade como o principal tema da passagem para o terceiro 

milênio, onde destaca a transição da humanidade para uma pós-modernidade incerta, 

marcada pela diferença, pela diversidade, pela democracia e pela autonomia. Quanto ao 

aspecto econômico que governa essa pós-modernidade, Leff (2002) alerta que, ao mesmo 

tempo em que move e constrói um mundo globalizado, o mercado insere-se na nossa 

epiderme e em cada ponto das nossas sensibilidades, razões e sentidos. “O ser 

economicizado já não precisa pensar para existir. Basta-lhe reconhecer-se nos ditames da 

lei suprema do mercado” (LEFF, id. p. 209).  

Diante da hibridação do mundo, onde ciência, sociedade, economia e tecnologia se 

cruzam, faz-se necessário refletir sobre a questão ambiental como agente de construção 

social da atualidade a fim de não se perder os recursos essenciais à vida. Neste sentido, Leff 

(2001), em seu saber ambiental, defende a confluência de processos físicos, biológicos e 

simbólicos que, reconduzida pela intervenção do homem, resulta em um mundo complexo 

no qual natureza, tecnologia e textualidade sobrevivem e tomam novo significado por meio 

de “reflexões filosóficas e identidades culturais no torvelinho da cibernética, da 

comunicação eletrônica e da tecnologia” (LEFF, id. p.9). 

Ao se pensar o âmbito da comunicação, observamos que, apesar de se discutir a 

problemática ambiental, a abordagem midiática é insuficiente para gerar informações que 

colaborem para a conscientização da sociedade sobre uma crise que parece não ter solução, 

visto que os prognósticos de escassez de recursos naturais são extremamente negativos. 

O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos (2015) aponta que o aumento da demanda de água doce, consequência do 

crescimento populacional, do desenvolvimento insustentável e de falhas de governança, é 

incompatível com a quantidade de água disponível na natureza. O mesmo relatório afirma 

que a competição pela água aumenta o risco de conflitos localizados e que “as 

desigualdades são perpetuadas no acesso aos serviços, com impactos significativos nas 

economias locais e no bem-estar humano” (ONU, 2015, p.3). 

Essa afirmação colabora para a constituição da problemática deste trabalho, visto 

que urge a necessidade de promover a racionalidade sobre o meio ambiente como um todo 

e não só na questão da natureza, como algo a parte do homem. Promover a integração do 
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ser humano e do ecossistema é o foco das questões ambientais, uma vez que o conceito de 

meio ambiente utilizado pela maioria só questiona o quanto o homem pode ser prejudicado 

pelo desequilíbrio da natureza, porém, ignora-se que o meio ambiente não se refere 

somente ao ser humano, mas a todas as espécies vivas do planeta. Ressaltamos que 

economia, cultura e tecnologia estão entrelaçadas na questão ambiental.  

Neste cenário, o conceito de meio ambiente gera uma corrente que se entrelaça nas 

tramas da sustentabilidade e nas artimanhas do discurso e do desenvolvimento sustentável. 

Além disso, define categorias de racionalidade e de saber ambiental, problematiza o avanço 

das ciências e da interdisciplinaridade, para, segundo Leff (2001), “penetrar com visão 

crítica no campo da etnociências, do habitat, da população, do corpo, da saúde e da vida” 

(LEFF, id., p.12). O autor afirma que esse conceito de meio ambiente coloca à prova seu 

sentido questionador, transformador e recreativo nos domínios do saber.  

Ao considerarmos que a globalização e a modernização dos sistemas governam o 

mundo, questionamos, ainda, se a humanidade tem evoluído tanto quanto a ciência e a 

tecnologia, visto que a crise ambiental denuncia o rompimento de princípios que regem o 

relacionamento do homem com o meio ambiente. A crise do ecossistema, na abordagem de 

Leff (id), veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e 

legitimaram o crescimento econômico, mas negaram a natureza. Esta perspectiva não só 

questiona, mas denuncia a racionalidade econômica que, para cumprir metas de produção, 

gerou processos de destruição ecológica e degradação ambiental. 

Aquecimento global, crise hídrica, poluição, dificuldades na mobilidade urbana, 

crescimento populacional, lixo tóxico, desmatamento sem controle são apenas alguns dos 

problemas que acompanham o desenvolvimento humano. A busca pelo conhecimento e por 

descobertas tecnológicas nunca foi tão expoente, porém, o detrimento dos recursos naturais 

tem um preço alto que pode se tornar impagável, tanto pelo homem quanto pela natureza. 

Assim, integrar novamente o homem e a natureza é o desafio da atualidade, não só nos 

laboratórios, mas em discursos que norteiam todas as esferas sociais, entre outras, escola, 

família e trabalho. 

Ainda recorrendo a Leff (2001), cabe situar que com a percepção da crise ecológica, 

o conceito de ambiente foi reconfigurado como uma nova visão de desenvolvimento 

humano, a qual tem a finalidade de reintegrar os valores e potenciais da natureza, as 

externalidades sociais, os saberes subjugados e a complexidade do mundo. O autor define 
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esta complexidade como mecanicista, simplificadora, unidimensional e fragmentadora, a 

qual conduziu o processo de modernização. 

Ao discutir a complexidade ambiental na universidade, Javier Riojas (2003) afirma 

que os principais desafios do século XXI estarão relacionados à crise ambiental devido ao 

esgotamento global dos recursos naturais e, à exclusão e polarização social. O autor 

concorda com Leff (2001) a respeito de promover a racionalidade ambiental em diversos 

campos e afirma que “a complexidade dos problemas ambientais supõe uma 

reconceituação, tanto epistemológica como pedagógica e estrutural” (RIOJAS, id., p.225). 

Riojas (2003) ressalta, ainda, o aspecto educativo da questão ambiental e defende a 

articulação dos campos disciplinares mais pertinentes para a compreensão da complexidade 

do meio ambiente, considerando relevante incluir implicações pedagógicas e didáticas para 

a racionalidade do tema. Neste sentido, considera-se educação ambiental e informação 

como fatores decisivos à proteção do planeta para que, além de incitar a denúncia, exija 

intervenção das políticas públicas em favor do ecossistema. Assim, o pensamento 

ambiental passaria a ser um questionamento das universidades em diferentes cursos com a 

finalidade de educar, informar, prevenir e resolver. No entanto, o empenho de promover a 

educação ambiental ainda é raro nas instituições de ensino superior.  

Nesta perspectiva, considerando a área da Comunicação e nela, o Jornalismo, 

concorda-se com Campos (2006) ao afirmar que, embora o Jornalismo Ambiental venha 

crescendo nas últimas décadas devido ao agravamento da crise ecológica, a mídia não tem 

como promover, de modo permanente, a racionalidade ambiental, já que não é responsável 

por educar para o consumo sustentável, nem busca integrar-se a outros segmentos para 

viabilizar este compromisso social. O autor acrescenta que não há empenho da escola 

superior com a introdução de estudos de graduação e de pós-graduação nos cursos de 

jornalismo sobre educação ambiental, salvo raras exceções. 

Silva e Boer (2007) colaboram com esse pensamento ao considerar que as questões 

ambientais trabalhadas como parte integrante dos processos educativos contribuem na 

resolução de problemas concretos com a finalidade de melhorar o bem-estar e a 

sobrevivência da espécie humana. Neste sentido, a educação ambiental não é apenas o 

intercâmbio de informações sobre os ecossistemas brasileiros e não trata apenas da proteção 

de espécies em extinção ou diminuição da poluição, ou seja, a educação ambiental 

ultrapassa os limites das cartilhas sobre o comportamento sustentável adequado. 
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Apesar de se falar muito em sustentabilidade, ecologia e meio ambiente nos dias 

atuais, ainda existe carência de entendimento, tanto das causas da depredação dos recursos 

naturais, quanto das consequências deste problema, ou seja, o desenvolvimento das 

civilizações não foi acompanhado pela conscientização ambiental. Leonardo Boff (1999) 

defende que a civilização envolvida em muitas atividades que hoje estão direcionadas à 

tecnologia, deveria voltar-se mais para o trabalho que trouxesse realização pessoal e 

promovesse a integração homem-natureza. Segundo ele, o desenvolvimento e a 

globalização acabaram por afastar o homem da consciência da produção que preserva a 

natureza, ao invés de subjugá-la para arrancar dela mais do que possa recuperar. A lógica 

da civilização, para Boff (1999), mantém a humanidade refém de um comportamento 

destrutivo ao planeta, como se isso não trouxesse prejuízo a toda espécie viva, inclusive à 

humana - isenta da interação entre capital, trabalho, espiritualidade e destino comum. 

Se o cuidado com a terra deve ser global e ocupar a racionalidade da civilização, 

como defendem os autores anteriormente citados, compreende-se que o assunto deva ser 

discutido de maneira mais abrangente. A preocupação e o cuidado com o ecossistema 

poderão ser efetivados na medida em que houver informação sobre o assunto a ponto de 

agendar o cotidiano das pessoas a partir de uma responsabilização com a educação e com a 

prática ambiental. Neste sentido, Boff (id) afirma que as pessoas precisam se descobrir 

como parte do ecossistema, seja no aspecto da natureza ou da cultura. Ele complementa a 

questão com os aspectos positivos decorrentes da descoberta das razões pelas quais as 

pessoas devem ser preocupar com o planeta. Estas descobertas se darão a partir do 

conhecimento do meio ambiente pelo homem. 

Ainda na perspectiva do autor, tanto o indivíduo quanto a comunidade devem se 

inserir no ecossistema local e cuidar do meio ambiente. Ao cuidar de lugares públicos, de 

suas casas e escola, hospitais, igrejas e da vegetação, a sociedade se envolverá com a 

questão e, a partir disso, poderá defender a natureza porque a conhece. Boff (id) insiste na 

necessidade da educação e da informação a respeito da questão ambiental. Ele afirma que o 

cuidado com a ecologia será resultado de um processo de educação coletiva, no qual os 

participantes tenham acesso à informação e façam troca de saberes.  

Sob esses aspectos, a questão ambiental ultrapassa os campos da Geografia, da 

Biologia e de outras ciências voltadas à natureza para ocupar diferentes campos sociais. 

Deixa então, de ser uma questão de interesse só humano, ou só dos animais, ou só dos 
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recursos naturais e passa a ser uma questão global discutida nos laboratórios, nas salas de 

aula, no governo e na mídia.  

A questão ambiental emerge tanto do desinteresse da sociedade em geral pela crise 

do ecossistema, quanto do interesse dos ambientalistas em promover ações que previnam o 

uso abusivo dos recursos naturais. Diante dessa afirmativa, Campos (2006) recomenda que 

os jornalistas avaliem o movimento ambientalista e se aprofundem nesta ética, já que uma 

das principais instâncias de educação está nos meios de comunicação de massa. 

Nesta perspectiva, cabe referir que a mídia, em específico o jornalismo, atua na 

expansão e na divulgação da concepção de meio ambiente em diferentes contextos e 

produções de sentidos. E, sem pretender historicizar as construções discursivas em torno 

dela, hoje é possível perceber que na televisão aberta e no cabo, programas destacam a 

temática do meio ambiente ao democratizar o tema para que os telespectadores possam se 

envolver na defesa do ecossistema. 

 Destacamos aqui o Globo Ecologia e o Globo Ciência, da Rede Globo e, ainda, o 

Cidades e Soluções, da Globo News, objeto desta pesquisa, os quais mostram desde 

práticas em favor do meio ambiente, acessíveis à maioria dos telespectadores, a pesquisas e 

inovações tecnológicas que visam a sobrevivência das espécies e dos recursos naturais. E 

aqui começa a construção do problema desta pesquisa. 

 

1.2.2 A questão ambiental na mídia 

Diante do discurso da necessidade de novos rumos em favor do meio ambiente, 

reflete-se sobre o papel da mídia como formadora de opinião ao alertar a população sobre a 

iminência dos prejuízos que homem, animal e natureza sofrerão se a indiferença com a 

crise ambiental permanecer. Compara-se aqui o fato de que no dia a dia das notícias, os 

riscos do descaso com o trânsito ou com a saúde são pautas certas, porém, os riscos de 

tragédias ambientais, e as formas de preveni-las, não estão incluídos nas editorias.  

Se a abordagem midiática de números de acidentes nas estradas, alertas quanto à 

negligência com o uso do cinto de segurança e outros alertas sobre educação no trânsito 

servem para prevenir mortes por imprudência nas estradas, e, se as vantagens de praticar 

exercícios e consumir alimentos saudáveis informam o ouvinte/telespectador/leitor como 

cuidar de maneira mais eficiente da saúde, a abordagem pela mídia a respeito dos cuidados 
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com o meio ambiente e do uso racional dos recursos naturais podem também prevenir 

escassez, desabamentos, enchentes e outras catástrofes ambientais.  

Neste contexto, cabe aqui questionar por que reportagens sobre iniciativas de 

cuidado com o ecossistema ainda ocupam as pautas dos meios de comunicação de maneira 

esporádica, salvo em coberturas de tragédias da natureza. Na opinião de Belmonte (2004), 

existe preconceito contra os temas ecológicos nas redações, visto que as reportagens com 

esta temática são, quase sempre, fruto do interesse do próprio jornalista e, raríssimas vezes 

resultam da decisão de editores. Para o jornalista, “o status editorial ainda não é 

proporcional ao tamanho da crise ecológica planetária” (BELMONTE, id, p.21). 

Não é de hoje que natureza e mídia se relacionam, principalmente depois de 

tragédias ambientais como grandes tempestades, enchentes, alagamentos e incêndios. Fazer 

um jornalismo comprometido com prevenção de desastres ecológicos ainda é um desafio e 

uma novidade na mídia contemporânea. Belmonte (id) destaca que o tema ambiental vai e 

vem ao sabor das tragédias. Alguns programas da televisão brasileira, ainda que poucos, 

consideram a questão ambiental uma questão de educação para prevenir. Estes programas 

têm o objetivo de didatizar os cidadãos a fim de que as pessoas adotem atitudes favoráveis 

ao meio ambiente, mostradas na programação, e conheçam práticas positivas realizadas por 

ONGs, autoridades governamentais e empresas públicas ou privadas.  

No entanto, a abordagem que educa sobre o meio ambiente, ainda ocupa as horas 

mortas da televisão brasileira ou estão disponíveis apenas nos canais fechados, de menor 

alcance para a população que, em maioria, não tem acesso. Diante da pressa pela notícia e 

da cobertura dos fatos já acontecidos, são consideradas questões como: qual seria o tempo 

ou que espaço são dedicados à prevenção de desastres ambientais ou para a informação que 

ensina a cuidar da natureza? Há espaço na mídia para denúncia de crimes ambientais? 

Para Ângelo e Carvalho (2008), a mídia é responsável pela conscientização da 

sociedade a respeito da degradação da natureza a fim de contribuir com o esforço das 

ONG‟s ambientalistas e órgãos do governo que tratam do assunto.  Ao mesmo tempo, 

estender o olhar para o meio ambiente e aprofundar a questão na mídia é um desafio para o 

jornalismo de hoje em dia, alimentado de notícias rápidas e fragmentadas, visto que, com o 

advento da internet, a notícia deve se atualizar a todo instante.  

A sociedade depende, de acordo com Erbolato (1991), do que os veículos de 

comunicação informam. Desta forma, a seleção dos assuntos e a qualidade das notícias 
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devem satisfazer o interesse público, a fim ver a mídia cumprir seu papel social ao informar 

para transformar, e, assim, popularizar a racionalidade ambiental. 

As consequências que o ser humano enfrenta com a degradação da natureza vão 

desde doenças respiratórias, a prejuízos financeiros. No entanto, quando se observa os 

discursos sobre crise do meio ambiente, o pensamento comum oscila nos limites entre 

desmatamento, seca e extinção dos animais, ainda que o excesso de carros nas ruas, o 

consumismo, o uso descontrolado de sacolas e copos descartáveis, mineradoras sem 

fiscalização demonstrem que o ecossistema não se reduz à fauna e à flora. 

Trigueiro (2012) explica que reduzir o meio ambiente à fauna e à flora é um erro de 

grandes proporções. Para ele, aprofundar as pautas ambientais obriga os profissionais a 

perceberem a realidade de uma forma inteiramente nova em um mundo onde a educação é 

fragmentada, visto que áreas diferentes não se comunicam. Para resolver isso, o autor 

acredita que o caráter multidisciplinar, que permeia todas as áreas de conhecimento, 

contribui para a percepção da realidade de um mundo conectado, interligado e relacionado. 

Apesar de ainda ter que aprofundar e dar a assiduidade que o tema necessita, 

conforme dito anteriormente, a mídia passou a dar atenção ao assunto meio ambiente 

quando o olhar do mundo se voltou para a questão. Entre as décadas de 50 e 60, os 

problemas ambientais passaram a ser relacionados como consequência de ações humanas. 

Diante disso, somente o próprio homem poderia alterar esse processo destrutivo e, assim, 

passou a ser evidente que a qualidade de vida da humanidade estava prejudicada pela 

exploração sem controle dos recursos naturais. 

Se a questão ambiental passou a fazer parte da agenda de organizações mundiais, a 

mídia também passou a cobrir as reuniões que discutem o assunto há mais de 40 anos. Em 

1968, um informe dos universitários do chamado Clube de Roma declarou que considerava 

incompatível o desenvolvimento econômico em relação ao meio ambiente.  

Em 1972, a Conferência das Nações Unidas que elaborou e aprovou a “Declaração 

sobre o Ambiente Humano” foi realizada em Estocolmo, na Suécia, e abriu a discussão 

mundial sobre a necessidade de uma prática ambiental de prevenções e soluções para 

melhorar a qualidade de vida no planeta e buscar o desenvolvimento econômico. 

Para Fernandes (2001) a Conferência de Estocolmo abriu espaço para a criação de 

outros organismos internacionais comprometidos em denunciar o agravamento dos 

problemas ambientais que resultam de processos predatórios e poluentes, praticados em 
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escala mundial, o que indicou a falta de resposta prática dos princípios firmados naquela 

Conferência. 

Em 1975, a UNESCO promove o Encontro de Belgrado, Iugoslávia, onde pontuou 

alguns princípios básicos de educação ambiental. Em 1977, mais uma vez a UNESCO com 

o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), promovem em Tbilisi, 

Géorgia, ex URSS, a primeira conferência intergovernamental sobre educação ambiental. 

Em 1984, foi criada a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

presidida pela Primeira-Ministra da Noruega, Gro Brundtland. Em 1987 é apresentado o 

resultado do trabalho da comissão, o relatório Nosso Futuro Comum, também chamado 

Relatório Brundtland. 

Em 1987, UNESCO e PNUMA promoveram em Moscou o Congresso Internacional 

sobre a educação e a formação relativas ao meio ambiente com o intuito de avaliar 

resultados e traçar planos para a educação ambiental para a década de 90. O congresso 

reuniu mais de 300 especialistas de 94 países, entre eles o Brasil. Dele resultou um 

documento denominado Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e 

Formação Ambiental para o Decênio de 1990. 

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, inicialmente 

identificada como a Cúpula da Terra, foi denominada Eco-92 e, posteriormente, Rio-92. 

Desta conferência saíram importantes documentos decisivos para a proteção ambiental: a 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; a Agenda 21; a Convenção-

Quadro sobre Mudança do Clima; a Convenção sobre Diversidade Biológica; e a 

Declaração de Princípios sobre Florestas. 

A Rio-92, considerada a maior conferência da ONU, contou com a presença de mais 

de 30 mil pessoas, entre chefes de estado, jornalistas e representantes de organizações não 

governamentais. A grande cobertura jornalística da conferência atraiu os olhares do mudo 

para a questão ambiental. No mesmo ano, durante a conferência da Sociedade Civil sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, simultaneamente à Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi assinado o Tratado de Educação Ambiental 

para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. 

Lima (1999), ao discorrer sobre isto, afirma que os documentos produzidos pelas 

ONGs apresentaram um discurso mais pesado e estão entre as principais referências ético 

políticas e teóricas sobre a questão, visto que estas organizações são representantes da 
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sociedade civil organizada. Ele sustenta que esse conjunto de documentos oficiais é aceito 

como referência legítima e ao mesmo tempo neutra já que é utilizado de forma acrítica por 

grande número de agentes envolvidos na questão ambiental. Mas, o autor é ciente de que 

também há estudiosos que analisam esses documentos criticamente, o que chama atenção 

para contradições disfarçadas em matrizes ideológicas. 

A Conferência do Rio de Janeiro foi uma oportunidade para analisar a prática do 

tratado de Estocolmo e, diante do aspecto negativo dos resultados, a Conferência reforçou o 

compromisso das Nações com o Meio Ambiente. Para Fernandes (2001), estas obrigações 

se resumem em levar ao conhecimento das políticas de comércio e indústria dos países 

participantes, um programa de redução dos impactos ambientais causados pelo sistema 

produtivo, dar atenção aos movimentos sociais preocupados com a devastação do meio 

ambiente e promover debate de novos modelos de desenvolvimento econômico atentos à 

justiça social e a conservação dos ecossistemas, além de limitar a exploração das matérias-

primas. 

A Conferência estabeleceu ainda que as nações promoveriam, segundo Fernandes 

(2001), tratados internacionais dedicados à preservação das condições de sobrevivência das 

espécies e o equilíbrio dos ecossistemas. O autor pontua também a obrigação de cooperação 

internacional em projetos dos ambientes físicos e naturais e de aproximação dos debates 

dos temas ecológicos com as políticas ambientais, com as grandes questões do 

desenvolvimento econômico, das concentrações urbanas e do crescimento populacional, 

além de associar as iniciativas de proteção à biodiversidade e à valorização da 

sociodiversidade.  

A Conferência das Nações Unidas no Rio de Janeiro tinha um cunho governamental 

e, por isso, as Organizações Não Governamentais (ONGs) responsáveis pela divulgação da 

crise do meio ambiente realizaram um evento paralelo, denominado Fórum Global. 

Em 1997, na cidade de Kioto no Japão, foi assinado o Protocolo de Kioto – tratado 

que intensificou compromissos rígidos para a redução da emissão dos gases causadores do 

efeito estufa por meio do desenvolvimento de novas tecnologias. 

Kunsch, Moya e Ulsen (2014) mencionam, ainda, a Cúpula Mundial sobre 

Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo. Essa reunião, realizada em 2002, tinha 

como objetivo avaliar os avanços conquistados e propor o financiamento de projetos de 

sustentabilidade, o que não foi aprovado. Porém, a conferência serviu para reforçar a 
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importância do compromisso com os objetivos do milênio e teve como grande ganho a 

cobertura da mídia ao evento e a divulgação das questões da sustentabilidade. Já em 2012, a 

Conferência Rio + 20 mobilizou o mundo de maneira efetiva para a discussão da 

sustentabilidade. Os temas centrais da Rio + 20 foram a Economia Verde no contexto do 

desenvolvimento sustentável e o combate à pobreza e a Governança Global da 

Insustentabilidade. O sucesso da Conferência foi atribuído à criação do Fórum de Alto 

Nível para o Desenvolvimento Sustentável (ODS), além da proposição de elaborar uma 

agenda pós-2015. Nesta agenda, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável substituem 

os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), adotados pela ONU em 2000. 

A mais recente reunião das Nações Unidas foi a Conferência do Clima da ONU 

(COP-21), realizada em dezembro de 2015 em Paris. A Conferência resultou em um 

compromisso histórico entre todos os países do mundo: o Acordo de Paris que valerá a 

partir de 2020. O Acordo estabelece o compromisso de participação de todas as nações - e 

não apenas países ricos - no combate às mudanças climáticas. Ao todo, 195 países, 

membros da Convenção do Clima da ONU e da União Europeia, ratificaram o documento. 

Os acontecimentos lembrados aqui marcaram a preocupação do mundo com os 

rumos que a crise ambiental tem tomado e provocaram mudanças nos paradigmas dos 

governos mundiais e da sociedade no que se refere à urgência de providências para salvar a 

natureza. No instante em que essas conferências reuniram as principais autoridades no 

assunto, atraíram a atenção da mídia que passou a exercer um papel fundamental no 

processo de construção de soluções para a crise ambiental do planeta.  

Ana Paula Lükman (2008) afirma que grandes conferências levantam uma reflexão 

acerca da emergência da educação ambiental na mídia, pois essa emergência influenciou 

uma mudança na leitura do mundo, visto que temas relacionados à temática passaram a ser 

frequentes nas páginas dos jornais e revistas, nas telas de televisão e nas ondas do rádio. A 

partir do momento em que a educação ambiental tomou presença em vários ambientes 

sociais, os profissionais da imprensa tiveram que ocupar-se também da questão e assim, 

produzirem material jornalístico com esse tema, o que constitui o jornalismo ambiental. 

Surge assim, um grupo de jornalistas interessados em tratar especificamente do tema meio 

ambiente que se concentrou no conjunto de eventos que se tornaram marco para o início da 

pauta ambiental na imprensa (Petrarca, 2008).  
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A Revista Imprensa Jornalismo e Comunicação na edição de 5 de junho de 2014, 

Dia Mundial do Meio Ambiente, trouxe a matéria „Especialistas resgatam grandes 

coberturas de meio ambiente e contam desafios da editoria‟, onde fez um resumo da 

trajetória do jornalismo ambiental no Brasil. A revista abordou acontecimentos que ditaram 

pautas importantes na imprensa brasileira, a saber, considerando a sua relevância para o 

tema deste trabalho: em 1968 o repórter Randau Marques foi o primeiro jornalista a se 

especializar em meio ambiente e foi considerado subversivo por escrever reportagens sobre 

contaminação de gráficos e sapateiros com chumbo.  

Em 25 de fevereiro de 1975, o estudante universitário Carlos Dayrell fez história 

com a sua foto sentado em uma acácia para que a árvore não fosse cortada pela prefeitura 

de Porto Alegre tendo em vista a construção de um viaduto. Este protesto ganhou ampla 

cobertura da mídia na época. Nos anos 80, foi descoberto o buraco da camada de ozônio e o 

impacto do aquecimento global. Este tema ganhou repercussão da mídia na realização da 

Rio 92 no Rio de Janeiro. Neste momento, a imprensa brasileira começou a se voltar para 

os problemas ambientais da Amazônia. 

A revista aponta ainda que, pouco antes da Rio 92, as redações de jornais como o 

Estado de S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil dedicaram cadernos para temas ambientais. 

Washington Novaes, um dos jornalistas pioneiros da questão ambiental, ganhou amplo 

espaço na TV Manchete com a série Xingu, a Terra Mágica. Logo, a Globo lançou o 

programa Globo Ecologia. Como momento importante da cobertura ambiental no Brasil, a 

revista lembra a morte de Chico Mendes em 1988. Este fato teve cobertura da jornalista 

Lúcia Chayb, fundadora do portal Eco 21.  Na mesma matéria, foram divulgados os 

números de profissionais da imprensa envolvidos na cobertura da Rio + 20: 4.075 

jornalistas do Brasil e da imprensa mundial, enquanto que a Rio 92 contou com pouco mais 

de dois mil jornalistas. Porém, a maioria dos cadernos com temas ambientais findam depois 

da cobertura de grandes reuniões como essas e assuntos sobre meio ambiente misturam-se 

nas pautas de política, economia e de assuntos gerais. 

A questão ambiental ocupa hoje a agenda de órgãos governamentais e não 

governamentais do mundo todo, portanto, é também pauta da pequena e da grande mídia. 

Mas é na televisão que as pessoas vão prestar mais atenção à problemática, visto que o 

audiovisual tem o poder de despertar os sentidos do telespectador de forma rápida e 

eficiente. No dia-a-dia, as pessoas se expõem mais a textos audiovisuais do que aos 
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impressos, por isso é premente a pesquisa sobre a linguagem televisiva, para “contribuir 

com a leitura crítica e a apropriação do conhecimento com vistas à formação de cidadãos 

capazes de agir e transformar as práticas sociais” (PINHEIRO e ZUCOLO, 2014, p.5). 

 

1.2.3 O Jornalismo e a crise hídrica 

Na totalidade da crise ecológica, a escassez hídrica é um dos fatores que mais exige 

envolvimento de uma ampla gama de atores sociais. Destacamos também a urgência em 

enfatizar as questões relacionadas ao tema para fortalecer a responsabilidade social, 

administrativa e política a fim de contribuir para minimizar a crise e maximizar a gestão 

dos recursos hídricos.  

Recentemente dados divulgados pela mídia mostraram a falta de água em diversas 

cidades do país. O assunto foi tema dos principais telejornais neste ano, principalmente 

porque água faltou não apenas no nordeste do país, mas em cidades importantes para a 

economia brasileira, como Rio de Janeiro e São Paulo. Porém, falar em crise hídrica apenas 

como a falta de água é um erro. Pesquisas apontam a falta de saneamento básico, a má 

gestão pública, o desperdício e a dificuldade de reaproveitamento da água, como 

características dessa crise que pode, inclusive, acontecer pelo excesso de água, em caso de 

alagamentos provocados por grandes chuvas. 

Se a questão ambiental e a crise hídrica podem ter perspectivas melhores diante de 

uma racionalidade ambiental e se esta racionalidade pode dar-se a partir da informação, 

temos no jornalismo ambiental um possível agente de “despoluição” da ignorância do ser 

social responsável pelo ecossistema, o ser humano. Neste sentido, a informação depende de 

uma linguagem que transmita um saber a alguém que se pressupõe não possuí-lo para que 

este alguém passe do estado de ignorância a um estado de saber (CHARAUDEAU, 2012). 

Para explicar que a falta de água é um problema, não só para o homem, mas para todo o 

ecossistema e, que a falta deste elemento na natureza compromete as atividades mais 

comuns do cotidiano, desde a satisfação da sede, à alimentação e à higiene, o Cidades e 

Soluções, além de outros programas de televisão, tendem a esgotar as possibilidades que 

transmitam com eficácia a gravidade da atual situação da água no Brasil e no mundo. 

O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos “Água para um mundo sustentável”, 2015 aponta que a água e os recursos 

correlacionados são geridos em função do bem estar humano e da integridade dos 
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ecossistemas em uma economia forte e acrescenta que a água é fundamental para três 

dimensões do desenvolvimento sustentável: social, econômica e ambiental.  

Segundo as pesquisas da ONU, a demanda de água doce continua aumentando e, a 

não ser que o equilíbrio entre demanda e oferta seja restaurado, o mundo enfrentará um 

déficit de água cada vez mais grave, já que o crescimento da população influencia 

diretamente no consumo hídrico global. Urbanização, políticas de segurança alimentar e 

energética e processos macroeconômicos e a globalização do comércio também são fatores 

que impulsionam a demanda de água no mundo. 

Nesta perspectiva, a ONU prevê que a demanda hídrica mundial aumentará, até 

2050, em 55% devido à crescente demanda do setor industrial, dos sistemas de geração de 

energia termoelétrica e dos usuários domésticos. Para que essas informações cheguem às 

indústrias e na casa das pessoas, cabe ao jornalista o papel de ligar as fontes destes 

resultados aos interessados em resolver o problema da crise da água, o qual se estende a 

toda população, sem exceção. Só assim, pesquisas e conferências em torno das crises 

ambientais, alcançarão resultados eficazes. 

Visto que a crise da água não se retém apenas à falta do líquido e que não é um 

problema apenas de um determinado local, o jornalista pode apontar para diferentes 

consequências da falta de água: desperdício, desinteresse no reuso da água, competição de 

estatais pela posse da água, riscos de conflitos localizados, utilização do recurso sem o 

controle adequado e impactos significativos nas economias locais e no bem-estar do ser 

humano, conforme o relatório da ONU em 2015. O relatório alerta que os lençóis freáticos 

estão baixando e 20 % dos aquíferos do mundo inteiros estão sobre explorados devido à 

intensa urbanização, práticas agrícolas inadequadas, desmatamento e poluição.  

Essas práticas estão entre os fatores que ameaçam a capacidade do meio ambiente 

de fornecer serviços ecossistêmicos, como água limpa: persistência da pobreza, acesso 

desigual ao abastecimento e serviços de saneamento, financiamento inadequado e 

informação deficiente sobre o estado dos recursos hídricos, seu uso e gerenciamento. Esses 

fatores também impõem restrições à gestão desses recursos e limitam a capacidade de 

contribuição das políticas públicas para o alcance dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável. 

É neste ponto que Rodrigues e Costa (2014) destacam o papel exercido pelos 

veículos de comunicação que promovem o debate entre os especialistas e a sociedade por 
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meio de reportagens que democratizem o conhecimento científico/ambiental para levar as 

pessoas a entenderem que as ações humanas exercem impacto no meio ambiente. Estes 

debates começam nos laboratórios, seguem para as conferências e chegam aos lares e às 

indústrias.   O ponto comum entre esses caminhos é a mídia, que cumpre o papel de 

fornecer informações precisas e eficientes a ponto de colaborar com a natureza que sofre 

pelo descaso do seu principal predador, o homem. 

Para Fonseca (2004), a informação sobre os direitos das pessoas em relação à água 

deve ser acessível a todos e, mais acessível do que a informação deve ser a própria água 

que não deveria ser comprada, mas disponibilizada de maneira gratuita para todo mundo. 

Fonseca (id) ressalta que, no século XXI, os brasileiros são o sexto maior mercado 

consumidor de água mineral engarrafada do planeta. A ONU, no dia 21 de julho de 2010, 

aprovou a resolução de que a água potável e segura e o saneamento básico constituem um 

direito humano essencial. 

Em 2015, ao falar sobre o impacto da crise hídrica no Brasil, Leonardo Boff 

ressaltou que nenhuma questão no mundo atual pode ser mais importante do que a da água, 

já que dela depende toda a cadeia da vida. Ele defendeu, ainda, que a mesma água pode ser 

motivo de guerra ou de solidariedade e cooperação entre os povos e apontou que entre as 

soluções para a crise da água está a criação de um consenso mínimo entre povos e governo 

em vista de um bem comum, já sugerido por um pacto social mundial (Boff, 2015).  

Apesar da abrangência da televisão e da urgência da questão ambiental, os 

programas com este tema ainda ocupam poucos horários das grades de programação. 

Programas que mostrem soluções, experiências e atitudes que tendem à preservação do 

meio ambiente são raros se comparados às reportagens nos telejornais que divulgam as 

consequências do desequilíbrio ecológico.  

Como já mencionado anteriormente, a crise hídrica em 2015, foi pauta de todos os 

telejornais de Brasil por vários meses, porém, o foco era a questão política e econômica 

envolvida na situação. Em uma observação inicial, percebeu-se que as causas e 

consequências da falta do recurso natural não foram abordadas ou debatidas, no entanto, os 

prejuízos financeiros e a responsabilização dos governantes ganharam espaços 

significativos nas pautas. Já, em outros programas que tratam especificamente do tema 

meio ambiente/sustentabilidade, a abordagem incluiu a voz de especialistas, a participação 

coletiva em busca de soluções para a crise da água, além de mostrar projetos desenvolvidos 
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para o seu reuso, economia e tratamento. Nestes programas, o jornalista é visto como 

defensor da causa ambiental, ou seja, como uma pessoa que não só mostra o problema, mas 

que está empenhado pessoalmente na busca para soluções para o ecossistema. 

Na perspectiva de que a questão ambiental seja acessível ao entendimento da 

sociedade, a televisão assume um papel importante na divulgação e na popularização da 

ciência, fonte das pesquisas ambientais (PINHEIRO E ZUCOLO, 2013). Corroborando a 

esse entendimento da sociedade, Leff (2002) defende que o saber ambiental deve 

ultrapassar o campo do científico para se inserir nos imaginários coletivos, nas regras de 

pensamento e nas formações discursivas que permitem vincular os valores e o saber com o 

pensamento e a razão na constituição de atores sociais. 

 E, se a televisão ainda ocupa papel importante para as pessoas, fica evidente a 

relevância da investigação dos programas televisivos em que predominem temas sobre o 

meio ambiente, via sustentabilidade. Destacamos, neste contexto, a proliferação de quadros 

ou programas nos quais a responsabilidade com o meio ambiente seja a pauta principal, e, 

da mesma forma, o crescente interesse do público nesta temática. Atualmente, o assunto 

principal destacado pela mídia especializada no assunto é o problema da falta de água em 

alguns lugares do mundo. 

A crise da água vem de longe, mas ao mesmo tempo é atual, visto que atinge pontos 

geográficos diferentes e aumenta exponencialmente. Em 2015 faltou água e, desta vez não 

foi apenas na região nordeste do Brasil. A diminuição de água no país é reflexo de uma 

falsa sensação de abundância deste recurso. Apesar de existir muita água na Terra, a 

quantidade não é suficiente para a demanda de água doce, visto que 97,5% dessa 

quantidade é água salgada, do que sobra, 70% é água congelada nos polos e nas geleiras, 

30% está debaixo da superfície da Terra e apenas 0,3% é água potável nos rios. A má 

distribuição da água nas regiões brasileiras resulta em secas prolongadas em alguns 

territórios enquanto que em outros, enchentes são problemas frequentes. 

Escassez e falta de saneamento básico fazem com que caminhões pipas, baldes 

d‟água e a comercialização de água potável comprovem o que os canos secos já 

denunciavam: a crise hídrica se repetiu em alguns lugares e aflorou em outras, como no 

Sudeste, por exemplo. Os dois maiores reservatórios que atendem a grande São Paulo, 

Cantareira e Alto Tietê, estão em níveis críticos, sendo que o rio Cantareira entrou em 

volume morto. O Brasil que começou a „contar gotas‟ foi pauta do Jornal da Globo, Jornal 
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Nacional, Jornal da Band, Jornal do SBT e Jornal da Record, todos em horários nobres do 

canal aberto de televisão. Porém, nesses dispositivos, a ênfase das reportagens estava na 

consequência que a crise da água representava para a política e para a economia. Pouco se 

falou em educação ambiental para a economia de água. 

A questão ambiental e a crise hídrica novamente ocuparam espaços na mídia 

mundial em junho de 2015, quando o Papa Francisco lançou a carta encíclica “Sobre o 

cuidado da casa comum”. A carta repercutiu no mundo inteiro responsabilizando o homem 

pelas atuais condições da natureza e com o futuro do ecossistema, que poderá ser melhor, a 

partir de atitudes resultantes de uma racionalidade ambiental positiva. O Papa introduz a 

carta com a ressalva de que o corpo humano é constituído pelos elementos do planeta - o ar 

que permite a respiração e a água que vivifica e restaura.  Para destacar a importância da 

água, o capítulo 2 da Encíclica refere-se à situação atual da questão hídrica. 

Para o Papa Francisco, a situação atual da água, onde a procura excede a oferta 

sustentável, com graves consequências a curto e em longo prazo, resulta do esgotamento 

dos recursos naturais, das ações da sociedade do desperdício e do alto consumo, 

característico em países bem desenvolvidos e de setores ricos da sociedade. Outro problema 

citado no documento papal é a má qualidade da água disponível, causa de morte de muitas 

pessoas, principalmente nos países mais pobres do planeta. Nesses países, são frequentes as 

doenças relacionadas com a água devido à presença de micro-organismos nocivos e 

substâncias químicas. Serviços de higiene inadequados e reservas contaminadas podem 

causar diarreia e cólera - doenças que levam ao sofrimento e à mortalidade infantil, 

sobretudo em países sem regulamentação e controle eficientes. 

A encíclica do Papa em defesa do meio ambiente enfatiza a preocupação com os 

produtos químicos jogadas em rios, lagos e mares, o que piora a qualidade da água 

disponível e a torna mercadoria sujeita às leis de mercado, já que estes problemas fazem 

com que aumente a tendência de privatização de um direito humano fundamental: a água 

potável. Neste cenário, ressalta-se que negar o direito à água potável é negar o direito à vida 

e à dignidade das pessoas, benefícios inalienáveis ao ser humano.  

Mas, apesar das fundamentações a respeito da gravidade da crise hídrica, o 

desperdício de água é realidade, não apenas nos países desenvolvidos, mas nas federações 

em desenvolvimento, as quais possuem grandes reservas.  Essa realidade denuncia que o 

problema da água é, em parte, uma questão educativa e cultural e, de falta de consciência 



33 
 

 
 

da gravidade de um comportamento de desperdício e descuido com o meio ambiente, em 

especial, no que diz respeito à água. 

O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos 

Hídricos de 2016 relaciona a gestão “insustentável” dos recursos hídricos e de outros 

recursos naturais com os graves problemas econômicos e sociais do mundo e com a 

inversão dos benefícios conquistados na redução da pobreza, ou seja, na criação de 

empregos e de desenvolvimento.  

Neste sentido, entendemos que a questão hídrica implica em todas as esferas sociais, 

tais como, sistemas de gestão, política, economia, saúde, entre outros fatores que regem a 

sociedade. Mais uma vez, percebe-se a relevância da abordagem midiática que não apenas 

enuncie a crise da água, mas que levante debates e proporcione discussões que levem à 

didatização, à conscientização e à racionalidade ambiental.  

Consta, ainda, no Relatório da ONU de 2016 que a pouca quantidade de água 

intensifica a disputa do recurso por todos os usuários, o que atinge a agricultura, os 

assentamentos humanos, as indústrias e a produção de energia e, com certeza, vai afetar os 

recursos hídricos regionais, a segurança energética e alimentar e, a segurança geopolítica, 

provocando migrações em várias escalas. 

 A Encíclica Papal já citava, antes da conclusão do Relatório das Nações Unidas, 

que a escassez da água pode provocar o aumento do custo dos alimentos e de outros 

produtos e alerta a respeito do risco da aguda escassez de água dentro de poucas décadas, 

caso medidas urgentes não forem tomadas. Para o Papa Francisco, impactos ambientais 

afetam milhares de pessoas e o controle da água por grandes empresas mundiais podem, em 

um futuro próximo, ser uma das principais fontes de conflitos deste século. 

Estudos do CPTEC (Centro de Tempo e Estudos Climáticos) e do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) apontaram que a seca, resultado da falta de chuva e do 

desperdício de água causa a redução do fornecimento de água; aumento de casos de dengue 

e aumento dos preços de energia – fatores determinantes para a crise hídrica na região 

Sudeste do Brasil. Essa análise foi executada por uma rede internacional de pesquisadores 

do CPTEC/INPE (Brasil), KNMI (Holanda), Universidade de Oxford (Reino Unido), 

Universidade de Melbourne (Austrália), Centro Climático da Cruz Vermelha (Holanda), 

Universidade de Amsterdã (Holanda), Universidade de Utrecht (Holanda), Universidade de 
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Columbia (Estados Unidos), IRI (Estados Unidos da América) e NASA (Estados Unidos), 

sob a coordenação da Climate Central (Estados Unidos). 

Após reflexão sobre a questão ambiental acima descrita, evidenciamos a 

necessidade de entender o processo de levar essas questões ao conhecimento da sociedade, 

principal vítima da crise hídrica. Por isso, o foco deste trabalho é compreender como o 

jornalismo dialoga com os centros de pesquisa para trazer os estudos dos laboratórios para a 

televisão e, assim, descortinar o discurso científico a respeito da crise hídrica. 

Diante da amplitude do assunto, interessa, pois, focalizar o programa Cidades e 

Soluções, da Globo News,  analisando a linguagem que o jornalista, editor e apresentador 

André Trigueiro usa para popularizar o discurso dos especialistas e identificar as 

dificuldades para transpor o discurso científico/ambiental apresentado no programa. 

Frente ao desafio da recontextualização do discurso científico, afirmamos que as 

dificuldades em transpor o discurso científico/ambiental pelos jornalistas devem ser 

analisadas e superadas com o propósito de alcançar o bem comum. Entre estas dificuldades, 

destacamos, mais uma vez, a tensão entre mídia e ciência, pois jornalistas e pesquisadores 

divergem a respeito do nível de conhecimento ou da falta deste. A comunidade científica, 

segundo Souza e Silveira (2001), alega a dificuldade dos jornalistas em escrever sobre 

ciência e por isso dificulta o diálogo com a mídia, o que retrai a aproximação dos 

jornalistas com os cientistas. 

Desvendar os discursos da ciência sobre meio ambiente e políticas de 

sustentabilidade é relevante para conhecer o modo como se organizam estes discursos e 

como eles são recontextualizados via transposição de campos do saber.  Neste contexto, 

apresentamos a questão problema deste trabalho: Como os jornalistas recontextualizam o 

discurso científico/ambiental para o discurso midiático quando se trata da televisão? A 

partir desta pergunta, outras indagações são levantadas: Como o programa Cidades e 

Soluções aborda o assunto? Como os jornalistas/apresentadores transpõem esse discurso a 

partir da seleção de metáforas e como se estabelece o diálogo entre jornalistas e 

pesquisadores, enquanto fontes, na televisão? 
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“A natureza não sabe fazer perguntas como nós, mas 

tem respostas claras e diretas para o que fazemos 

com ela”.  Malu Nunes- gerente de sustentabilidade 

do Grupo Boticário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 
 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Este capítulo disserta sobre os princípios teóricos e metodológicos utilizados neste 

estudo. Reflete-se sobre o conceito de jornalismo especializado em meio ambiente, suas 

funções e aponta as principais diferenças entre Comunicação Ambiental e Jornalismo 

Ambiental. Também aborda os recursos que os meios de comunicação utilizam para 

popularizar os assuntos relacionados à ecologia, ecossistema e meio ambiente. 

2.1 Jornalismo Ambiental: onde mídia e natureza se encontram 

Fazer da ciência e do meio ambiente tema de programas televisivos é um desafio 

que teve início na TV brasileira há mais de 40 anos. Para compreender como o meio 

ambiente tem sido abordado na TV, resgata-se rapidamente o histórico dessa temática nas 

emissoras do país. Ressaltamos aqui que o tema meio ambiente/sustentabilidade está 

inserido em programas classificado como científicos.  

Para despertar o desinteresse da população pelo discurso científico, a televisão 

brasileira busca construir programas que se aproximem da linguagem do expectador, pois o 

motivo que o separa da ciência é a dificuldade de entendimento da linguagem científica, ou 

seja, dificuldade de comunicação entre o apresentador e o telespectador. Diante disso, faz-

se imprescindível que convenções façam pontes entre esses atores. 

Segundo Charaudeau (2012), convenções ou normas de comportamento 

linguageiros são construídas para possibilitar a comunicação humana. Neste cenário, 

entende-se que tanto o locutor quanto o interlocutor/destinatário tem condições de 

reconhecer as restrições de entendimento. A partir daí, é relevante considerar que o 

entendimento é fundamental para que exista comunicação. 

 Além das restrições de entendimento destacamos que horários periféricos limitam a 

audiência dos programas que abordam ciência, diminuindo suas visibilidades. Embora 

pesquisas apontem o Globo Ciência de 1984, como o primeiro programa de divulgação 

científica na televisão, Jurberg (2001) defende que o programa “Nossa Ciência” da TV 

Educativa do Rio de Janeiro, surgiu em 1979. A pesquisadora afirma que a divulgação 

científica na TV teve início no final dos anos 70 com 10 programas produzidos e 

veiculados em horário nobre – sexta-feira à noite. O jornalista Nilson Lage, diretor de 

jornalismo da TVE, na época e professor das universidades federais Fluminense e do Rio 
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de Janeiro, foi o idealizador do programa que contou ainda com a integração dos jornalistas 

Luis Gleiser e Erika Francisca. 

A proposta do Nossa Ciência era divulgar o desenvolvimento da ciência nos 

institutos de pesquisa do Rio de Janeiro já que não havia recursos para enviar equipes para 

outros estados. Jurberg (2001) ressalta que a programação de uma TV educativa sem fins 

lucrativos é direcionada a produzir programas de interesse geral e colabora com escolas e 

organizações não governamentais. Porém, os programas mencionados nem sempre 

abordavam temas científicos. 

 No final dos anos 70 e início dos anos 80 surgiram outros programas para 

divulgação da ciência na TV: Estação Ciência (Manchete), Academia Amazônia (TV 

Cultura), Tome Ciência, Eco Realidade (Fundação Roquete Pinto), Universidade e Paidéia 

(TV Educativa) e Globo Ciência. Este ficou no ar até novembro de 2014. 

 

O programa também passou a mostrar ao telespectador a importância e o 

planejamento do método científico para a realização de qualquer projeto de 

pesquisa. Mas, os temas que mais interessavam ao telespectador do Globo 

Ciência eram aqueles próximos ao seu cotidiano: habitação, aprimoramento 

profissional e bem estar próprio. Por outro lado, os mais distantes da realidade 

não o motivavam (JURBERG, 2001, p.11). 

 

 

Em 1990 surge o programa Globo Ecologia apresentado no Canal Futura e na Rede 

Globo, onde integrou a grade de programação até 2014. O programa Cidades e Soluções 

exibido na TV por assinatura no canal Globo News, objeto desta pesquisa, teve início em 

2006 e atualmente vai ao ar às segundas-feiras, às 21h30, sendo apresentado também em 

horários alternativos. De acordo com a definição no blog com o mesmo nome, o Cidades e 

Soluções abre espaço na televisão para as experiências que dão certo, que transformam para 

melhor a vida das pessoas através do uso inteligente e sustentável dos recursos. 

Ao finalizar a pesquisa desse histórico, Ramalho, Polini e Massarani (2012) 

constatam que no Brasil ainda são escassos os trabalhos acadêmicos que tratam do 

conteúdo da televisão em geral e do telejornalismo em específico. Os autores ressaltam que 

a maioria das coberturas a respeito de assuntos que abordem nanotecnologia, biotecnologia 

e temáticas ambientais, como por exemplo, mudanças climáticas são objetos de pesquisa 

focados no jornalismo impresso. No Brasil, as pesquisas sobre telejornalismo e 

ciência/meio ambiente são ainda mais restritas se comparadas às pesquisas sobre “ciência 

na TV” em outros países. Ressaltamos que identificar o espaço ocupado pela ciência na TV 
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permite-nos verificar a demanda de informação dos brasileiros no que se refere a meio 

ambiente/sustentabilidade. 

Sendo assim, analisar a história da ciência na TV pode contribuir para o 

aprimoramento do jornalismo televisivo, visto que incentiva o entendimento de como a 

televisão se apropria da ciência, interage com seus atores, escolhe e classifica suas fontes. 

Investigar esse percurso pode cooperar também com o processo de identificar se os 

telespectadores têm compreendido as pesquisas midiatizadas na televisão. Na opinião de 

Ramalho, Polini e Massarini (2012), diversos estudos demonstram que a exposição aos 

conteúdos televisivos influencia a formação de opinião dos receptores. 

2.2 Sobre o conceito de Jornalismo Ambiental 

A mídia ocupa papel relevante na divulgação de projetos ambientais e das 

iniciativas em prol da preservação da natureza, cumprindo assim, uma responsabilidade 

social. Porém, falar em meio ambiente em diferentes meios de comunicação nem sempre é 

fazer Jornalismo Ambiental. Para Bueno (2007) Comunicação Ambiental e Jornalismo 

Ambiental têm definições distintas. O autor considera comunicação e jornalismo processos 

que têm como objetivo a circulação e a troca de experiências, emoções e conhecimentos, 

porém, com amplitudes diferentes. 

Comunicação Ambiental, segundo Bueno (2007), é o conjunto de estratégias 

destinado a promover e divulgar a causa ambiental, tais como panfletos de conscientização 

sobre o uso adequado da água, livros, documentários, palestras e campanhas publicitárias 

em favor do meio ambiente. No entanto, o Jornalismo Ambiental se mantém vinculado ao 

trabalho realizado por um sistema de produção particular, o jornalístico, caracterizado pelo 

resultado do trabalho de profissionais que atuam na imprensa.  

No Brasil, são exemplos de editorias e dispositivos de Jornalismo Ambiental: 

Revista do Meio Ambiente, a Ecoagência, o site Jornalistas Ambientais, a revista digital 

Envolverde, o jornal digital do Ambiente Brasil, os programas Repórter Eco, Globo 

Ecologia, Cidades e Soluções, além de outras mensagens trocadas na Rede Brasileira de 

Jornalistas Ambientais.  

Outra diferença importante: a Comunicação Ambiental não tem compromisso com 

formato ou com periodicidade. Ela pode ser realizada por diferentes profissionais, sejam 

jornalistas, comunicadores, biólogos, agrônomos, pescadores, entre outros, especializados 

ou não especializados. Já, o Jornalismo Ambiental é a área de atuação dos profissionais de 
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imprensa qualificados para contribuir com o debate ambiental. Estes, além do compromisso 

com o formato, devem realizar pautas diárias, semanais ou mensais a respeito do tema. 

Bueno (id) destaca que, atualmente, existe uma diversidade de temas para pautarem 

o Jornalismo Ambiental: mudanças climáticas, excesso de sacolas plásticas espalhadas no 

ecossistema, poluição atmosférica, visual e sonora, consumismo, contaminação das águas 

brasileiras, animais em extinção, lixo doméstico e industrial sem destino certo, o 

crescimento da quantidade do lixo eletrônico advindo do avanço tecnológico, aumento da 

população, desmatamento, queimadas, desperdício de alimentos, descarte incorreto de 

roupas, calçados, óleo de cozinha, proliferação de mosquitos, crise da água, entre outros 

problemas ambientais passíveis de solução com a ajuda da mídia. 

Quando o Jornalismo se volta para questões sociais, a sociedade também se volta. O 

discurso midiático comprometido com causas de interesse público e em favor da vida tem o 

poder de despertar, conscientizar e educar, visto que as pessoas se agendam orientadas pelo 

que leram nos jornais e na internet, ouviram na rádio e assistiram na televisão. Essa 

concepção de a mídia organizar a sociedade está incutida nos estudos do agenda setting, 

teoria do agendamento, que desde quando foi publicada por McCombs e Shaw (1972) vem 

recebendo diferentes contribuições teóricas e continua sendo objeto de estudo.  

Para Figueiredo (2011), a teoria do agendamento considera que o campo jornalístico 

ao propor um tema em sua agenda, transfere-o para a agenda do público. Embora se 

perceba o agendamento, o foco deste trabalho é analisar as estratégias discursivas do 

jornalismo especializado em meio ambiente/sustentabilidade. Marcondes (2008) esclarece 

que a militância desta editoria é pelo jornalismo ambiental e de sustentabilidade, ainda que 

os recursos financeiros para essas pautas sejam mínimos. 

Ainda que lazer, entretenimento, cultura, esporte, economia sejam pautas mais 

assistidas, não se pode negligenciar o assunto da biodiversidade no jornalismo brasileiro. 

Quando a sociedade se depara com falta de água, alagamento das ruas, doenças causadas 

pela poluição, ingestão de alimentos transgênicos, além de outras consequências do descaso 

com o meio ambiente, vai quer soluções. Logo, é nas notícias que irá procurar respostas. 

É aqui que enfatizamos o papel dos meios de comunicação, onde, provavelmente, as 

respostas em favor da natureza serão procuradas. E, para atender essa demanda, Marcondes 

(2008) defende que as mídias devem avançar nas pautas sobre sustentabilidade a fim de 
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esclarecer a sociedade, o governo e as empresas, de que o meio ambiente, responsabilidade 

social, sustentabilidade e desenvolvimento humano precisam de atenção especial.  

Neste conceito, apontamos que o Jornalismo Ambiental possibilita liberdade para 

repórteres e editores, cuja tendência atual é a capacitação em falar no tema, já que é uma 

editoria isenta do paradigma da imparcialidade. São raros os casos em que um meio de 

comunicação aborde o tema meio ambiente sem incentivar a busca por soluções em favor 

da natureza e na denúncia de práticas nocivas ao ecossistema. Para exemplificar este 

conceito, Dornelles (2008) destaca que a proposta do jornalismo ambiental gaúcho, aliada 

às propostas semelhantes de jornalistas e pesquisadores paulistas e cariocas, é acabar com a 

imparcialidade da imprensa no que se refere às abordagens ambientais. 

O Jornalismo Ambiental propõe-se a dar voz a cidadãos comuns para que as 

soluções para o meio ambiente sejam iniciativas da comunidade. Mas, se o Jornalismo der 

voz somente para atores especializados, não contará com a interatividade dos 

leitores/ouvintes/espectadores. Esta pauta pode envolver a sociedade com as causas dos 

rios, das praias, das florestas, dos mananciais e das comunidades para que, bem informada, 

constitua uma racionalidade ambiental positiva.  

Para Dornelles (2008), o Jornalismo não pode dificultar a adoção de uma 

perspectiva multidisciplinar. A autora ressalta que enxergar o meio ambiente 

majoritariamente no âmbito econômico ou técnico científico é empobrecer a cobertura e, 

para evitar esse empobrecimento, fontes não especializadas devem ser convocadas para o 

debate ambiental.  

Neste sentido, pontuamos que o cenário do meio ambiente insere-se no debate 

público, o que acentua a importância ao interesse de agricultores, feirantes, pescadores, 

recicladores, donas de casa, jovens e crianças com o cuidado e com a participação dos 

assuntos levantados pela mídia acerca de sustentabilidade. Corrobora a essa reflexão, o fato 

de que nos últimos anos, o jornalismo participativo, engajado, público ou popular tem 

permitido não só o entendimento, mas o envolvimento com as questões apontadas pelos 

meios de comunicação. 

Com a participação dos cidadãos nas pautas, o jornalismo cumpre o objetivo de 

rever a vida pública e ajudar a sociedade a se autocorrigir. Salientamos que ao se verem em 

uma matéria jornalística de fundo social, as pessoas tendem a se comprometer com a causa. 

Segundo Dornelles (2008), as coberturas jornalísticas superficiais tendem a frustrar a 
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população, pois denotam interesses baseados na espetacularidade, no oportunismo e em 

questões secundárias. Essa reflexão levou os jornalistas a dividirem com a sociedade o 

papel de ativista para, dessa forma, melhorar a qualidade de vida da comunidade e se 

isentar de ser apenas um observador neutro, imparcial e objetivo. Assim, podem contribuir 

com os cidadãos nas questões que envolvem políticas públicas. 

Há muitos discursos a respeito do assunto “sustentabilidade”, porém, na maioria das 

vezes o tema é mostrado em propagandas que mostram práticas positivas das empresas ou 

personalidades e não com a intenção de conscientização. Pereira (2010) aponta que 

algumas empresas fazem uso do conceito de desenvolvimento sustentável como estratégias 

de marketing com vistas à promoção da imagem junto à sociedade que está cada vez mais 

atenta e exigente de seus direitos de consumidores e cidadãos. 

Assim como alertar a população a respeito de evitar acidentes no trânsito para 

prevenir mortes, falar no cuidado com o meio ambiente também é falar de vida. Como 

poderá haver vida se as florestas estão morrendo, animais importantes para a biosfera estão 

em risco de extinção, a água, elemento essencial à sobrevivência das espécies, está poluída 

e cada vez mais escassa? Como separar meio ambiente, qualidade de vida e sobrevivência, 

se doenças como a asma decorrente da poluição, intoxicação por elementos químicos, entre 

outros problemas, aumentam exponencialmente em consequência do acúmulo de lixo?   

Mesmo com esta analogia entre vida e meio ambiente, destacamos que as pautas 

ambientais são “quentes” somente diante de tragédias como uma enchente que faz inúmeros 

desabrigados, desmoronamentos ou rios inteiros contaminados, os quais colocam em risco a 

vida dos animais marinhos e das pessoas. Um exemplo forte dessa afirmação é a tragédia de 

Mariana em Minas Gerais, já mencionada anteriormente, onde uma barragem estourou e o 

Rio Doce foi contaminado. A tragédia, em novembro de 2015, ocasionou a morte de 

dezenas de pessoas, de milhares de espécies marinhas e comprometeu as águas. Devido ao 

grave problema ambiental, consequência dessa catástrofe, o assunto ocupou os telejornais 

do Brasil com intensidade durante meses. Nessas situações, notícias sobre o meio ambiente 

tornam-se pautas quentes, já que tragédias sempre terão espaço no dia a dia das redações.  

Outra reflexão importante, que denota o compromisso do jornalismo com o meio 

ambiente, é o discernimento de não permitir que empresas que lucram a partir da 

exploração da natureza e que muitas vezes são as principais responsáveis pelo consumismo, 

desperdício de água e poluição, usem o Jornalismo para promover discursos sustentáveis 
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que disfarcem seu comprometimento com os danos ao Ecossistema. Pereira (id) afirma que 

eventos considerados sustentáveis contribuem para a legitimação dos discursos das 

organizações que se apropriam do termo sustentabilidade para ocultar o quanto suas ações 

prejudicam o ecossistema. 

Quando o Jornalismo mostra o rio contaminado pelo lixo, o excesso de carros nas 

ruas e os resíduos acumulados em terrenos dá voz a uma sociedade prejudicada pelos danos 

ambientais que precisa denunciar o desconforto gerado diante de atitudes contraditórias ao 

“discurso ambientalista”: containers depredados pelos „cidadãos‟ interessados em uma 

cidade limpa, agricultores que abusam de agrotóxicos em seus produtos mesmo sabendo 

dos danos à saúde do consumidor, etc. Mas, midiatizar atitudes dos cidadãos comuns em 

favor do ecossistema pode incentivar a sociedade a se envolver na questão, o que legitima o 

Jornalismo Ambiental e desfavorece a propaganda falsamente positiva daqueles que podem 

ser os principais responsáveis pelos problemas ambientais.  

Comunicar, esclarecer e, assim, dar voz à sociedade é impedir que as corporações 

transfiram para o consumidor a responsabilidade de preservação ambiental. Pereira (2010) 

explica que entre as estratégias empresariais, está a transferência de responsabilidades com 

a preservação do meio ambiente. Conforme o autor, isto é feito por meio de ações de 

conscientização sobre as práticas de consumo para tirar o olhar da mídia sobre as grandes 

empresas que pretendem transferir suas obrigações com os consumidores. 

Notícias ambientais que referenciam megaeventos sustentáveis entram na 

complexidade do custo-benefício ambiental. É importante aqui entender que tais iniciativas 

incentivam o consumo e aumentam aglomeração de pessoas. Isso vai demandar mais 

transporte e despesas com propagandas e gerar lixo, sendo que o principal objetivo é 

promover alguma entidade ou personalidade e, certamente, vai comprometer o serviço de 

proteção ao meio ambiente prestado pelo jornalismo.  

Neste sentido Dornelles (2008) afirma que a atual cobertura sobre a questão 

ambiental dissemina interesses empresariais subsidiados pelas assessorias de comunicação. 

Para mudar essa realidade, o autor insiste para que a impressa priorize os interesses do povo 

como um todo e não apenas de um segmento. 

Sendo assim, o Jornalismo Ambiental não pode limitar o discurso especializado ou 

empresarial acerca do meio ambiente. Se o Jornalismo não der voz a todos deixa de ser 

Jornalismo. Bueno (2007) ensina a não conceituar Comunicação Ambiental e Jornalismo 
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Ambiental como iguais, visto que têm interesses, propostas e objetivos diferentes. A partir 

disso, é relevante conhecer e compreender a função do Jornalismo Ambiental e suas 

especificidades. 

2.3 A função do Jornalismo Ambiental 
Quando jornalismo e jornalista exercem a função esperada em favor de causas de 

interesse público, estão cientes de que suas matérias demandam de persistência e estratégia, 

já que podem ferir interesses econômicos de outro lado. Trigueiro (2012) alerta para os 

inúmeros obstáculos enfrentados nas pautas ambientais como o preconceito, por exemplo. 

São situações nas quais o meio ambiente passa a ser considerado um assunto “menor”. 

Nestes casos, as pautas ambientais configuram ameaça ao desenvolvimento econômico, 

denunciam pudores do veículo em relação à reação dos patrocinadores ou revelam a falta de 

cultura e de visão dos colegas superiores. Apesar das dificuldades, Trigueiro é otimista e 

destaca que já foi muito mais difícil emplacar pautas do gênero na mídia brasileira: “aos 

poucos, novos e importantes espaços vão se abrir, pela enorme demanda de informações 

qualificadas nessa área” (TRIGUEIRO, 2012, p.373). 

O jornalista, no conceito de Trigueiro (2012), tem a função de identificar assuntos 

que merecem visibilidade e, especificamente na área ambiental, traduzir os saberes da 

ciência de forma clara e objetiva. O autor insiste na abertura de mais espaço para o tema 

ambiental no meio acadêmico, onde sejam levantados questionamentos pontuais e 

contundentes do chamado “movimento de manada”, o qual classifica como alienado e 

insano, com tendência ao imediatismo e com vistas ao lucro fácil e rápido. 

 Ainda sobre essa reflexão, Trigueiro (id) reforça que o interesse coletivo superado 

pelo interesse individual é uma das consequências da globalização assimétrica que 

democratiza o prejuízo e denuncia a indiferença do mundo à agonia de um planeta que já 

deu sinais de saturação há muito tempo. 

Para Bueno (2007), o jornalismo ambiental tem três funções básicas: (a) função 

informativa, (b) função pedagógica e (c) função política. Segundo o autor, a função 

informativa preenche a necessidade que os cidadãos têm de estar em dia com os temas que 

abrangem a questão ambiental considerando o impacto que determinadas posturas (hábitos 

de consumo, por exemplo) tem sobre o meio ambiente e, por extensão, sobre a qualidade de 

vida. Para ele, a função pedagógica diz respeito às causas e soluções para o meio ambiente 

e à indicação de caminhos para a solução destes problemas (BUENO, 2007).  
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Já a função política, em seu sentido amplo e não restrita à instância político-

partidária, tem a ver com mobilização dos cidadãos para fazer frente aos interesses que 

condicionam o agravamento da questão ambiental. Nesses interesses, incluem-se a ação de 

determinados setores, indústrias ou empresas que penalizam o meio ambiente para 

favorecer seus negócios, como já discutimos anteriormente. Incorpora-se aqui, também, 

uma vigilância permanente à ação dos governantes que, por omissão ou comprometimento, 

não elaboram políticas públicas que contribuam para a preservação da natureza. 

Para cumprir essas funções, as editorias devem considerar que o meio ambiente não 

é privilégio de instâncias especializadas e sim resultado de diferentes experiências, saberes 

e conhecimento tradicional. Vale lembrar aqui a reflexão de Leff (2002) de que, na história 

humana, todo o conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas está condicionado pelo 

contexto geográfico, ecológico e cultural, o que produz e reproduz uma formação social 

determinada. Neste aspecto, o autor ressalta que as práticas produtivas, dependentes do 

meio ambiente e da estrutura social de diferentes culturas, “geraram formas de percepção e 

técnicas específicas para a apropriação social da natureza e da transformação do meio” 

(LEFF, id. p. 23). Ao prosseguir neste conceito, o pesquisador explica que um objeto de 

trabalho transforma-se em um objeto de saber empírico e de um conhecimento conceitual. 

Neste sentido, a natureza é vista também como objeto de trabalho do Jornalismo e toda a 

sociedade pode ser considerada como fonte principal. 

A partir deste entendimento, reconhecer que toda a sociedade é fonte do Jornalismo 

Ambiental é estabelecer a interação entre o ambiente e o cidadão, fazendo com que este se 

comunique, se envolva e defenda seu habitat. Para Bueno, o Jornalismo Ambiental é 

comprometido com o interesse público, com a democratização do conhecimento e com a 

ampliação do debate ambiental. Além disso, “não pode ser utilizado como porta-voz de 

segmentos da sociedade para legitimar poderes e privilégios” (BUENO, 2007, p. 36.). 

Tanto as fontes quanto os receptores das notícias ambientais são diferenciados, por 

isso, a pauta no assunto é densa, rica e frequente, visto o crescimento de especializações na 

área. O meio ambiente, de acordo com Leff (2002), aos poucos fertilizou diversos campos 

de conhecimento: economia ecológica, economia ambiental, antropologia cultural e 

ecológica, saúde ambiental, urbanismo ecológico. O autor ressalta que, com o surgimento 

desses novos campos, abriu-se um diálogo de saberes e uma hibridação entre ciências, 
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tecnologias e saberes populares que atravessaram o discurso e as políticas de 

desenvolvimento sustentável (LEFF, id).  

Ainda sob a racionalidade de Leff (2002), destacamos que com o advento da 

sustentabilidade surgiu uma divisão de conhecimento a qual coloca de um lado as ciências 

formais difundidas na lógica enquanto que no outro lado acomoda as ciências empíricas 

fundamentadas na indução de princípios e relações gerais a partir de observação. Porém, é 

imprescindível reconhecer que todos esses campos, em dado momento, depararam-se com a 

urgência da crise do meio ambiente. 

Frente a essa crise, compreende-se que toda a sociedade pode contribuir para a 

preservação do planeta. Este engajamento pode ser visível a partir de práticas individuais e 

coletivas em favor do ecossistema. Belmonte (2004) insiste na responsabilidade da 

imprensa, tanto em informar e educar, como em se engajar num modelo de vida sustentável 

do ponto de vista ecológico e social. O autor salienta papel fundamental da imprensa: 

educar e informar a população sobre as questões socioambientais. Para ele, a imprensa deve 

divulgar os fatos de maneira transparente para que as pessoas possam moldar o 

comportamento e as opiniões sobre o que é certo e errado. 

Se a problemática ambiental é responsabilidade de todo o cidadão, a sociedade mais 

informada pode interagir em casa, nos departamentos de educação, nas empresas, nos 

meios de comunicação e nas ruas. Neste sentido, Bueno ressalta que os meios de 

comunicação podem potencializar o diálogo entre o saber especializado e o conhecimento 

geral.  O autor insiste que, assim como o saber ambiental, o Jornalismo Ambiental não é 

propriedade dos que detêm o monopólio da fala e, por isso, deve estar sintonizado com o 

pluralismo e a diversidade para “potencializar o diálogo entre o catedrático e o pescador, 

entre o agrônomo e o trabalhador rural, o mateiro e o biólogo e não deve estigmatizar a 

sabedoria dos pajés” (BUENO, 2007, p. 36).  

A diferença entre o Jornalismo Ambiental e o Científico também deve ser observada 

porque os dois abordam temas parecidos, especialmente em assuntos que falam da natureza 

e de outras espécies vivas. O Jornalismo Científico, conforme Bueno (2007) está 

comprometido com a comunidade científica em contextualizar e democratizar suas 

pesquisas. Já o Jornalismo Ambiental é uma editoria comprometida com a biodiversidade e, 

neste aspecto, se preocupa em construir seu próprio ethos.  
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Neste sentido, se há um alvo a ser beneficiado com a matéria ambiental, este deve 

ser o próprio ecossistema como fonte de alimento, sustento e, consequentemente, de vida. 

Matérias ambientais que não despertem o cidadão a, pelo menos, uma prática em favor do 

meio ambiente, pode ser considerado tudo, menos Jornalismo Ambiental. Bueno (2007) 

alerta que se esta editoria não for engajada política, social e culturalmente à causa do 

ecossistema, não resistirá às pressões de governos, empresas, universidades a até institutos 

de pesquisas patrocinados ou reféns dos grandes interesses. 

Fazer Jornalismo Ambiental, para a maioria dos repórteres e editores da área, 

consiste em levar a pauta pra casa. Ao envolver-se com questões ambientais é inevitável 

que o profissional estenda o olhar que seria apenas de alcance econômico, cultural e social 

para um olhar que objetive abranger a vida. É ter um olhar amplo, total, que engloba, além 

da necessidade de emprego, uma mudança na própria vida e na vida de outros. Não é difícil 

perceber, na maioria das matérias jornalísticas, a falta de comprometimento do dispositivo 

midiático. É como se diz no senso comum, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço.  

Quando notícias sobre o ecossistema são tratadas superficialmente, passam 

conceitos limitados e até errados a respeito dos problemas do meio ambiente. Isso pode 

causar efeitos negativos aos receptores, como descaso e negligência, gerando danos ao 

próprio homem, também integrante do meio ambiente e não apenas expectador deste. 

Bueno (2007) afirma que reduzir a cobertura ambiental a um olhar econômico, científico ou 

político tem sido terreno fértil para leituras particulares, negativamente comprometidas e 

que legitimam conceitos inadequados: 

É fácil encontrar nos cadernos de economia expressões como defensivos 

agrícolas no lugar de agrotóxicos (que é o termo adequado porque estamos 

falando de veneno) ou mesmo a designação de plantação de eucaliptos como 

florestas, o que é uma aberração conceitual tendo em vista a redução de uma 

multidiversidade a uma monocultura (BUENO, 2007, p. 37). 

 

 O Jornalismo Ambiental tende a crescer em todas as mídias, segundo a perspectiva 

de Trigueiro (2012). O jornalista afirma que essa expansão se dará na medida em que os 

profissionais da imprensa fundamentarem suas pautas em favor do meio ambiente com 

fontes especializadas no assunto e informação qualificada, visto que, em especial, os 

jornalistas recém-formados, se darão conta de que não pode contar histórias simplesmente 

da maneira que desejam ou do jeito que bem entender, principalmente em temas 

concernentes à ciência.  
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Seja em pautas ambientais ou temáticas, Trigueiro ressalta que o bom jornalismo se 

preocupa em ouvir dois lados das histórias e, para isso, oferece ao leitor, ouvinte, 

telespectador ou internauta, a oportunidade de formar um juízo de valor sobre os assuntos 

abordados. E, diante do comprometimento com a sustentabilidade, “o jornalista deve ser 

livre para trabalhar de acordo com a sua consciência” (TRIGUEIRO, 2012, p. 375).  

Ao continuar esse pensamento, o autor insiste para que os profissionais de mídia 

defendam o meio ambiente, mesmo que para isso, desagradem poderes políticos e 

econômicos que não estejam comprometidos com a sustentabilidade. Além do 

comprometimento, o jornalismo tem a missão da clareza e da objetividade, qualidades 

imprescindíveis de um bom texto jornalístico. Soma-se a isso, o desafio de traduzir, sem 

prejuízos de informação, as descobertas oriundas dos centros de pesquisas, dos meios 

acadêmicos e dos ambientes científicos, sem cair no erro de tornar a pesquisa trivial ou 

vulgarizada, com riscos de perder a cientificidade.  

Neste aspecto, Leff (2002) defende a heterogeneidade da realidade empírica, a qual 

abriu novas perspectivas na busca de uma unidade do saber. Ele destaca aqui o surgimento 

do projeto positivista e os esforços por matematizar os diferentes domínios de 

conhecimento, tais como a economia, a biologia, a linguística, entre outros. 

 A simplificação dos conceitos científicos, segundo Trigueiro (2012), facilita o 

trabalho de quem escreve, porém, pode comprometer a essência da informação, visto que 

nem todas as palavras ou expressões ininteligíveis para a maioria das pessoas justifica o 

emprego de sinônimos. O outro lado da questão concerne aos cientistas que trabalham na 

vaidade intelectual dos que detêm a informação e insistem na máxima de que falar bem é 

falar difícil: este pensamento isola o cientista com os seus pares e afasta o público leigo. 

 A mídia pode despertar, ainda, o aprofundamento da questão ambiental no 

cotidiano. Nesta reflexão Leff (2002) explica que o saber ambiental rompe a dicotomia 

entre o sujeito e o objeto de conhecimento para reconhecer possibilidades e absorver 

valores e identidades concernentes ao assunto. O autor destaca que a complexidade 

ambiental configura um reposicionamento das pessoas e aparece como potencialidade real 

de mobilização para um porvir de um futuro sustentável, “atraído pela relação com o outro 

e aberto a um processo infinito de criação e diversificação” (LEFF, 2002, p. 206). 

 Sendo assim, conceituar o jornalismo especializado em meio ambiente é refletir, não 

só na missão de informar, de formar opiniões ou no engajamento na causa ambiental, mas 
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na responsabilidade de transpor um discurso especializado, que, mais do que nunca, tem 

assumido um lugar de destaque na pauta global, visto que há uma urgência em pesquisas e 

informações que inspirem solução para a calamidade da natureza que anseia por reflexões, 

posicionamentos e ações em favor da causa ambiental. 

2.4 Um Jornalismo de emergência? 

A emergência ambiental, consequência do modelo de desenvolvimento econômico 

baseado nos princípios do capitalismo de exploração dos recursos naturais, mencionados 

anteriormente, exigiu o aumento de estudos que trouxessem solução para as mudanças 

catastróficas que a natureza vem sofrendo. Rodrigues e Costa (2014) citam dados 

publicados do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

das Nações Unidas (ONU), que reúne os principais especialistas sobre aquecimento global. 

Estes dados correspondem à avaliação das consequências da emissão de gases do efeito 

estufa e de práticas não sustentáveis que ameaçam o planeta: em 2004, a União Mundial de 

Conservação (IUCN, na sigla em inglês) apontou que 12% de todas as espécies de aves, 

23% dos mamíferos, 25% das coníferas e 32% dos anfíbios estão ameaçadas de extinção 

devido às alterações no clima causadas pela emissão de gases causadores do efeito estufa 

(RODRIGUES e COSTA, 2014). 

Neste relatório, o IPCC aponta a ação humana como a maior responsável pelo 

aquecimento global nos últimos 50 anos. É como se o ser humano tivesse cego em seus 

projetos e ambições, visando o lucro e o bem-estar momentâneo a qualquer preço, sem 

medir as consequências.  Para corroborar o relatório, Rodrigues e Costa (2014) acrescentam 

que a estimativa dos especialistas é de que, até o fim deste século a temperatura da Terra 

deverá subir em 1,8ºC e 4ºC, o que aumentaria a intensidade de tufões e furacões e 

ameaçaria um terço das espécies do planeta e populações localizadas em áreas vulneráveis 

a doenças e desnutrição. O IPCC calculou que o derretimento das camadas polares pode 

fazer com que os oceanos se elevem entre 18 cm e 58 cm até 2100. Entre as causas desse 

fenômeno, o relatório cita a possibilidade de desaparecimento de pequenas ilhas, o que 

obrigaria centenas de milhares de pessoas a engrossar o fluxo dos chamados refugiados 

ambientais. 

Estes dados saem dos laboratórios de pesquisa e seguem para as organizações 

responsáveis pela proteção do meio ambiente. Porém, Rodrigues e Costa (2014) adverte 

que nenhum dado poderá surtir efeito se a população não souber as possíveis 
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consequências do aquecimento global que pode ir de conflitos devido às severas 

limitações ao acesso à comida e à água potável, à instabilidade das condições de saúde e 

ao enorme impacto negativo sobre o ecossistema. 

Ressaltamos que a população compreenderá as consequências da degradação do 

meio ambiente por meio dos meios de comunicação. Porém, para que estas informações 

possam ser compreendidas e democratizadas, a fim de despertar uma consciência 

ambiental positiva, o jornalista terá a função de desespecializar o discurso científico para 

então, levar as pessoas a abraçar a causa. Neste sentido, atentamos para a importância do 

discurso em si. Ressaltamos que, conforme Rodrigues (2002), o discurso não é apenas 

uma das funções da instituição midiática, é o seu principal produto, seu resultado final.  

No caso do discurso sobre sustentabilidade, além de dar atenção à diversidade de 

informações, o jornalista deve defender a independência em relação ao interesse das 

fontes. Tal independência é fundamental para evitar a construção de matérias que 

promovam determinados setores que, geralmente, se apropriam de causas de interesse 

público para simular uma autoimagem positiva, como já mencionamos ao diferenciar 

comunicação ambiental de Jornalismo Ambiental. 

Para Rodrigues e Costa (2014), o jornalista responsável pelas pautas referentes ao 

meio ambiente deve dominar os conceitos e contextos ambientais, pois se ignorar o 

propósito principal da causa ambiental corre o risco de abrir oportunismos subsidiados por 

competentes assessorias de comunicação. As reuniões de pautas entre jornalistas que 

trabalhem com o tema sustentabilidade devem levar em conta as variáveis ambientais, além 

de considerar o compromisso em conscientizar, mobilizar e denunciar grandes interesses 

em detrimento do interesse público, neste caso, o descaso e oportunismo em torno das 

necessidades do meio ambiente.  

Produzir matérias e reportagens relativas ao meio ambiente não significa produzir 

pautas apocalípticas com expressões tipo “a última chance para salvar o planeta” ou 

“iremos todos morrer em pouco tempo se o buraco da camada de Ozônio não diminuir”. 

Este tipo de abordagem pode ser vista pela sociedade, ONGs e governo como 

sensacionalistas e contraproducentes. 

Sobre coberturas ambientais deficientes, Fonseca (2004) defende que quando temas 

complexos são abordados por profissionais despreparados o resultado é a difusão 

indiscriminada de equívocos e lugares que, com frequência, são apresentados como 
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informação científica. Um exemplo de erros neste aspecto é informar nos leads dados 

sugestivos, tais como, a proporção de água existente no corpo humano, sem contar com a 

confirmação exata buscada em fontes especialistas e autoridades no assunto. 

Para que o Jornalismo Ambiental possa cumprir sua função social é importante que 

o jornalista enxergue a gravidade da problemática ambiental com olhares atentos. Na 

opinião de Rodrigues e Costa (2014), se a mídia tiver inteirada no tema poderá servir ao 

interesse público de maneira mais efetiva a ponto de até mesmo induzir a cobrança de 

soluções junto aos responsáveis. Este jornalista especializado no assunto estará empenhado 

em promover a convivência saudável entre mídia e ciência por meio de estudo aprofundado 

na área, além de estreitar as relações com pesquisadores, cientistas, pescadores, 

recicladores, agricultores e com as indústrias responsáveis pela demanda da natureza, 

controlada ou não. Esta interação produzirá, em curto ou em logo prazo, conhecimento e, 

portanto, crescimento comunicacional e intelectual das partes envolvidas. 

As pesquisas a respeito do meio ambiente só poderão alcançar seus objetivos se 

houver envolvimento e prática. Porém, se os estudos forem transmitidos pela mídia da 

mesma maneira que circula entre os pesquisadores, não haverá compreensão e, 

consequentemente, menos interesse na reportagem. Neste sentido, Pinheiro e Zucolo (2013) 

afirmam que a retirada de desigualdades é a competência para tornar o discurso científico, 

um discurso democrático, midiático, fluído, acessível, mas sem perder a cientificidade. E, 

se o jornalista ultrapassar a barreira da compreensão do discurso científico, contribuirá com 

a ciência, já que exercerá o papel de democratizar o conhecimento e assim, ampliar a 

cidadania. Desse modo, o jornalista terá acesso a outras vozes que falarão, também com 

autoridade, em favor da pesquisa. Essas vozes não são discursos de especialistas, mas de 

participantes com conhecimento empírico, aqueles experimentam os estudos mencionados. 

Sobre este aspecto, Leff (2002) ressalta que a ciência não se apropria diretamente 

das coisas empíricas, mas estabelece paradigmas teóricos para dar conta das relações 

fundamentais entre os processos que constituem seus diferentes objetos de conhecimento. 

Segundo a epistemologia do autor, é o efeito do conhecimento do real que produz 

articulação entre o conceito como significante. Essas relações diferem dos efeitos de 

sentidos estabelecidos entre o discurso do científico e do ideológico, não porque a ciência 

seja externa à ideologia, mas pela “relação específica da articulação conceitual com o real 

através do objeto de conhecimento de uma ciência” (LEFF, id. p. 27). 
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A partir destas considerações, a questão norteadora desta pesquisa foi saber de que 

forma é abordada a questão ambiental no jornalismo televisivo, especialmente no Programa 

Cidades e Soluções da Globo News. Decorrente desta problemática, outras questões 

surgiram: quais as estratégias discursivas utilizadas na mediação entre o discurso científico 

e o não especializado nas reportagens ambientais? Como o jornalista que apresenta o 

programa enuncia a problemática ambiental do ponto de vista jornalístico? Como as 

reportagens sobre meio ambiente abordam os estudos e as possíveis soluções para a crise 

ambiental enquanto fontes? 
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3. DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Neste capítulo vamos discorrer sobre o percurso metodológico que caracteriza esta 

pesquisa de forma a estabelecer relações entre o corpus e pressupostos teóricos trabalhados 

no capítulo 2, bem como apontar os caminhos da análise do discurso para estudar as 

estratégias discursivas usadas nesse processo. Em seguida, com base em critérios e 

mecanismos que serão devidamente explicitados, conduziremos, a partir dos textos e 

enunciados a que temos acesso, a análise do discurso do programa Cidades e Soluções. 

3.1 Das escolhas da pesquisa 

Essa pesquisa tem caráter qualitativo e, como já dito, foram tomadas como unidades 

de análise dois episódios sobre crise hídrica apresentados no programa Cidades e Soluções. 

O programa, no ar desde 2006, é idealizado, editado e apresentado pelo jornalista André 

Trigueiro e está na grade de programação do canal da televisão por assinatura Globo News, 

canal que integra a programação em rede fechada da Rede Globo. Este canal tem como 

principal característica apresentar notícias durante 24 horas sem interrupção. Nossa escolha 

definiu-se pela temática do Cidades e Soluções: abordar a questão ambiental em coberturas 

diferentes, a partir do objetivo, da linguagem e da seleção das fontes.  

Os episódios escolhidos como objeto deste trabalho foram apresentados em 

fevereiro de 2015 e tinham como tema a crise da água. O primeiro episódio analisado foi 

„Uma visão histórica da crise da água‟ – um comparativo do que acontecia com a água no 

Brasil em 2003 até 2015, com a crise hídrica presente, apresentado em 4 de fevereiro. 

Depois, o episódio „Compilado de 30 programas sobre a crise hídrica‟ foi apresentado no 

dia 11 de fevereiro e reuniu as principais reportagens da série „Água, desafio do século 

XXI‟. Os dois episódios foram analisados a fim de verificarmos como o jornalista usa a 

metáfora na transposição do discurso especializado para o discurso não especializado. Com 

vistas a compreender as estratégias discursivas no processo de desvelamento do discurso 

especializado, analisamos o modo como os jornalistas/apresentadores recontextualizam o 

discurso científico e também a maneira como o programa transpõe esse discurso para o 

discurso midiático a partir da seleção de metáforas e da seleção das fontes. 

O trabalho tem como referência estudos sobre a questão ambiental, jornalismo e 

meio ambiente, crise hídrica e textos que corroboram assuntos tratados nesta análise: 

racionalidade ambiental, análise de discurso e ciência na TV, como já dito. Usamos 
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também fundamentos e dados da pesquisa „A recontextualização como estratégia no 

discurso midiático no processo de popularização da ciência‟, anteriormente citada, por ser 

um exemplo de como analisar a transposição do discurso especializado para o discurso 

midiático.  

Os programas selecionados, após primeira observação, foram transcritos e 

organizados em sequência para facilitar o acesso aos quadros específicos. A transcrição 

colaborou para compreendermos como foi realizada a abordagem da crise hídrica e para 

determinar o corpus da análise. A partir da transcrição, ficou mais fácil analisar o discurso 

dos jornalistas/apresentadores, as marcas de desespecialização do discurso 

científico/ambiental e o uso de metáforas nesse processo de recontextualização. Com a 

determinação dos quadros específicos (do corpus), foram desconstruídos e analisados os 

programas, destacando-se também os papéis de seus participantes, as imagens e o uso dos 

infográficos.  

A seleção de aspectos recorrentes permitiu organizar os quadros segundo tópicos de 

abordagem para, então, analisar:  

(a) o modo como a temática meio ambiente/sustentabilidade e crise hídrica é 

abordada por vozes especializadas, jornalistas e apresentadores;  

(b) o modo como os participantes se relacionam no interior dos programas e dos 

quadros que constituem o corpus para recontextualizar o discurso dos especialistas;  

(c) as fontes utilizadas para se referir a políticas e desenvolvimento sustentável;  

(d) a recontextualização do discurso ambiental por meio da metáfora. 

 Destacamos que as pautas do programa analisado inserem dados de centros de 

pesquisa da USP (Universidade de São Paulo), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), da Sabesp (Companhia de Saneamento do estado de São Paulo), da ANA 

(Agência Nacional da Água), entre outros, bem como, escolhem como fontes engenheiros, 

hidrólogos, agrônomos, dirigentes de estado, médicos, etc. 

3.2 A Análise Crítica do Discurso 

Para compreender as estratégias discursivas do programa Cidades e Soluções, 

usamos a Análise de Discurso (ACD) a partir dos pressupostos de Patrick Charaudeau e 

Norman Fairclough. E, para embasar o estudo da metáfora como recurso de 

recontextualização, utilizamos como referência os estudos de George Lakoff e Mark L. 

Johnson.  
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Cabe salientar que linguagem da ciência confere legitimidade ao discurso científico 

que, com seu hermetismo, próprio de discursos especializados, pode se tornar 

incompreensível. E, se o discurso da ciência opera com lógicas próprias, existe a 

necessidade de ser transposto para o discurso midiático, o qual simplifica as informações, 

retextualizando-as e as recontextualizando. Assim, para facilitar essa compreensão, a mídia 

transforma o discurso fonte do cientista/especialista em outro enunciado que, traduzido 

pelos profissionais da mídia, fica mais flexível, simplificado, e com linguagem mais 

acessível aos telespectadores, ou seja, transforma-se em outro gênero de discurso.  

Para fundamentar o deslocamento de diferentes campos de discurso para o discurso 

midiático, utilizamos os estudos de Adriano Duarte Rodrigues que destaca a importância do 

profissional da mídia para mediar e „popularizar‟ o discurso especializado. Sob a ótica da 

produção midiática, o autor defende que o discurso científico torna-se um novo discurso 

com características próprias do meio no qual é produzido e veiculado. Sendo assim, pela 

ótica da ACD, a produção, distribuição e consumo são responsáveis pelos modos de 

ler/ver/ouvir e interpretar o discurso científico.  

Por ter o domínio do visual e do som, combinação de dois sistemas semiológicos, o 

da imagem e o da palavra, o discurso televisivo também é objeto de análise deste trabalho, 

visto que a mídia, com seu papel mediador, aproxima cientistas, especialistas e 

telespectadores (não-especialistas). Segundo Charaudeau (2012), a instância midiática 

televisual está em uma posição duplamente orientada, ora como referencial quando olha 

para o mundo exterior que mostra, relata e comenta, ora de contato, quando olha o 

telespectador a quem procura interessar, emocionar, solicitar e interpelar. 

Sobre o discurso televisivo, a análise torna-se relevante devido ao grande alcance 

deste dispositivo que, mesmo com o advento da internet, permanece como o meio de 

comunicação mais influente para a sociedade.  

Outro aspecto fundamental desenvolvido nessa análise é o uso da metáfora – figura 

de linguagem que estabelece uma transferência do significado de uma palavra para outra, 

por meio de uma comparação não explícita, segundo o Dicionário Online de Português. 

Segundo Lakoff e Johnson (2002), a metáfora está infiltrada na vida cotidiana não só na 

linguagem, mas no pensamento e nas ações do ser humano, o que resulta que grande parte 

dos enunciados do cotidiano é metafórica e na medida em que nos distanciamos da 
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experiência concreta, a compreensão metafórica se torna normal e seu uso facilitar para o 

leigo o entendimento do que é produzido, nesse caso, no campo do especialista. 

Ressaltamos aqui que, na concepção desses autores, a essência da metáfora é compreender 

e experienciar uma coisa em termos de outra. 

Neste sentido, a metáfora não é mais uma simples maneira de falar sobre a 

comunicação, é também uma maneira de agir e de pensar nas interações comunicacionais. 

Portanto, as metáforas não são aleatórias porque formam um sistema de comunicação 

coerente e são ativas no cotidiano da sociedade.  Assim, para Lakoff e Johnson (id), os 

conceitos metafóricos podem ser entendidos além dos limites da literalidade do pensar e do 

falar e passam para o domínio do pensamento e da linguagem.  Neste sentido, eles afirmam 

que um conceito estruturado por metáfora é parcialmente estruturado, pois pode ser 

expandido de diferentes maneiras. Diante disso, eles expõem que, na tradição retórica, o 

uso da metáfora era indesejável no discurso científico por ser apontada como um desvio da 

linguagem usual e própria de linguagens especiais, como a poética, ou no caso específico 

desta análise, a linguagem jornalística. Para os tradicionais, a metáfora era e ainda é vista 

apenas como um fenômeno de linguagem, um ornamento linguístico, sem valor cognitivo. 

Os pesquisadores destacam que no discurso científico o uso da metáfora era 

indesejável, sendo que a ciência deveria usar linguagem da razão e formal, enquanto que a 

metáfora era passível às poesias, bem como às mensagens alusivas ao imaginário. Assim, 

no pensamento dos tradicionais, as linguagens figuradas deveriam ser evitadas quando a 

intenção fosse falar objetivamente. Mas, a partir de 1970 se deu a mudança pragmática, 

“que leva a uma reformulação profunda na maneira de conceber a objetividade, a 

compreensão, a verdade, o sentido e a metáfora” (LAKOFF, JOHNSON, 2002, p. 12). 

O programa Cidades e Soluções mostra-se voltado a telespectadores com 

considerável nível de conhecimento. Na opinião de Charaudeau (2012), para um programa 

alcançar a maioria, deve ter heterogeneidade qualitativa, ou seja, condições de alcançar 

pessoas diversamente esclarecidas, mesmo que a informação satisfaça alguns e pareça fraca 

para outros, já que o sucesso dos programas televisivos é medido pelo número de 

telespectadores que eles seguram. Isto faz com que a maioria das programações televisivas 

esteja voltada para um alvo constituído pelo maior número, baseado na hipótese fraca, a 

qual Charaudeau (2012) explica como o ato de considerar que o alvo (público) é pouco 

esclarecido.  
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O autor acrescenta que se a instância midiática escolher fornecer informações com 

alto teor de saber, “parte de uma hipótese forte sobre o grau do saber do alvo” 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 190). Nesta perspectiva, o programa da Globo News parte da 

hipótese do alto grau de saber do seu alvo (linguagem especializada), portanto, desperta o 

interesse e toca na afetividade do destinatário de sua mensagem: governo, empresas, 

especialistas, centros de pesquisa e, na sequência, os cidadãos. Cabe aqui ressaltar que o 

programa foge dos clichês e das simplificações que as pautas ambientais apresentam na 

maioria dos canais da mídia. 

O discurso ambiental do Cidades e Soluções não ignora as possíveis opacidades de 

sua mensagem. Percebe-se o cuidado com a linguagem que é transposta para o campo da 

mídia, sem perder o aspecto especializado. Pensamos em Fairclough (2001) ao conceituar 

discurso no campo da linguística como amostras ampliadas de diálogo falado, em 

contrastes com textos escritos. Não se pode ignorar o interesse pela linguagem, fato 

decorrente de várias ciências sociais, e nem considerar toda linguagem transparente, visto 

que os limites entre as ciências sociais estão enfraquecendo devido a uma virada linguística 

na teoria social. Para o autor o resultado desse fenômeno é um papel mais central conferido 

à linguagem dos fenômenos sociais. 

 Transpor o discurso ambiental para a televisão constitui duas análises: a textual e a 

de discurso, o que Fairclough (id) explica como o ato de focalizar as propriedades 

organizacionais de nível superior do diálogo ou de textos escritos (como uma reportagem), 

e ainda, preserva a ênfase em aspectos organizacionais para enfatizar a interação entre 

falante e receptor ou entre escritor ou leitor, ou seja, entre processos de produção e 

interpretação da fala e da escrita, considerando ainda o contexto situacional do uso 

linguístico. Ainda na perspectiva de Fairclough, os discursos não apenas refletem ou 

representam entidades ou relações sociais, eles as constroem ou as constituem de maneiras 

diferentes e posicionam as pessoas de diferentes modos como sujeitos sociais. Esses efeitos 

e diversidades de sujeitos e comportamento social são focos da análise discursiva. 

É com base nesses conceitos que, como se verá adiante, analisamos dois episódios 

do programa, apresentados em 2015: “Uma visão histórica da crise da água”, um 

comparativo do que acontecia com a água no Brasil em 2003 até os dias atuais, com a crise 

hídrica atual, apresentado em 5 de fevereiro daquele ano; e “Compilado com 30 programas 

sobre Crise Hídrica”, apresentado em 11 de fevereiro do mesmo ano.  
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4 – ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO CORPUS 

4.1 A representação da crise hídrica no programa Cidades e Soluções da Globo News 

Conforme abordamos anteriormente, a problemática meio ambiente/sustentabilidade 

é amplamente discutida em rede nacional, visto que entre os meios de comunicação, a 

televisão ocupa os índices de maior acesso pela sociedade em geral. Diante da incrível 

abrangência deste dispositivo, surgem programas que não só apresentem catástrofes e 

crimes ambientais, mas que em uma linguagem diferenciada, mais leve, apresentam 

soluções já experimentadas por cientistas, especialistas, organizações ambientais e sujeitos 

não especializados na questão.  

Neste cenário, surge o Cidades e Soluções, exibido na TV por assinatura no canal 

Globo News desde 2006.  O programa teve início diante da oportunidade de inserir cinco 

novos programas na grade do canal. De acordo com a definição no blog com o mesmo 

nome, o Cidades e Soluções abre espaço na televisão para as experiências que dão certo, 

que transformam para melhor a vida das pessoas através do uso inteligente e sustentável 

dos recursos.  

Em 24 minutos de duração, as reportagens apresentam pesquisas realizadas em 

laboratórios e universidades do Brasil e de outros lugares do mundo dando voz a 

especialistas e líderes de grandes centros urbanos. Essas pesquisas são recontextualizadas e 

intermediadas pelo editor/apresentador que participa de todos os diálogos e discursos do 

programa.  

4.1.1. O primeiro programa analisado 

Vale lembrar que em nossa pesquisa escolhemos temas referentes à questão 

ambiental, mas só começamos o trabalho depois de definir a mídia, pois seria impossível 

pesquisar vários tipos de programa, de diferentes dispositivos e emissoras e de diversos 

perfis, ainda que abordassem a mesma temática. Por isso, buscamos nos limites do Cidades 

e Soluções nossas respostas e considerações a respeito das relações que se estabelecem 

entre mídia e meio ambiente e como são articulados os discursos que defendem a questão 

ambiental nos meios de comunicação.  
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O episódio Uma visão histórica da crise da água, começa com as imagens dos 

leitos rachados dos rios, segue com o questionamento de André Trigueiro acerca de que o 

programa já havia emitido os alertas sobre a eminência do problema e prossegue com 

testemunhos de cientistas e governantes. Na abertura, o apresentador destaca que há muito 

tempo a Globo News vem anunciando uma possível crise da água e lança a pauta do 

episódio: uma retrospectiva da série Água, o desafio do século XXI, apresentada em 2003. 

A primeira reportagem refere-se à agua virtual – a água contida na maioria dos 

produtos exportados pelo Brasil. A água virtual, como é chamada pelos especialistas, 

coloca o país na lista dos maiores exportadores de água do mundo. Alguns dados sobre o 

consumo da água utilizadas nos produtos made in Brazil são apresentados por infográficos, 

recurso cada vez mais presente nas reportagens, especialmente nas televisivas: 

 

Ilustrativo 

 

Na sequência, o episódio destaca que nenhum outro país do mundo tem tanta água 

como o Brasil que, generosamente, é irrigado por 12 mil rios e córregos e que detém na 

bacia do Rio Amazonas a maior concentração de água doce do planeta. Logo o 

apresentador alerta que, embora abundante na região Norte, a água está cada vez mais 

escassa no resto do país.  

Segundo o IBGE, os pontos negros no mapa abaixo indicam lugares do Brasil nos 

quais cresce o número de esgoto sem tratamento. Aqui, o programa utiliza um mapa como 

recurso visual a fim de destacar a informação: 
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Esse é o mapa da vergonha! Destaca o Cidades e Soluções 

 

Esta pesquisa não tem o objetivo de trabalhar com os dados quantitativos da questão 

ambiental, porém, rapidamente destacamos alguns números referidos no episódio, além de 

outras informações importantes: 

60% do lixo produzido no país não recebem tratamento adequado; 

150 mil toneladas de agrotóxico são pulverizadas por ano nas lavouras 

contaminando rios e lagoas; 

Mais de 90% da população brasileira tem acesso à água potável;  

Apenas 20% dos esgotos do Brasil recebem algum tipo de tratamento. 

Para cada real investido em saneamento básico, economiza-se R$ 4,00 em saúde 

pública. 

70% de água doce do país são usados na irrigação de lavouras. 

Esses dados são comentados por Guido Gelli, diretor de Geociências/IBGE. Aqui, já 

podemos observar a voz do especialista na pauta do programa. Ele compara o custo 

benefício entre internações devido a doenças causadas pela água não tratada e o 

comprometimento das políticas públicas com a questão.  

Em 2015, o Cidades e Soluções enfatizou que, apesar de ter passado 12 anos, o 

Brasil avançou pouco nos cuidados com a água. Atualmente apenas 40% dos esgotos do 

país recebem o tratamento adequado. O “pesadelo” do desperdício de água no campo, pauta 
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também em 2003, foi lembrado no episódio como a grande ameaça do futuro promissor da 

agricultura brasileira.  

O professor Aldo Rabouças da USP, um dos maiores especialistas em água do 

mundo, participa da discussão para dar a dimensão do problema hídrico e enfatiza que a 

maioria da água usada nas lavouras do Brasil é desperdiçada com o uso de um método 

antigo e improdutivo, a inundação. Ele explica que o método já é proibido no mundo inteiro 

porque evapora muito ou entra no subsolo e desaparece. O desperdício é de 60 a 70% e a 

planta não se beneficia. O especialista rejeita, ainda, ao longo do discurso, a aspersão e o 

pivô central – processo que gasta muita água e muita energia. 

Para dar exemplos positivos de irrigação de lavouras no Brasil, André Trigueiro vai 

a uma plantação de brócolis em Imbiuna/SP e mostra a técnica do gotejamento. Ele explica 

como funciona e entrevista o agrônomo Luiz Geraldo de Carvalho para embasar a 

informação. Mesmo com o bom exemplo, o episódio ressalta que a maioria dos agricultores 

prefere a aspersão. Logo, o apresentador denuncia que o desperdício é flagrante com o uso 

da água irregular, o que causa problemas como vazamentos, evaporação e erosão do solo. 

 

 

 

Com o uso do off o programa explica o desperdício de água 

 

Na sequência, André Trigueiro destaca que Jerson Kelman era presidente da 

Agência Nacional de Águas em 2003 e ressalta que ele não é um político, mas um quadro 

técnico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trigueiro destaca que em 
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2015, quando o programa foi editado e apresentado, Kelman era presidente da Sabesp, 

companhia de águas e esgotos de São Paulo. 

 Após a explicação sobre Kelman, o apresentador retoma a retrospectiva sobre a 

pauta água no Cidades e Soluções. Ele menciona que há 12 anos o programa já falava de 

água de reuso e coleta de água de chuva. E, neste bloco o assunto já não é mais a 

agricultura, mas o uso sustentável da água nas indústrias. 

 

Depois da agricultura, o consumo de água é grande nas indústrias 

 

 Desta forma, o programa destacou o uso da água em etapas de produção e a 

quantidade usada para fabricação de carros, logo entrevistou o gerente de processos e 

manutenção de uma montadora, Carlos Henrique dos Santos. Ele explica que quando a 

montadora passou a reutilizar a água usada na indústria, o gasto com o recurso passou a ser 

250 mil reais ao invés de 450 mil reais. Algumas siderúrgicas também já aderiram ao reuso 

da água. Chuvas, temporais e alagamentos também fizeram parte da matéria. 

 

 O pesquisador Ivanildo Espanhol da USP, um dos maiores especialistas do mundo 

em reuso de água é mais uma das fontes do episódio. Ele defende que esgoto não é material 

degradante, é matéria prima.  
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Mais um discurso especializado no Cidades e Soluções 

 

 

O programa relembra o rodízio da Sabesp no ano 2000, pauta do Bom dia Brasil. 

 

 Assim, o Cidades e Soluções anuncia a pauta do próximo episódio – a reunião de 30 

programas com ênfase no uso responsável  da água. 

4.1.2 O segundo programa analisado 

O Compilado de 30 programas a respeito da crise hídrica é resultado da busca nos 

arquivos do Cidades e Soluções sobre quantas vezes o tema já fora abordado. O episódio é 
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uma seleção das melhores reportagens sobre tratamento de água de reuso no mundo, como 

na matéria que aborda o sistema de reabastecimento do Condado de Orange, que trata, por 

dia, 265 milhões de litros de água lançados no lençol freático. Em Búzios no Brasil, a 

reportagem mostra a recuperação dos sais minerais da água que sai do esgoto para tratada e 

bebida sem medo. Nesta parte, o apresentador conta com o testemunho do prefeito da 

cidade, que também é médico. 

Importantes fundamentações sobre o reuso da água dão continuidade à pauta. 

Destacamos aqui uma informação importante abordada pelo apresentador: a legislação 

brasileira não é clara o suficiente para permitir a ligação direta da água de reuso com as 

redes de abastecimento, o que já é uma realidade em países como Cingapura e Naníbia. 

Sobre essa realidade, o apresentador declara que é preciso avançar rápido neste campo e 

também nas experiências que transformam água de esgoto em água tratada. Logo, o 

episódio segue na apresentação de soluções em outros países. 

Na China, país mais populoso do mundo, esgoto vira energia graças ao uso de 

biodigestores. A técnica tem sido disseminada em países de baixa renda, como no Brasil. 

Em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, o projeto tem provado que esgoto 

doméstico não é problema, é solução. Com o uso de biodigestores, a água de esgoto de uma 

comunidade da região é transformada em gás metano, usado no preparo de alimentos para 

cerca de 30 crianças e cinco funcionários de uma creche. 

 

Biodigestores transformam água de esgoto em gás metano usado para cozimen 
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O episódio relembra que em 2014 o Cidades e Soluções mostrou a maior estação 

ecológica de tratamento de água de esgoto do Brasil que fica em Araruama/RJ. O sistema 

conhecido como wetland não usa nem energia elétrica, nem produtos químicos para tratar a 

matéria orgânica, apenas plantas, como a salvínia e o papirinho, encontrados na região do 

Rio Nilo.  

 

Com a ajuda das plantas, a água volta a ser perfeita para o descarte na natureza. 

 

Na pauta do episódio está uma das cenas mais comuns no Brasil: lixo nas águas 

 

Quem é que vai pagar por isso? 
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Segundo a reportagem, a falta de saneamento produz um cenário de devastação 

difícil de se ver, como no rio que é um dos mais poluídos do Brasil, o Canal do Cunha, na 

zona norte do Rio de Janeiro. É no Canal que sai toda água usada em uma indústria de 

solventes no bairro de Benfica na capital carioca. 

 

Por questões de segurança só é possível navegar nessas águas usando máscara. 

 

Ao longo do episódio algumas iniciativas do uso sustentável da água são 

destacadas: a lei em Niterói que defende o reaproveitamento das águas cinzas (do chuveiro, 

da máquina de lavar, do tanque);  reaproveitamento de água em um cassino de Las Vegas; o 

uso sustentável de água em uma fábrica de linhas e de zípers em São Paulo que só utiliza 

água de reuso no tingimento dos produtos (com isso consegue economizar 350 mil reais por 

mês); a informação de que o setor industrial é o 3º maior consumidor de água no Brasil; a 

apresentação do projeto Áquapolo, parceria da Sabesp com o setor privado e a orientação 

sobre captação e aproveitamento da água da chuva, entre outros. 

O Compilado de 30 programas sobre a crise hídrica enfatiza que encontrar água em 

seu estado natural, doce e limpa, pode se algo raro daqui pra frente. Os dados do programa 

afirmam que 26 países experimentam escassez absoluta de água, o que causa graves 

impactos sociais, econômicos e ambientais. Porém, o Cidades e Soluções enfatiza que esse 

cenário possibilita o surgimento de ideias para solucionar o problema. 
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E, para exemplificar a afirmação, o episódio apresenta a maior usina de 

dessalinização do mundo em Ashekelon, Israel, construída em 2005 junto ao mar 

Mediterrâneo. A usina produz água suficiente para abastecer 1 milhão de pessoas. 

Outra solução apresentada no programa é o gotejamento, técnica que o Brasil 

aprendeu com Israel para evitar o desperdício de água na irrigação. Esse processo, que 

revolucionou a produção de frutas no mundo, permite usar apenas o volume de água que a 

planta necessita. 

 

Quase não dá para ver o volume de água usado, mas a técnica é eficiente. 

 

Consumo consciente é outro tema do programa. O apresentador destaca que a 

respeito do assunto, o Cidades e Soluções já falou de tudo, para todos os gostos e situações. 

Assim, o uso de equipamentos inteligentes usados para a redução de gasto de água é 

mencionado como mais uma solução. O cenário da matéria são os banheiros da faculdade 

de Educação Física da USP, onde o consumo de água é intenso. 

Segundo André Trigueiro, o uso de torneiras e chuveiros “inteligentes” possibilita o 

uso do mínimo de quantidade de água necessário para o bom asseio. A engenheira civil da 

USP, Gisele Sanches da Silva, explica que a diferença destes equipamentos para os 

convencionais é o tempo em que fica caindo água (40 segundos), tempo médio para uma 

pessoa se enxaguar. Neste ponto, o programa incentiva novos hábitos de consumo de água, 

o que podemos classificar como didatização, visto que pode tornar mais fácil a 

compreensão dos recursos citados. 
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Lavagem de carro a seco é o penúltimo tema do episódio. O processo utiliza panos 

de algodão, pincéis para os detalhes e um produto a base de cera de carnaúba, dissolvido no 

mínimo de água. Os resíduos e panos usados são levados para aterros sanitários certificados 

ecologicamente.  

 

 

O processo visa o incentivo da redução de gasto com água 

 

O Aquífero Jandiaíra, uma das maiores reservas de água subterrânea entre os 

estados do Rio Grande do Norte e Ceará é o assunto que encerra o episódio. Apesar de 

salobra, a água do lugar é misturada com água doce e usada para irrigação.  

Para finalizar o programa, o apresentador destaca que o mesmo é apenas uma série 

de reportagens que apresenta caminhos e soluções para a atual crise hídrica. Destacou 

ainda, que não faltam projetos e experiências bem sucedidas, mas, o que falta é atitude. 

Autores como Dill, Machado e Blank (2013) defendem que o programa é um claro 

exemplo de que canais por assinatura podem colaborar com a melhora do ambiente social e 

com a mentalidade da população. De acordo com estes autores, o aumento da renda per 

capita contribuiu para a procura por pacotes de televisão, nos quais as programações 

atingem um público mais instruído, que dão mais importância a assuntos de utilidade 

pública, como a sustentabilidade. 

 O público mais informado e intelectualizado também faz parte da diferenciação do 

programa. Esses telespectadores, direcionados também pela web, já não se satisfazem com 
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as informações mais simplificadas, características da TV aberta. Neste contexto, diversas 

pesquisas apontam, segundo Coutinho (2012), a queda da audiência das emissoras de TV 

aberta. Para a autora, o motivo desta queda é a substituição da TV pela internet. Ela aponta 

a possibilidade de a mudança estar acontecendo no público, que se torna cada vez mais 

multiplataforma e seletivo. 

 Além de fontes especializadas, o Cidades e Soluções tem como referência o próprio 

apresentador, idealizador da série desde 1992 quando cobriu a conferência Eco-92. Desde a 

estreia, o programa é editado e apresentado por André Trigueiro, jornalista com pós-

graduação em gestão ambiental pela COPPE/UFRJ, onde é professor de Geopolítica 

Ambiental. O jornalista é também criador e professor do curso de jornalismo ambiental da 

PUC/RJ e autor do livro “Mundo Sustentável – Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta 

em Transformação” (Editora Globo, 2005).  

Além deste livro, Trigueiro foi coordenador editorial e um dos autores do livro 

“Meio Ambiente no Século XXI”, editado pela Sextante em 2003. Em 2012, na intenção de 

produzir a segunda edição do livro Mundo Sustentável, surgiu o volume 2 do livro, “Novos 

rumos para um planeta em crise”, reformulado com novos artigos e dados atualizados sobre 

desenvolvimento sustentável. Este último livro inclui temas apresentados no programa 

Cidades e Soluções, tais como, Pegada Ecológica, Ecoeficiência no Varejo, Consumo 

Consciente, Resíduos Sólidos, Mudanças Climáticas e a questão da água. 

Até 2015, a crise hídrica foi tema do programa Cidades e Soluções por, 

aproximadamente, 30 vezes. Os episódios dedicam-se à exposição das dificuldades 

decorrentes da escassez da água e de atitudes simples do cotidiano que otimizem o uso 

deste recurso. O programa mostra, ainda, como a tecnologia, o investimento e a gestão 

pública trabalham para melhorar a água nas pequenas e nas grandes cidades. Nestas 

características, o programa Cidades e Soluções remete o telespectador a se inserir na 

prevenção de desastres ambientais. Este envolvimento é incentivado a cada programa, o 

qual tem como objetivo o que já enuncia no nome: “soluções” para um planeta em crise. 

De 2007 à atualidade, o programa apresenta episódios como: (a) “Para evitar as 

enchentes”, (b) “Especial Semana Mundial da Água” (1 e 2), (c) “Jardins Filtrantes”, (d) 

“Esgoto tratado pode ser um negócio lucrativo”, (e) “Estocolmo, a capital mundial da 

água”, (f) “Aproveitamento da água da chuva”. Estes abordaram desperdício, contaminação 

e falta de saneamento como algumas das causas da crise hídrica. E, na medida em que 
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denunciava tais questões, o programa, cumprindo a função enunciada no próprio nome, 

trouxe aos expectadores pautas que popularizassem as soluções encontradas em grandes 

cidades para os problemas da água. Sempre no tom de que dá para mudar a situação se 

providências forem tomadas, os apresentadores acompanharam pesquisas, foram a 

laboratórios, escolas, centros de tratamento de água e inclusive a campos de plantação para 

denunciar o desperdício, mas também apresentar formas corretas para a irrigação. 

Com fontes especializadas e editores engajados na causa ambiental, o Cidades e 

Soluções participa de conferências no mundo inteiro com a finalidade de acompanhar as 

últimas pesquisas, conhecer as inovações, mostrar práticas que estão dando certo e divulgar 

resultados das grandes cúpulas mundiais em favor do meio ambiente, como a Semana 

Mundial da Água de Estocolmo, tradicional reunião de especialistas, empresários e 

lideranças políticas de todo o mundo, realizada desde 1991. Essa reunião tem o objetivo de 

buscar soluções para o abastecimento, tratamento e consumo de água nas diferentes regiões 

do planeta. E, para fundamentar os temas escolhidos, o programa conta com a participação 

de autoridades no assunto. Essas fontes especializadas conferem voz de autoridade às 

temáticas levantadas nos episódios. 

4.2 As estratégias discursivas do Cidades e Soluções  

Desde a sua apresentação no início dos episódios, ao slogan no site da Globo News, 

o Cidades e Soluções  deixa claro a sua ideologia e confirma a ideia de que toda informação 

presta um serviço. Cabe ressaltar, conforme Curado (2002), que a ideologia de um 

programa telejornalístico revela formas de pensar e pontos de vista a respeito de uma 

determinada questão. Para essa pesquisadora, é essencial que se considere que todo o 

pensamento sistematizado serve a um propósito específico. Ela esclarece que um sistema de 

linguagem rege desde a captação da imagem, até a forma como é conduzida a narrativa e a 

edição. Conforme a autora, no telejornalismo não há cenas aleatórias ou palavra que não 

tenha significado ideologizado. Assim, pode-se dizer que a ideologia do Cidades e Soluções 

é clara e perceptível da abertura, à postura do apresentador e editor, à escolha das fontes, ao 

encerramento. 

Como o próprio nome sugere, o programa empenha-se em mostrar problemas 

ambientais e imediatamente levantar possíveis soluções para eles. Para tanto, a produção 

reúne matérias acerca do que já foi feito em favor do meio ambiente, além de trazer a fala 

de especialistas sobre os temas apresentados. 
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 Neste ponto, o Cidades e Soluções usa do poder de influência da mídia para 

cumprir um papel social. Para Charaudeuau (2012), para que haja poder na mídia é preciso 

que haja vontade coletiva de orientar comportamentos em nome de valores compartilhados, 

neste caso, o valor que o meio ambiente tem para a sociedade. Outra questão a respeito da 

identidade do programa é a urgência da pauta ambiental. Esta pauta tem como objetivo 

apresentar o assunto de maneira que se alcance o maior número de adeptos, possíveis 

cooperadores com o ecossistema. Porém, o programa apresenta um discurso especializado, 

considerando o alto grau do poder do seu alvo, um público seleto, o qual, ao assistir um 

programa sobre meio ambiente, seleciona um canal da TV fechada, em horário nobre, com 

opinião de especialistas. 

Embora já mencionássemos que a televisão por assinatura alcança um público 

seleto, percebe-se, nos programas que abordam questões ambientais e de sustentabilidade, o 

uso de recursos linguísticos que desvelam o discurso científico para tornar o programa 

compreensível para a maioria dos telespectadores. Mesmo sabendo que o Cidades e 

Soluções é apenas uma “gota” diante do “oceano” de possibilidades que a televisão e a 

mídia em geral podem usar para dar ênfase a questão ambiental, os dois episódios citados 

acima foram analisados com a finalidade de compreender as estratégias discursivas usadas 

neste tipo de abordagem.  

Para Charaudeau (2012), as mídias têm a possibilidade de dirigir-se ao maior 

número de pessoas possível. Nesta perspectiva, o autor questiona o ato de dar informação 

despertando interesse e tocando o destinatário da informação. Ao afirmar que as mídias não 

só transmitem o que ocorre na realidade social, mas que impõem o que constroem do 

espaço público, o pesquisador afirma que “a linguagem apresenta sua própria opacidade e 

constrói um sentido particular do mundo” (id.ibidem. p. 20). 

A crise hídrica é tema de diversas discussões devido ao problema que vai da falta de 

água em alguns lugares, a enchentes em outros. A crise da água engloba, ainda, a ausência 

de saneamento básico e o desperdício deste recurso em muitos setores, sejam estes públicos 

ou privados. Divido em dois blocos, o Cidades e Soluções apresenta textos de fácil 

compreensão do tema, porém, estruturado com vistas a alcançar um público seleto, como já 

dito. Percebe-se nas sonoras, tanto no discurso científico como no discurso não 

especializado, que as participações remetem-se a telespectadores dotados de entendimento 

especializado. Para Blank, Machado e Dill (2014), o programa foge do formato do 
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jornalismo tradicional por se assemelhar mais com uma grande reportagem, visto que o 

apresentador situa o telespectador usando exemplos que vão desde a questão ambiental à 

cidadania, além de aparecer em diversas cenas em plano aberto para levantar 

questionamentos e fazer colocações pertinentes a fim de passar credibilidade. 

É com o apoio de conceitos anteriormente mencionados que analisamos o primeiro 

episódio: “Uma visão histórica sobre a crise da água”. O episódio começa com as imagens 

de rios, lagos e lagoas com o leito rachado. No off , (texto feito pelo repórter com base nas 

imagens oferecidas pela equipe de reportagem) o jornalista André Trigueiro lança a 

pergunta que vai explicar o objetivo do programa: “Mas será que a maior crise hídrica da 

história do país pode ser considerada uma surpresa?” A resposta vem na explicação do 

próprio apresentador,  quando diz que “há muito tempo a Globo News vem denunciando os 

riscos de uma crise no abastecimento de água”. Na sequência, ainda na introdução, 

Trigueiro explica que a pesquisa em diversos arquivos do programa, revelou que em 2003, 

o Cidades e Soluções produziu uma sequência de reportagens intituladas: “Água, o Desafio 

do Século XXI”. Assim, o programa exibido em 4 de fevereiro de 2015 traça um 

comparativo dos desafios de 2003 com a atual crise hídrica.  

Imagens de rios secos e solos rachados enunciam a abertura do episódio 

Com a clara intenção de “nós tínhamos avisado muito antes”, o programa chama a 

atenção do telespectador para conscientização e responsabilidade social com as 

informações passadas há 13 anos: “Se sabíamos exatamente o que fazer e de que jeito, o 
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que houve de lá pra cá”? A ênfase no questionamento de André Trigueiro deixa explícito o 

discurso ideológico do Cidades e Soluções. Fairclough (2001) conceitua esse tipo de 

discurso como abordagem crítica e explica que esse tipo de abordagem revela como o 

discurso é marcado por relações de poder e ideologias a fim de exercer efeitos construtivos 

sobre as identidades e relações sociais e a respeito dos sistemas de conhecimento e crença. 

Assim, para compreender os recursos usados no programa, tais como seleção de 

fontes, recursos visuais e metáforas, começamos descrevendo o episódio. Com duração de 

24 minutos, “Uma visão histórica sobre a crise da água” foi editado e apresentado por 

André Trigueiro e contou com a participação de Jerson Kelman (diretor presidente da 

Agência Nacional das Águas em 2003), Guido Gelli (diretor de Geociências/IBGE), Aldo 

Rebouças (professor de Hidrologia/USP), Luiz Geraldo de Carvalho (agrônomo) e Carlos 

Henrique dos Santos (gerente de processos e manutenção de uma montadora em 

Taubaté/SP), Ivanildo Espanhol (um dos maiores especialistas do mundo em reuso de água, 

USP/SP), Denis Striani (coordenador do Projeto Águas de Reuso no ABC Paulista) e 

Antônio Marsiglia (diretor de produção e tecnologia Sabesp).  

O programa apresentou soluções para as questões concernentes ao que poderia se 

tornar, futuramente, uma crise hídrica no Brasil: economia em irrigação, lavagem a seco, 

tratamento de água para reuso, transformação de água de esgoto em energia e gás metano 

usado para cozinhar alimentos em creches, uso de plantas para descontaminação da água e 

o reuso das águas cinzas, ou seja, águas oriundas das máquinas de lavar, do tanque, do 

lavatório, etc. Essas práticas foram fundamentadas por esses especialistas e transpostas 

pelos editores do Cidades e Soluções. E, para efetuar essa transposição, uma das estratégias 

evidenciadas nessa análise é o uso da metáfora com forma de recontexutalização. 

4.3 A metáfora como recurso de recontextualização do discurso ambiental 

Com a finalidade de contextualizar e explicar os conceitos abordados neste episódio 

analisado, os editores do Cidades e Soluções recorrem a recursos de ressignificação, como 

por exemplo, a metáfora. Segundo Lakoff e Johnson (2002), a metáfora está infiltrada na 

vida cotidiana não só na linguagem, mas no pensamento e nas ações do ser humano. Para os 

autores, o homem age fundamentalmente em uma natureza metafórica. 

 O uso desse recurso esclarece os termos técnicos usados pelos especialistas 

convidados do programa. Relacionamos abaixo as expressões com as quais os 

apresentadores do programa recorreram ao uso da metáfora: 
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Metáfora 1 (M1): -“Na lista oficial de produtos exportados pelo Brasil não aparece 

a água, mas o fato é que nós já somos um dos maiores exportadores de água do 

planeta. É o que os especialistas chamam de água virtual. A gente não vê, mas ela 

está presente em todos os produtos made in Brasil”. 

 

Metáfora 2 (M2): “E assim vamos descobrindo com quantos litros de água se faz a 

economia de um país”... 

 

Metáfora 3 (M3): “Hoje apenas 40% dos esgotos de todos os brasileiros recebem 

algum tipo de tratamento o resto é lançado por aí. São aproximadamente cinco mil 

piscinas olímpicas por dia cheias de matéria orgânica lançadas nos rios, córregos, 

lagos e lagoas e o nosso litoral”. 

 

Metáfora 4 (M4): André Trigueiro: “Qual é situação do sistema de agricultura hoje? 

De 0 a 10, qual é a nota que você dá”?Jerson Kelman: “Bom, eu só vou dar a nota do 

uso da água. É 5, mas tem muito progresso pra fazer”. 

 

Metáfora 5 (M5): “De lá pra cá, a água passou a ter outro destino: uma usina de 

reciclagem de água, que é a maior da América Latina. Com a construção dessa usina, 

a compra de água deixou de ser um pesadelo no orçamento da companhia”. 

 

Metáfora 6 (M6): “A solução que vem do céu”.  

 

Metáfora 7 (M7): “Nos jardins em Guaraú muitos já estão apelando para o banho de 

canequinha”.  

 

Na (M1), André Trigueiro usa o termo água virtual e assim, transpõe o discurso 

especializado para a linguagem comum à sociedade com o uso de metáfora. Com o advento 

da internet, termos como amizade, linguagem, emprego (virtual) estão inseridos no 
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cotidiano das pessoas a ponto de serem facilmente entendidos e reconhecidos. Quando se 

usa, por exemplo, o termo amizade virtual, é fácil caracterizar relacionamentos entre 

sujeitos, apenas pela internet. Atualmente, com o uso de metáforas, a linguagem que era 

apenas da internet, já se tornou uma expressão com significado próprio e comum à maioria 

das pessoas. 

Como dissemos antes, se a metáfora está infiltrada no cotidiano das pessoas, não 

somente na linguagem, mas também no pensamento e na ação, e na medida em que nos 

distanciamos da experiência concreta, a compreensão metafórica se torna normal e o seu 

uso permite ao leigo entender a produção do especialista, ao explicar a água virtual (M1), 

segundo Lakoff e Johnson (2002), apresentador estrutura sua linguagem em termos 

conhecidos dos seus espectadores, ou seja, transpõe para o que é coloquial em determinado 

grupo de expectadores, cujos valores são coerentes com a estrutura metafórica dos 

conceitos fundamentais dessa cultura.  

Neste episódio, a água virtual passa por um conceito metaforicamente estruturado, 

para mostrar uma atividade metaforicamente estruturada, usando linguagem também 

metaforicamente estruturada, conforme Lakoff e Jhonson (2002). A água virtual passa a ser 

metafórica porque o apresentador usa linguagens do cotidiano atual, regido por expressões 

da internet para conceituar a água que não aparece, mas é exportada em outros produtos por 

meio do uso do recurso natural na fabricação destes. 

Na continuação do programa, a explicação e denominação a respeito da quantidade 

de água que é usada na produção e exportação de produtos made in Brasil é um recurso de 

recontextualização, pois na linguagem literal não se contabiliza economia por água (M2). 

Neste mesmo caminho de reflexão, pontuamos a (M4), na qual o apresentador pergunta ao 

especialista que nota ele dá para o atual sistema de irrigação da agricultura. Com a 

metáfora, André Trigueiro usa o discurso dos profissionais da educação para classificar o 

funcionamento do sistema em questão.  

Neste contexto, concorda-se com Rodrigues (2002) que o fato de o discurso 

assimilar parte da dimensão discursiva de outras instituições facilita a mediação pela qual o 

discurso é responsável. Nos exemplos acima mencionados, nos quais o programa fez uso de 

expressões comuns ao discurso da economia, da medicina e da educação, constata-se a 

expressividade simbólica, visto que essas instituições, discursivamente, detém a 

legitimidade dessas expressões. Porém, o autor lembra que o discurso midiático escapa da 
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dimensão pragmática das instituições e da competência que estas têm de intervir nos seus 

campos de domínio no que se refere a expressões discursivas. 

Ainda sobre o raciocínio de Rodrigues (id), o discurso midiático pode apropriar-se 

de expressões de outras instituições, mas não se apropria totalmente a ponto de 

comprometer seus conceitos, pois cada uma dessas instituições se mantém intactas e 

protegidas da interferência da mídia. Ressalta-se, na dimensão expressiva das instituições, a 

componente esotérica, reservada aos pares, membros ou legítimos detentores do poder 

simbólico, destinada a um público indiferenciado. 

Para que as fontes do Cidades e Soluções, que normalmente usam linguagem 

acadêmica e científica, popularizassem as questões abordadas ao longo do episódio, fez-se 

necessário usar de metáforas de outros campos, mais comuns ao cotidiano. No geral, as 

pessoas se familiarizam com a linguagem médica, educacional, econômica e da internet, 

visto que não estão isentas da aproximação com estas áreas. Porém, destacamos aqui que o 

profissional da mídia não se apropria desses termos de maneira simplista. Para transpor tais 

expressões, são realizados estudos para que a adequação dos discursos seja compreensível, 

mas fiel aos conceitos. 

No tocante à reelaboração do discurso das outras instituições, Rodrigues (2012) 

explica que as instituições dotam-se de um corpo especializado de profissionais da 

midiatização, constituído de porta-vozes, agentes de informação e de relações públicas. 

Esses profissionais são os mediadores ente a imprensa e as instituições e têm a missão de 

romper as fronteiras entre as componentes esotéricas e exotéricas dos discursos, marcadas 

por relações de permanente tensão entre ciência e mídia, já mencionadas neste trabalho.  

Ainda na observação das metáforas, busca-se a análise da relação entre a linguagem 

da ciência, dos especialistas e a linguagem do jornalismo, do jornalismo científico, 

elaborada pelos jornalistas, de acordo com Pinheiro e Zucolo (2013). Nota-se assim, a 

necessidade de entendimento e interação do conteúdo científico por parte do jornalista, seja 

editor ou apresentador do programa, para que a linguagem especializada seja 

desnaturalizada com vistas à compreensão da temática abordada pelos telespectadores.  

 No tocante à metáfora como recurso de desespecialização, Lakoff e Jhonson (2002) 

enfatizam que ela é bem sucedida quando atinge o seu objetivo: a compreensão do conceito 

ou significado transposto. O telespectador em geral entende aquilo que lhe é óbvio, como, 

por exemplo, na (M5), onde André Trigueiro enfatiza que a compra de água deixou de ser 
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um pesadelo. É fácil para o espectador entender que a partir da solução apresentada no 

episódio, comprar água não será mais sinônimo de sensação ruim, mal estar e pensamentos 

que assustam - expressões comuns para designar um pesadelo. Já nas expressões “a solução 

para a seca vem do céu” (M6) e “banho de canequinha” (M7) remetem ao raciocínio 

lógico, pois o que cai do céu é a chuva e à simplicidade dos banhos em dias de escassez ou 

falta de água, respectivamente. 

Banho de canequinha, solução que vem do céu, piscinas olímpicas para guardar lixo 

são exemplos sem significado literal no contexto analisado. Expressões assim, na 

explicação de Johnson e Lakoff (id) são usadas dentro de um sistema global de conceitos 

metafóricos - conceitos que usamos para viver ou pensar, fixados como todas as outras 

palavras, por convenção, como já referimos. Segundo os autores, entre as expressões que 

fazem parte do sistema metafórico global, existem expressões metafóricas idiossincráticas, 

isoladas. Estas não são usadas de maneira sistemática, nem na linguagem, nem no 

pensamento. 

Desta forma, para que o discurso científico alcance à compreensão daqueles que 

estão longe das pesquisas, o discurso do programa deve demonstrar conexões entre a 

ciência e as coisas óbvias, inclusive por meio de agrupamento de ideias dos dois universos: 

o científico e o desespecializado.  Lakoff e Johnson (id) supõem que, à medida que se 

caminha em direção da compreensão, progride-se, mas para isso, conexões devem ser 

estabelecidas. Neste trabalho, buscamos compreender as conexões entre linguagem 

jornalística, discurso ambiental, jornalismo científico e recursos usados para, então, ir mais 

além: à compreensão da interação do espectador.  

As primeiras pré-observações do programa indicam que o discurso ambiental do 

Cidades e Soluções está relacionado ao discurso científico, visto que as soluções sugeridas 

pelo programa passam pelos laboratórios para análises de especialistas. Em geral, o público 

leigo, aquele que não é alfabetizado para o discurso científico, apresenta dificuldade em 

compreender termos técnicos e tende a se enredar com a complexidade de alguns 

conceitos.   

Neste sentido, ilustrações ou infográficos, além de outros recursos visuais, vão 

colaborar com a inserção deste telespectador a um novo discurso, diferente ao que lhe é 

comum e assim, esses recursos vão ajudar o telespectador a estabelecer uma relação entre o 

discurso especializado e a sua realidade, conhecimento e experiências. Para efetuar essa 
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desespecialização é recorrente o uso do recurso da metáfora. Os conceitos metafóricos 

podem ser entendidos para além dos limites da literalidade do pensar e do falar e passam 

para o domínio do pensamento e da linguagem.   

Lakoff e Jhonson (2002) afirmam que um conceito estruturado por metáfora é 

parcialmente estruturado, pois pode ser expandido de diferentes maneiras. Diante disso, 

eles expõem que, na tradição retórica, o uso da metáfora era indesejável no discurso 

científico, por ser um desvio da linguagem usual e própria de linguagens especiais, como a 

poética, ou no caso específico desta análise, a linguagem jornalística. Os autores reforçam 

que, para os tradicionais, a metáfora fora apenas um fenômeno de linguagem, um 

ornamento linguístico, sem valor cognitivo. 

 Os pesquisadores destacam que no discurso científico o uso da metáfora era 

indesejável, sendo que a ciência deveria usar linguagem da razão e formal, enquanto que a 

metáfora era passível às poesias, bem como às mensagens alusivas ao imaginário. Assim, 

no pensamento dos tradicionais, as linguagens figuradas deveriam ser evitadas quando a 

intenção fosse falar objetivamente. Mas, a partir de 1970 se deu a mudança pragmática, 

“que leva a uma reformulação profunda na maneira de conceber a objetividade, a 

compreensão, a verdade, o sentido e a metáfora” (LAKOFF, JOHNSON, 2002, p. 12). 

Ainda sobre a reflexão desses autores, o conhecimento da realidade precisa ir além 

da informação dada visto que emerge da interação dessa informação com o contexto no 

qual ela se apresenta e com o conhecimento preexistente do sujeito conhecedor. Neste caso, 

no programa analisado, a interação entre o apresentador, o cientista e o espectador se faz 

possível por meio de recodificação.  

Após amplas análises Lakoff e Johnson descobriram que a linguagem revela um 

grande sistema conceitual metafórico que regos pensamentos e as ações das pessoas. 

Assim, a metáfora não e mais uma simples maneira de falar sobre a comunicação, mas 

também é uma maneira de agir e de pensar nas interações comunicacionais. Portanto, as 

metáforas não são aleatórias porque formam um sistema de comunicação coerente e são 

ativas no cotidiano da sociedade.  

Embora o discurso especializado requeira codificação e recodificação com a 

utilização das metáforas, ilustrações e recursos gráficos, Bueno (2010) adverte sobre o 

perigo de penalizar a precisão das informações e lembra que é permanente o embate entre a 
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necessidade de manter a integridade dos termos técnicos e conceitos e a exigência de se 

estabelecer comunicação, a qual só ocorre como o entendimento e retorno da audiência.  

Para que este retorno aconteça, questiona-se o aspecto sociocultural e linguístico 

dos receptores e considera-se que, além da compreensão por partes dos expectadores, o 

programa que apresenta discurso especializado seja comprometido em fazer com que este 

mesmo programa seja atrativo e interessante.  Pinheiro e Zucolo (2013) permeiam este 

pensamento com a perspectiva do letramento e sua relação direta com a compreensão da 

linguagem (seja visual, sonora e verbal) que circula nas práticas sociais nas quais se 

inserem: escola, trabalho, grupo de amigos, lazer, etc. Para as pesquisadoras, a dificuldade 

de compreensão da linguagem da ciência, da tecnologia e de pesquisas referentes ao meio 

ambiente é a principal causa do desinteresse nestes temas. 

Contextualizando esses fundamentos com a análise do episódio, percebe-se que o 

uso da metáfora “piscinas olímpicas” (M3) para explicar a quantidade de lixo jogada no 

meio ambiente é um dos modos de explicitar a dimensão do problema, de tornar 

interessante o tema e facilitar a compreensão por aqueles que assistem. Neste ínterim, o 

Cidades e Soluções fez uso da linguagem desespecializada para transpor o discurso 

ambiental e desta forma possibilitar aos telespectadores conhecimento no assunto para que 

assim possam debater, com conhecimento, a crise do meio ambiente.  

Lakoff e Jhonson (2002) comparam a habilidade de compreender experiências por 

meio da metáfora com o uso dos sentidos, como ver, tocar ou ouvir, para tornar possível 

compreender, por meio da metáfora,  uma boa parte do mundo. Neste sentido, compreende-

se que o Cidades e Soluções, não apenas apresenta a crise da água, mas faz questão que o 

espectador use da razão para mudar hábitos que causam uma crise no meio ambiente “sem 

precedentes” como repete André Trigueiro em suas falas. 

No conceito de Leff (2011), a crise ambiental não é crise ecológica, mas crise da 

razão e, por isso, os problemas ambientais são, fundamentalmente, problemas do 

conhecimento. O autor explica que o recurso à metáfora pode ser útil para compreender a 

busca teórica do saber ambiental. Observa-se assim que, “a linguagem comum, mesmo a 

científica, supostamente literal, é carregada de metáforas”, como propõe Leite (2009). 

Reconhecer as marcas linguísticas que naturalizam o discurso científico é uma das 

evidências de democratização da ciência (PINHEIRO, ZUCOLO, 2013). Para chegar a essa 

democratização, é necessário desnaturalizar a partir de uma desconstrução do saber 
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especializado. Isto só é possível com conhecimento das marcas linguísticas que os 

naturalizam a ciência.  

A metáfora penetra em diferentes tipos de linguagens e em muitos aspectos do 

discurso, mesmo nos mais herméticos, como o discurso científico. Um erro comum é 

considerar esse recurso apenas como adorno estilístico ou superficial, visto que é essencial 

para expor o contexto e a realidade do tema abordado, seja na mídia ou em outros campos. 

De forma contundente, as metáforas estruturam modos de agir, sistemas e crenças. Desde a 

escolha de uma metáfora e não de outra, constrói-se realidades e conceitos de acordo com 

quem expõe a notícia e com quem a recebe. Algumas metáforas (Fairclough, 2001) passam 

a ser tão naturais dentro de uma determinada cultura que chegam a passar despercebidas na 

maior parte do tempo, ou então, fica impossível dispensá-las do discurso, pensamento ou 

ação, mesmo quando se chama atenção para isso. 

Os efeitos construtivos da mídia com frequência são resultado da redução da 

complexidade dos discursos científicos. Fairclough (2001) descreve este processo de 

recontextualização ao explicar que a mídia seleciona, ordena e representa as informações. A 

partir disso, os efeitos construtivos que a mídia exerce sobre a realidade, passam a ser 

disfarçados. A consequência dessas práticas é que a cobertura da mídia em si mesma passa 

a ser moldada pela metáfora.  

O discurso ambiental ocupa diversos ambientes comunicacionais. Expressões como 

“Pense verde”. “Pegadas Ecológicas”, “Água virtual” norteiam a ânsia de proteger um 

planeta fragilizado. Dessa maneira, aos poucos, as metáforas ambientais tornam-se 

expressões naturais, como se pensar de determinada cor e deixar marcas de ecologia no 

chão fosse realmente possível.  

Observa-se, neste cenário, que o Cidades e Soluções recorre ao recurso da metáfora 

ao mesmo tempo em que conserva uma linguagem culta, compreensível pelos leigos, porém 

rebuscada. Para somar a esta análise, elege-se também um especial que reúne 30 episódios 

com a temática crise hídrica, apresentado neste programa, com o objetivo de reforçar que a 

crise da água no Brasil poderia ter sido evitada se os expectadores, órgãos públicos e outros 

atores dessem “ouvidos” aos alertas abordados. 

Diante dessa análise, conclui-se que metáfora é uma das estratégias de 

recontextualização, visto que ao repetir o discurso especializado por meio de uma 

linguagem próxima do telespectador, a televisão torna acessível uma informação que antes 
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era privilégio de poucos, a uma quantidade maior de pessoas. Ao cumprir este propósito, o 

discurso adquire o efeito esperado: dialogar com a sociedade, seja ela constituída de 

pessoas de linguagem especializada ou desespecializada. E, se há diálogo, compreensão e 

interação entre todas as partes envolvidas na mensagem, o objetivo foi cumprido. 

O programa Cidades e Soluções fez uso da metáfora para transpor o discurso ambiental 

e, desta forma, possibilitar aos telespectadores conhecimento no assunto para que assim 

possam debater, com conhecimento, a crise do meio ambiente. Percebemos que entre os 

objetivos do programa é mostrar soluções para a crise hídrica e lembrar, por meio da 

retrospectiva que a crise hídrica já é há 13 anos, uma tragédia anunciada nopelo programa. 

Para tanto, o apresentador se utiliza de metáforas para dar voz ao discurso do especialista, 

legitimando-o junto à audiência do programa. 
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4.3 Os recursos visuais usados na transposição do discurso especializado para o 

discurso televisivo 

 

O segundo programa analisado, “Compilado de 30 programas sobre Crise Hídrica”, 

foi apresentado no dia 11 de fevereiro de 2015, uma semana após o “Uma visão Histórica 

sobre a Crise da Água”. Este episódio reuniu, em forma de retrospectiva, os principais 

quadros sobre reaproveitamento da água, apresentados a partir de 2003. Na abertura, o 

jornalista André Trigueiro lança a seguinte afirmativa: “Quem acompanha o Cidades e 

Soluções já perdeu a conta de quantas vezes já falamos sobre água aqui”.  

Na continuação, ele ainda destaca que muito antes do Brasil começar a “levar a 

sério” a possibilidade de beber água tratada de esgoto, o Cidades e Soluções já tinha 

“experimentado isso para ver que gosto tem”. Esta chamada para a continuação do 

programa é um convite ao telespectador a acompanhar o especial e, se possível, inserir-se 

na responsabilidade da questão ambiental.  
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Sistema de reabastecimento no Condado de Orange/Estados Unidos 

Logo, o programa mostra a estrutura e o sistema de reabastecimento de água do 

Condado de Orange, bem como o sistema de tratamento na região. Depois do off e das 

imagens do Condado, a repórter declara: “Há 45 minutos esta água estava no tratamento 

de esgoto da cidade e ao invés de ser jogada para o mar, está aqui, ó, pronta para ser 

apreciada”. 

 

Imagens visuais como formas simbólicas de discurso, conforme Fairclough (2001) 
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Ao finalizar o quadro, a apresentadora não fez uso de palavras para 

comprovar a eficácia do tratamento da água. Ela experimentou a água na frente das 

câmeras. A cena comprova a força da imagem, dos gráficos, da metáfora imagética 

e de outros recursos linguísticos que aos poucos foram inseridos nos discursos 

especializados da televisão. Esses discursos são “manifestados nos modos 

particulares de uso da linguagem e de outras formas simbólicas, tais como imagens 

visuais” (FAIRCLOUGH, 2001, p.22). 

Os recursos visuais no início programa, de imediato, transpõem a linguagem científica 

sobre as metodologias adotadas para a purificação da água por meio de sistemas de 

tratamento de esgoto. Esta água, ao invés de ser jogada para o mar, pôde ser reaproveitada. 

E, para explicar o funcionamento desse projeto, o Cidades e Soluções apresenta o seguinte 

infográfico: 

 

No off  temos a fala da apresentadora:  

“A cada dia 265 milhões de litros de água são purificados e injetados no lençol 

freático. Metade é destinada a fornecer uma barreira natural contra a invasão da água 

salgada do Oceano Pacífico. A outra porção vai aos poucos suprindo a demanda de água 

da população. E olha que é uma comunidade chique. O condado de Orange concentra as 

áreas residenciais mais ricas do país”. 



84 
 

 
 

Identificamos, conforme os estudos de Charaudeau (2012), a solidariedade entre 

imagem e fala visto que esses dois elementos contribuem para estruturar e dar sentido ao 

discurso. Apesar de existir relação entre a imagem e a fala, elas constroem significados 

particulares. Enquanto a imagem joga com a representação do sensível, a palavra usa de 

evocação que passa pelo conceitual, o que permite a autonomia dos dois elementos, 

considerando que a televisão não pode abrir mão do conceito que é o teor da mensagem, 

mas precisa sensibilizar e atrair o telespectador, mesmo sendo independentes. Dessa 

independência, vista no telejornal, por exemplo, nasce a significação televisiva. 

 

 Para a significação televisiva, de acordo com Charaudeau (2012), não existe 

imagem em estado puro, porém, as imagens mostradas no episódio, deixam claro o objetivo 

de alarmar, invocar e despertar o telespectador, seja ele, especialista ou não, para a 

preocupação com o mau uso da água e para a possibilidade de que pesquisas em favor desse 

recurso sejam midiatizadas, popularizadas e transformadas em práticas positivas por órgãos 

governamentais, indústrias e sociedade em geral. Convém questionar quem é o autor da 

informação televisiva e quem pode responsabilizar-se pelo sentido que lhe é conferido, 

considerando sua origem enunciativa múltipla e a sua finalidade de construção de um 

discurso, que é ao mesmo tempo referencial e ficcional. 

Para ajudar nesta discussão, Charaudeau destaca três tipos de efeito produzidos pela 

imagem televisiva, os quais são essenciais na produção de sentido: efeito de realidade, 

quando se presume que ela reporta diretamente o que surge no mundo; efeito de ficção 



85 
 

 
 

quando tende a representar de maneira analógica um acontecimento que já passou e efeito 

de verdade, este torna visível o que não o era a olho nu, como mapas, gráficos, macros e 

micros tomadas de imagem “que, ao mesmo tempo, desrealizam e fazem penetrar o 

universo oculto dos seres e dos objetos” (CHARAUDEAU, 2012, p. 111). 

No Cidade e Soluções, o efeito de verdade é percebido nos mapas, gráficos e vídeos, 

como na sequência em que a repórter faz o teste para comprovar se a água reaproveitada 

realmente pode ser consumida após o processo de purificação: “Você tomaria essa água 

mesmo sabendo que ela veio do esgoto”?, questiona. 
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 Nesta sequência das imagens, o telespectador testemunha o efeito de verdade ao 

assistir repórter e o analista beberem a água diante das câmeras. Charaudeau (id) destaca 

que a televisão tem dificuldade em fazer coincidir tempo e acontecimento, tempo da 

enunciação e tempo de transmissão e, mesmo quando se tem a possibilidade de acompanhar 

diretamente o acontecimento, a espontaneidade dos atores é prejudicada com a presença das 

câmeras. Neste cenário, mesmo que a repórter e o especialista bebam a água na frente das 

câmeras, é inevitável que estratégias de interação sejam utilizadas a fim de naturalizar a 

representação. 

Recorrendo ainda aos conceitos de Charaudeau (2012) que denomina a televisão como 

a mídia do visível, destacamos dois tipos de olhar proporcionados por esse dispositivo: um 

olhar de transparência (ilusão de transparência), quando se pretende desvelar a mensagem, 

e o olhar de opacidade, quando a televisão impõe a sua própria semiologização do mundo. 

Sobre esse conceito, o autor enfatiza que a televisão é pouco apropriada para discriminar, 

analisar e explicar, visto que a imagem é consumida como um bloco semântico compacto 

pela transparência e pela opacidade. 

O uso dos gráficos e dados numéricos como recurso de clarificação do consumo de 

água contribui com a teoria de Charaudeau (2012) de que a televisão é a mídia do invisível 

e por isso só pode proporcionar dois tipos de olhar, o de transparência quando pretende 

desvelar o oculto, e o olhar de opacidade, quando impõe a sua maneira de semiologização 

do mundo. O uso de vídeos explicativos e infográficos no Cidades e Soluções contribui 
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para o desvelamento do conteúdo e/ou para o processo de didatização da sociedade no que 

se refere ao consumo consciente da água.  

 

O episódio mostra a economia de água por ano em uma lavanderia a seco em Las Vegas  

Esse desvelamento é percebido ao longo do programa, quando a opinião dos 

especialistas será acrescida de imagens do que ocorre com o consumo hídrico consciente ou 

com o uso indevido da água. A imagem não serve apenas para ilustrar um discurso, 

tampouco para traduzir a fala do apresentador. Além disso, se a imagem for conexa com o 

texto televisivo facilitará a compreensão, e com certeza, o telespectador vai guardar mais 

aquilo que vê. A conexão entre imagem e texto é facilitada pelo uso das tecnologias do 

discurso (FAIRCLOUGH, 2011). 

 As tecnologias do discurso, de acordo com Fairclough (2001), na sociedade 

moderna, têm assumido o caráter de técnicas contextuais, considerados como recursos ou 

um conjunto de instrumentos que podem perseguir uma variedade de estratégias em muitos 

e diversos contextos. Atualmente, emissoras de rádio e televisão, agências de publicidade e 

desenvolvedores de sites e das mais diversas mídias sociais contam com as tecnologias e 

com profissionais capacitados a usar cada uma delas com a finalidade de popularizar a 

mensagem do dispositivo. Além disso, as tecnologias discursivas são adotadas por agentes 

sociais designados em instituições específicas. Essas instituições (Fairclough, id) contam 

com os próprios tecnólogos especialistas, os quais trabalham conforme as pesquisas e 
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contribuem para as mudanças necessárias nas exigências institucionais, conforme os 

treinadores que transmitem as técnicas.  

O contexto comunicativo construído pelo Cidade e Soluções ilustra o conteúdo 

teórico sem comprometer a associação eficiente entre texto e imagem. Paternostro (1999) 

explica que texto e imagem devem ser compatíveis e isso acontece quando a palavra dá 

apoio à imagem, porém sem redundâncias, como em casos nos quais o texto narra 

exatamente o que a imagem mostra. Por outro lado, o paralelismo e o distanciamento entre 

texto e imagem podem comprometer a mensagem. São situações nas quais ocorre um 

distanciamento entre os elementos, quando texto e imagem não têm nada a ver um com o 

outro. Para Paternostro (id), quem escreve para a TV deve, em primeiro lugar, pensar nas 

imagens que correspondam às informações que pretende passar, além de encontrar estilo 

próprio pessoal e intransferível para a programação em questão.  Curado (2002) enfatiza 

que a TV precisa da imagem, mas precisa mais da palavra. Para Curado, as palavras não 

devem ser abundantes, mas precisas, haja vista que são elas que vão traduzir e dar 

dimensão ao vídeo, pois a imagem é a aparência do fato, mas não é o fato. Vejamos o 

exemplo mostrado no episódio “Uma visão histórica sobre a crise da água”:  

 

 “Este é o mapa da vergonha”, enuncia o apresentador no off. Com o recurso do 

mapa, André Trigueiro menciona os dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística): “Os pontos negros que se multiplicam nas áreas mais populosas do Brasil 

indicam o lançamento de esgoto sem tratamento”. Imediatamente o próprio enunciador 
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conclui que “assim dá para entender porque a falta de saneamento é um dos maiores 

problemas do país”. 

 O uso da tecnologia no discurso é exponencial e perceptível principalmente na 

televisão que tem na imagem o principal instrumento de clarificação do texto. A respeito do 

gênero televisivo, Charaudeau (2012) atribui à televisão o domínio do visual e do som, 

devido à combinação de dois sistemas semiológicos, o da imagem e o da palavra. Para dar 

continuidade a esse conceito, o autor referencia os três espaços articulados pela televisão, a 

qual, ao mesmo tempo em que é uma instância exibida com relação ao mundo exterior, é 

uma instância que olha, com relação ao telespectador. Esses três espaços constituem lugares 

particulares de construção do sentido: o espaço externo com os acontecimentos do espaço 

público, o interno, onde se desenrola a cena midiática de representação dessa realidade, e 

por fim, o espaço interno-externo, lugar em que se articula uma relação simbólica de 

contato entre a instância midiática e a instância telespectadora. 

 O uso das imagens televisuais no Cidades e Soluções dão fundo ao discurso 

ambiental do programa, ora em cenas que mostram a abundância de água existente no 

Brasil, ora em cenas que denunciam os problemas que desencadeiam a atual crise hídrica. 

Neste sentido, concorda-se com o pensamento de Charaudeau que atribui à televisão três 

funções específicas: de (a) designação, de (b) figuração e de (c) visualização.  A função de 

designação (a) mostra diretamente o mundo em sua realidade perceptiva, tendo sua própria 

autonomia em relação ao processo de designação, sem que nada se interponha entre o 

objeto e o olhar do sujeito. A figuração (b) consiste em reconstituir o mundo naquilo que o 

torna possivelmente verdadeiro - trata-se de uma analogia, de uma construção de um certo 

imaginário da realidade. Essa é a função que põe em cena os efeitos de verossimilhança. 

No tocante ao efeito da visualização (c) corrobora o uso dos efeitos audiovisuais no 

Cidade e Soluções. Esse efeito consiste em representar através de um determinado suporte 

ou efeito de codificação (representações gráficas, closes, imagens virtuais), uma 

organização do mundo não visível a olho nu. Esta interação de recursos possibilita que o 

telespectador, ao unir vídeos, gráficos, off e apresentadores, compreenda o discurso 

especializado para, a partir daí, interagir e se posicionar no questionamento, a ponto de, 

inclusive, envolver-se na questão ambiental de maneira que não seja apenas espectador 

passivo, mas agente de transformação social, o que faz do discurso televisivo um elo entre 

as temáticas apresentadas e a mudança social.  
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4.5 As fontes discursivas do Cidades e Soluções 

As pesquisas apontadas no “Uma visão histórica sobre a crise da água” foram 

fundamentadas pelo engenheiro civil e Ph.D. em Hidrologia e Recursos Hídricos Jerson 

Kelman, diretor presidente da ANA (Agência Nacional das Águas) em 2003 e atualmente 

presidente da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Além 

dele outros especialistas foram fontes discursivas no episódio: o diretor de 

Geociências/IBGE, Guido Gelli; o professor de Hidrologia da (USP) Universidade de São 

Paulo e organizador do livro Águas Doces do Brasil, capital ecológico, uso e conservação, 

Aldo Rebouças; o engenheiro agrônomo Luiz Geraldo de Carvalho; o especialista em reuso 

da água da USP, Ivanildo Espanhol; o coordenador do projeto de tratamento da água no 

ABC Paulista Denis Striani e o diretor de produção e tecnologia da Sabesp, Antônio 

Marsiglia. 

Para fundamentar as reportagens do episódio “Compilado de 30 programas sobre a 

crise hídrica no Brasil”, as fontes escolhidas foram: o prefeito de Búzios/RJ (2012/2016) e 

médico, André Granado, o presidente da concessionária de água e esgoto/Prolagos/S.A., 

Carlos Roma Júnior; o diretor executivo da OIA (O Instituto Ambiental do Rio de Janeiro), 

Valmir Facchini; o secretário do meio ambiente deNiterói/RJ, Fernando Guina; o vice-

presidente da empresa BoydGaming/EUA, Rick Darnoldo; a presidente da Sabesp, Dilma 

Pena; a diretora da AcquaBrasilis, Sibylle Muller e a engenheira civil da USP, Gisele 

Sanches da Silva.   

Ao examinar cuidadosamente os discursos apresentados nos objetos dessa pesquisa, 

identifica-se que as fontes selecionadas pelo entrevistador são pessoas de linguagem culta e 

de conhecimento especializado. De engenheiros, a professores e pesquisadores, os 

participantes do Cidades e Soluções foram escolhidos por conhecerem a nível científico as 

causas e consequências da crise hídrica. Diante destas asserções, constitui-se a linguagem 

interpessoal entre as fontes do programa, as quais falam para seus pares, os quais 

compreendem os significados interpessoais e comuns aos estudiosos das questões da água. 

Fairclough (2001) divide a função interpessoal do discurso em duas instâncias: função 

relacional e de identidade. Essas funções  estão ligadas às as maneiras pelas quais as 

relações sociais são exercidas e as identidades sociais são manifestadas no discurso. 

Considera-se também que as relações sociais e as identidades são construídas no discurso, 
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já que nesse processo os conceitos são reproduzidos, contestados e reestruturados para 

chegar ao receptor. 

No programa analisado, o jornalista André Trigueiro também pode ser considerado 

fonte, visto que em todos os episódios deixa expoente sua posição como ativista ambiental. 

Neste caso, ele se posiciona, inclusive, de maneira enérgica diante de situações de descaso 

com a natureza. Filho (2011) destaca que a postura dos apresentadores dos programas 

jornalísticos mudou ao longo do tempo para corresponder às necessidades comunicativas e 

práticas dos expectadores. O autor acentua que, antigamente, os apresentadores não 

demonstravam uma opinião ou impressão sobre os fatos que anunciavam e usavam uma 

linguagem estritamente formal. Hoje é possível assistir telejornais onde o apresentador 

deixa claro sua posição diante do assunto. Essa mudança, na opinião de Filho (2011), 

reflete o fato de que as pessoas não querem apenas a informação, elas exigem que a 

informação chegue até elas de modo descontraído, agradável e interativo. Neste 

sentido, entendemos que os profissionais das emissoras de televisão, principalmente os 

apresentadores, são estimulados a exporem suas identidades e assim permitirem a 

construção dessas por eles e pelos próprios telespectadores. 

Identificamos, assim, a construção do “eu” no discurso como uma das identidades 

sociais, neste caso do próprio interlocutor do programa que se envolve na pauta, se comove 

com o descaso ambiental, que entra nos rios e questiona as outras fontes com a intenção de 

apresentar soluções e experiências favoráveis aos ecossistemas. Gomes e Pereira (2010) 

destacam que tanto no Cidades e Soluções quanto no papel de comentarista sobre a 

temática na rádio CBN, também da Globo, André Trigueiro se comporta como ativista 

ambiental. O jornalista escreveu ainda dois livros sobre o tema: Mundo Sustentável - 

Abrindo espaço na mídia para um planeta em construção e Mundo Sustentável 2 - Novos 

rumos para um planeta em crise. Na internet, o jornalista mantém o site 

www.mundosustentavel.com.br e viaja pelo Brasil para palestrar sobre ecologia. 

Fairclough (2011) enfatiza que a construção do “eu” e das formas com as quais o 

discurso contribui para processos de mudança cultural é um aspecto que tem recebido 

pouca atenção na análise de discurso, ainda que o assunto seja de suma importância na 

perspectiva de que as identidades sociais ou os “eus” associados a domínios ou instituições 

específicas possam ser redefinidos ou reconstituídos. Sobre o apresentador e editor-chefe 

do Cidades e Soluções evidencia-se que a construção do jornalista com foco no tema meio 

http://www.mundosustentavel.com.br/
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ambiente é construída junto com a temática ideológica do programa. A forma com que ele 

interpela o telespectador e o diálogo estabelecido com os participantes do programa revela 

o envolvimento e o conhecimento do tema.  

No episódio “Uma visão histórica da crise da água”, André Trigueiro explica o 

processo de gotejamento junto com o agrônomo Luiz Geraldo de Carvalho. É importante 

ressaltar que um é o jornalista apresentador do programa e o outro a fonte especializada no 

assunto. Vejamos uma parte do diálogo entre André Trigueiro (AT) e o agrônomo Luiz 

Geraldo de Carvalho (F1): 

AT: Um dos bons exemplos do uso racional da água na lavoura, a gente encontra aqui 

nessa cultura de brócolis em Ibiúna, a 75 km de São Paulo – é a técnica do 

gotejamento. Através do gotejamento a planta recebe a quantidade exata da água que 

necessita sem desperdício. As tubulações que atravessam a plantação têm pequenos 

furos. Deles saem gotas de água que irrigam a lavoura. O gotejamento pode ser 

aplicado na irrigação de grande parte das culturas agrícolas brasileiras. Há 

experiências até no cultivo da cana de açúcar e os resultados são surpreendentes. 

Qual é o ganho de produtividade que se tem com o gotejamento? 

F1: Para algumas culturas como o alface, vagem, tomate, vai chegar a 100% de 

ganho, de aumento de ganho. Ganho de economia de água e de recursos. 

AT: Mas técnicas inovadoras como gotejamento estão longe de ser um consenso entre 

os agricultores. Em muitas propriedades da região de Ibiúna, o gotejamento é alvo de 

preconceito. A técnica preferida de irrigação é a aspersão. O desperdício de água é 

flagrante. O que a gente tá vendo de irregular aqui? 

F1: Bom, a irrigação está jogando água na estrada. Não é uma área cultivada. Tenho 

um horário em que o ar está muito seco. A água está evaporando fora antes de cair no 

solo. E eu tenho a erosão causada pelo vazamento. O que é incrível, a ideia que se tem 

é que a maior erosão é causada pela água da irrigação que é aspergida na estrada. 

Mas pelo que a gente pode ver aqui, a maior irrigação é causada pelo vazamento das 

tubulações.  

 

A conversa de André Trigueiro com o agrônomo Luiz de Carvalho, repórter e 

especialista, denota o controle interacional do diálogo. Este controle, no conceito de 

Fairclough (2001) garante que a interação durante um discurso funcione regularmente num 
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nível organizacional, onde a conversa é distribuída de maneira que todas as perguntas sejam 

respondidas e que o apresentador consiga conduzir a conversa sem se perder. Nesta 

perspectiva, é instrutivo observar de perto a relação do apresentador tanto com as fontes 

quanto com o tema principal do programa Cidades e Soluções. Em vários momentos, André 

Trigueiro contribui com as falas dos especialistas, o que o separa da condição de repórter 

imparcial ou de apenas apresentador. Para enfatizar ainda o controle interacional de André 

Trigueiro com os entrevistados do programa, destacamos três aspectos da interação no 

discurso, conforme a percepção de Fairclough (2011): modalidade, polidez e ethos.  

A modalidade trata da relação entre os produtores e as proposições, do 

comprometimento ou do distanciamento entre esses, ou seja, da afinidade entre os 

participantes do discurso. Por exemplo: “O que a gente „tá‟ vendo de irregular aqui?” A 

pergunta de André Trigueiro é informal, como quem já sabe da resposta. E, antes mesmo do 

agrônomo concluir, ele interpela e responde, falando ao mesmo tempo, ciente do assunto e 

com conhecimento de causa. 

A polidez (cortesia no discurso) está associada como o comportamento total de um 

participante, do qual o estilo verbal, falado ou escrito, e o tom de voz fazem parte e 

expressa o tipo de pessoa que ele é, ou seja, sua identidade social. A cortesia, porém com 

certo limite, nas perguntas, nas respostas e nos gestos dos participantes do Cidades e 

Soluções evidencia a polidez comportamental, o que se torna mais marcante no tocante ao 

público alvo do programa, espectadores que optaram pela informação ambiental no canal 

fechado em uma programação de linguagem mais apurada intelectualmente.  

 A respeito da noção de ethos, Fairclough (2001) relaciona o ethos científico do 

discurso (a voz do especialista) com o ethos do mundo da vida, onde o outro ator do 

discurso tende a rejeitar o elitismo, a formalidade e a distância da figura do cientista em 

favor da aproximação com este para concretizar o diálogo como se um fosse o “ouvinte” e 

o outro o “amigo que tira dúvidas”. Na concepção de Fairclough (id.), isto é 

frequentemente simulado nos discursos e está de acordo com as mudanças nos valores 

culturais dominantes na sociedade que desvaloriza o elitismo profissional e valoriza a 

informalidade das relações. Nestes aspectos, denota-se a transição do papel de André 

Trigueiro, ora narrador, ora ativista ambiental e logo apresentador de novo, em um ciclo 

que compõe a narrativa do programa.  
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4.6 Soluções na voz de especialistas 
Para dar conta de apontar os problemas que causam a escassez da água e apontar 

soluções que preservem os recursos hídricos do país, André Trigueiro recorre à voz de 

especialistas no tema, todos identificados e citados acima. Entrevistar um especialista em 

um programa jornalístico atende a um propósito técnico concernente ao aspecto proposto, o 

qual pode ser social, econômico ou científico, de acordo com Charaudeau (2012). Ao longo 

do programa, vários especialistas dialogam com o apresentador a fim de enfatizar que algo 

pode ser feito diante da emergência que é a crise ambiental.  

Jerson Kelman, presidente da Agência Nacional da Água em 2003, hoje professor 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro, presidente da Sabesp (Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo), interventor da Enersul e membro dos 

Conselhos Nacionais de Política Energética Meio Ambiente e Recursos Hídricos é uma das 

principais autoridades do país nos estudos sobre a água). Kellman (F2) é um dos 

convidados do episódio “Uma visão histórica da crise da água”. Na sua participação, ele 

explica as vantagens do Brasil na exportação de produtos que têm grande quantidade de 

água na sua produção. O discurso complementa o conceito de Trigueiro sobre água virtual: 

 

AT: (2003) Na lista oficial de produtos exportados pelo Brasil não aparece a água. 

Mas o fato é que nós já somos um dos maiores importadores de água do planeta. É o 

que os especialistas chamam de água virtual. A gente não vê, mas ela está presente em 

todos os produtos mad in Brasil... No setor siderúrgico, por exemplo, para cada 

tonelada de aço produzida são necessários 15 mil litros de água. Nas granjas, para 

cada quilo de frango são necessários dois mil litros de água. No campo para produzir 

um quilo de arroz, gastam-se em média 1500 litros de água. E assim vamos 

descobrindo com quantos litros de água se faz a economia de um país. Essa água 

virtual garante o bom desempenho do Brasil na balança comercial. Nenhum recorde 

na exportação seria possível sem que houvesse muita disponibilidade de água no país. 

(F2:) Isso não é contabilizado. Não é percebido isso. Mas essa é uma vantagem. Nós 

temos muita água, nós podemos produzir estes produtos quando outros países vão 

estar limitados, não por terra, não por gente, não por tecnologia, mas por falta de 

água. E isso nós temos. 
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 Na continuação, a explicação de Kelman mais uma vez dá voz de autoridade na 

explanação do problema do desperdício de água nos sistemas de irrigação do Brasil: 

 

AT: Jerson Kelman ressalta que o Brasil ainda tem 90 milhões de hequitares 

de área disponível para o plantio. O equivalente, por exemplo, a dez vezes o tamanho 

de Portugal. Mas alerta: Ou o Brasil muda radicalmente os métodos de irrigação ou 

vai pagar um preço muito caro. 

F2: Ou é sustentável, essa expansão da fronteira agrícola no mesmo índice de 

desperdício de água. Quer dizer, essa expansão da fronteira agrícola necessita de 

racionalização, ou seja, do uso de técnicas de irrigação que use menos água para 

produzir mais produtos agrícolas. 

 

O especialista, descrito aqui por Charaudeau (2012), é convidado para responder 

questões técnicas, esclarecer um problema e orientar o debate sobre o tema tratado usando 

de exemplos para simplificar sua explicação a fim de torná-la acessível aos não 

especialistas. Geralmente esse convidado é um especialista, sábio e cuja competência seja 

reconhecida ou suposta. Outra finalidade da participação do especialista é fornecer 

credibilidade ao programa. Ao longo dos episódios do Cidades e Soluções constata-se que 

as vozes dos especialistas permeiam todo o programa.  

Conforme o próprio discurso: “Jornalista não é especialista. Ele tem fontes”, André 

Trigueiro usa a palavra de cientistas para fundamentar os problemas e as soluções que 

apresenta na Globo News.  Lovato e Mota-Roth (2011) buscam Moirand (2003) para dizer 

que a recorrente inserção do cientista e de outros atores sociais ligados à ciência é uma 

marca característica de autoridades em notícias sobre popularização da ciência e que o 

alinhamento desses atores sociais pode produzir um monólogo. 

Para Nascimento (2011), o jornalista recorre à voz do cientista como estratégia 

discursiva com a finalidade de não se responsabilizar pela validade das declarações. Desta 

forma, ele compromete o pesquisador-autor pela validade do estudo reportado. Neste 

cenário, ao longo do discurso, mistura-se a voz do jornalista apresentador com a voz de 

outros atores sociais, neste caso os pesquisadores. Desta forma, o repórter “apresenta o 

mesmo grau de assertividade da fonte como estratégia discursiva para conferir credibilidade 

às informações apresentadas” (NASCIMENTO, 2011, p.68-69).  
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Quaisquer que sejam as especificações do jornalista/apresentador, seja ele 

generalista/especialista, de escritório/de campo, não é o único ator, mas é, para Charaudeau 

(2011) a figura mais importante da instância midiática (instância global de produção que 

integra os diferente atores que contribuem para determinar a instância de enunciação 

discursiva). Na maioria das vezes, no que se concerne às mídias, nunca se sabe realmente 

quem pode responder por uma informação, mesmo que assinada por um jornalista. Isso 

ocorre porque os efeitos da instância midiática de produção transformam as intenções da 

enunciação. 

Diante disso, fica clara a função do jornalista de transmitir uma informação, porém, 

ele terá que coletar acontecimentos e saberes, e não criá-los para serem transmitidos. E 

depois de coletar esses dados, fica evidente a obrigação de recorrer às fontes especializadas 

que fundamentaram as informações expostas na mídia. Charaudeau (2012) determina que o 

jornalista deve desempenhar dois papéis fundamentais, o de pesquisador/fornecedor da 

informação e o de descritor/comentador dessa informação. Vejamos mais um diálogo do 

episódio “Uma visão histórica da Crise da Água”: 

 

AT (0ff) O professor Aldo Rebouças(F3) da Universidade de São Paulo é um dos 

maiores especialistas de água do mundo. O organizador do livro Águas Doces do Brasil, 

Capital Ecológico, Uso e Conservação, Aldo Rebouças dá a dimensão do problema hoje.  

(F3): Considerando que nós temos cerca de 3 milhões de hectares irrigados hoje, 

os quais 60% usa os meios mais antigos, mais primitivo que é de inundação. É um método 

que já é proibido no mundo inteiro, porque desperdiça muito. 60, 70% da água que é 

utilizada, é desperdiçada. Ou evapora muito ou evapora, entra no subsolo, etc, e 

desaparece e a planta não se beneficia dela.  

 

Após a explanação da fonte especializada, Aldo Rebouças, André Trigueiro aparece 

em plano aberto, já na lavoura, para dar continuidade ao assunto: 
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Interação do apresentador nas imagens e no discurso 

AT: Agricultura não deve ser sinônimo de desperdício de água. Um dos bons 

exemplos do uso racional da água na lavoura, a gente encontra aqui nessa cultura de 

brócolis em Ibiúna, a 75 km de São Paulo – é a técnica do gotejamento. Através do 

gotejamento a planta recebe a quantidade exata da água que necessita sem 

desperdício. 

 

 Depois da fundamentação do especialista, André trigueiro apresenta a solução: 

 

“O sistema é bastante simples. As tubulações que atravessam a plantação têm 

pequenos furos. Deles saem as gotas de água que irrigam a lavoura. O gotejamento 

pode ser aplicado na irrigação de grande parte das culturas agrícolas brasileiras. Há 

experiências até no cultivo da cana de açúcar e os resultados são surpreendentes”. 

 

 Neste cenário é plausível compreender os dois papéis do jornalista - o papel de 

pesquisador/fornecedor e o de descritor/comentador, os quais, segundo Charaudeau (2012) 

apresentam dificuldades para os jornalistas. No tocante ao papel de fornecedor da 

informação, o jornalista dá de encontro com a função do tratamento das fontes, as quais 

podem ser constituídas por instâncias provenientes de serviços especializados, mesmo 

assim, cabe às mídias prevenir-se contra todos os tipos de manipulação das informações e 



99 
 

 
 

assegurar-se da credibilidade do assunto que vai ser midiatizado. No Cidades e Soluções 

este papel é reconhecido ao longo dos episódios. 

Quanto ao papel de descritor/comentador, a coerência e o rigor devem reger todo o 

discurso da informação a fim de evitar contradições e comprometer a notícia. Neste papel, a 

maioria dos jornalistas deve abster-se do objetivo da cientificidade, da historicidade e da 

didaticidade, porém, no Cidades e Soluções, essa realidade também é cumprida com 

eficiência.  Charaudeau (2012) explana que o discurso científico é para um público 

reduzido, especializado e que tenha o mesmo raciocínio, a mesma terminologia e 

compartilhe conhecimentos comuns à comunidade científica. Para o autor, ao adotar o 

discurso científico, evidencia-se que o dispositivo excluiria a maioria do público para 

dirigir-se aos mais cultos. Para corroborar o papel exercido por André Trigueiro, 

concordamos com Charaudeau (2012) que explica que o comentador organiza entrevistas e 

debates para expor ao público opiniões, justificativas e explicações dos especialistas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Investigar o Jornalismo Ambiental foi uma experiência além do aprendizado 

acadêmico. Podemos dizer que foi uma jornada de intensa busca por respostas que nos 

conduzissem a um jornalismo comprometido com a vida. Esse comprometimento nos levou 

a contemplar o papel do profissional de comunicação com todas as espécies do planeta: 

homem, animal e natureza - se é que em algum momento podemos separá-los. 

Por diversas vezes, nas orientações, fomos reconduzidos à metodologia e ao objetivo da 

pesquisa devido ao anseio em levantar a questão ambiental como prática cidadã e sistêmica. 

Durante o percurso deste Trabalho Final de Graduação aprendemos que jornalismo também 

é isso: apaixonar-se por uma causa a ponto de querer gritá-la para o mundo com nossas 

câmeras, bloquinhos e teclados do computador. Porém, sempre voltamos ao objetivo desta 

pesquisa: compreender os recursos de recontextualização do discurso científico ambiental 

para o discurso midiático.  

 O Jornalismo Ambiental envolve tantas nuances que nos permitiu um olhar geral 

para a mídia engajada com a natureza. Porém, precisávamos escolher um tema específico. 

Então, os discursos sobre a falta de água que ocorreu em 2015 norteou nossa investigação. 

Não fizemos uma pesquisa quantitativa, visto que para a Análise Crítica de Discurso 

importa muito mais o “como” e “o quê” do que o “quanto”. Nossos olhares e ouvidos, 

durante meses, estiveram atentos às palavras e às imagens selecionadas por apresentadores, 

jornalistas e fontes especialistas para popularizar o que parecia ser tão óbvio, mas nem 

sempre é claro para todos: a água é preciosa e pode acabar sim. 

 Ao analisarmos os discursos sobre a crise hídrica (e seus efeitos na sociedade), 

chegamos a um programa com um objetivo específico: popularizar resultados. A cada 

episódio, reconhecemos no enquadramento discursivo do Cidades e Soluções um lugar 

legitimado para um jornalismo especializado e com autoridade para enunciar questões 

sistêmicas. Insistimos que o programa escolhe seus destinatários, tendo em vista o horário, 

o canal e a linguagem proposta, mais culta e rebuscada. Para Rodrigues (2002), ser 

destinatário de um discurso é ser envolvido por ele, ser alvo do seu sentido e se permitir ser 

dirigido pelo que esse discurso produz, orienta e dirige. 

 Ao realizar a investigação, conseguimos responder as questões que conduziram este 

trabalho. Concluímos que, embora ainda insuficiente, a cobertura do meio ambiente pela 

mídia tem sido mais relevante nos últimos anos. Programas como o Cidades e Soluções não 
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midiatizam apenas as consequências das tragédias recorrentes ao descaso com o Meio 

Ambiente, mas didatizam, incentivam e buscam promover a racionalidade ambiental.

 Para ter êxito no processo de popularização, os jornalistas transpõem o discurso 

especializado com estratégias de recontextualização e com a perfeita cadência entre texto e 

imagem utilizados pela televisão – meio de comunicação de maior alcance na sociedade 

brasileira e de interação entre os sujeitos e o mundo. Ressaltamos aqui a complexidade de 

ultrapassar fronteiras entre qualquer discurso, em virtude, conforme Rodrigues (2002), de 

especificidades, entre elas, fluidez e heterogeneidade. Assim, a capacidade de circulação do 

discurso midiático em todos os outros tipos de discurso requer infiltrações nas restantes 

práticas discursivas, ou seja, exige-se competência em função da mediação. 

 Neste sentido, com o aporte da ACD, dizemos que a recontextualização é 

imprescindível para o desvelamento do texto especializado, geralmente compreensível 

somente entre pares. E, se existir compreensão do discurso, efetiva-se a comunicação e a 

mídia alcança seus objetivos. 

 Nos apontamentos a respeito das funções do Jornalismo Ambiental, buscamos o 

sentido geral dos discursos que envolvem a temática. E, ao aprofundar o discurso a respeito 

da crise hídrica, aprendemos que se faz necessário uma mudança de racionalidade para 

desfrutarmos dos recursos naturais por muito tempo. Mais uma vez voltamos o nosso 

pensamento à racionalidade moderna, apontada por Leff (2013) como o desejo de um 

crescimento sem limites contrário à preservação da natureza. 

 Desta forma, prosseguimos na identificação de estratégias midiáticas que 

encaminhem a geração atual a um novo conceito de mudança de pensamento a respeito da 

transformação do crítico destino para o qual a natureza é encaminhada devido à negligência 

humana. No Cidades e Soluções encontramos recursos, pesquisas, inovações e dicas básicas 

de cuidado com o Ecossistema mencionados por vozes de jornalistas e de especialistas. 

 Ao justificar este trabalho, questionamos a construção discursiva dominante dos 

telejornais da TV aberta na cobertura da crise hídrica. Em nosso ponto de vista, tal 

midiatização não intencionava produzir a racionalidade ambiental, tampouco popularizar 

pesquisas que contribuíssem na resolução do problema. Diante disso, ao longo do projeto, 

procuramos mostrar que o discurso jornalístico sobre o Meio Ambiente deve estar ancorado 

nas perspectivas relacionadas à modernização, globalização e interesse econômicos sem 

perder a percepção dos riscos e prejuízos da falta de água. 
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 Então, encontramos na TV a cabo, debates midiatizados sobre a crise ambiental 

recorrentes de interdiscursos de fontes especializadas, meios de comunicação e centros de 

pesquisa. As concepções desses discursos, ao mesmo tempo em que focavam no conceito 

de desenvolvimento sustentável, se apresentaram como respostas ao problema por meio de 

exemplos atuais. Sem o processo de recontextualização e midiatização, essas respostas 

estariam vinculadas apenas na ciência, economia e política e não produziriam uma reação 

cidadã, neste caso, dos expectadores do Cidades e Soluções. 

 Identificamos também na identidade do programa uma racionalidade expressiva – a 

do questionamento. Por exemplo: O que podemos fazer? Se sabíamos exatamente o que 

fazer, por que a crise da água chegou onde chegou? Como economizar água? Como 

reaproveitar a água de esgoto? Assim dizemos que quando um discurso questiona o 

interlocutor, automaticamente vai produzir uma reação ou, no mínimo, uma reflexão e 

opinião a respeito do assunto. Apontamos, ainda, o levantamento que o programa fez a 

respeito das causas e consequências da falta de informação e de engajamento na defesa do 

meio ambiente, em especial, da nossa água. De certa forma, o discurso ambiental na 

televisão traz à tona os embates, mencionados no referencial teórico, entre população 

prejudicada, pesquisadores, políticas públicas e ambientalistas.  

É neste ponto que a construção discursiva influi diretamente na perspectiva social. 

Concordando com Moraes (2016) ao afirmar que a realidade é uma construção social 

passível de mudanças, e, se o discurso é uma construção simbólica e o social permeado de 

disputas em torno da questão pública, a questão do meio ambiente também é uma 

construção em busca de legitimação. Esse processo é possível diante da polissemia e 

deslizamento de sentidos produzidos pelo discurso. 

Falar em sustentabilidade é muito mais do que seguir uma tendência mundial. O 

Brasil está longe de ser exemplo de uma sociedade comprometida com o meio ambiente, 

tampouco engajada na causa ambiental além do discurso. Promover a racionalidade 

ambiental é um processo no qual somos iniciantes. Somos um país cheio de boas intenções 

com o ecossistema, porém, a maioria das iniciativas perece pelo cansaço e desmotivação. 

 É neste contexto que a mídia pode fazer muito mais. Mesmo que pareçam 

repetitivas, as pautas ambientais podem promover movimentos como a diminuição do uso 

de sacolas, o controle do consumismo, etc. E, por que não popularizar o que está sendo 

feito e o que está dando certo? E qual é o papel do Cidades e Soluções neste cenário? 
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 Os episódios selecionados mostraram como a sustentabilidade é levada a sério em 

muitos setores, os quais, de maneira efetiva, não só popularizaram soluções para a crise 

hídrica, mas a previam há mais de 12 anos. Ressaltamos as conexões entre sustentabilidade 

e o jornalismo e apontamos como o jornalista transpôs as pesquisas a respeito do uso 

sustentável do principal recurso natural do planeta, a água, para o discurso televisivo. 

 Para compreender essa transposição, destacamos a retirada das desigualdades entre 

o discurso especializado e o não especializado. Essa retirada de desigualdades, necessária 

para tornar o discurso da ciência e meio ambiente um discurso democrático, fluído, mais 

acessível e simplificado, foi identificada por meio de marcas linguísticas de 

recontextualização, tais como, metáfora e analogias. O uso destes recursos pelo Cidade e 

Soluções permitiu que o programa alertasse sobre as consequências da crise hídrica sem 

perder a cientificidade que embasava a pauta. 

 Confirmamos também que a televisão, mesmo com o advento da internet, ainda faz 

parte do interesse das pessoas e, no contexto televisivo, destacamos a televisão no canal 

fechado, cujo alcance aumenta exponencialmente No âmbito da televisão a cabo, 

destacamos os espectadores da Globo News, pessoas com interesse por programas 

jornalísticos que promovam debates entre os convidados e aprofundem a explicação sobre 

as temáticas apresentadas.  

 Os gráficos, os offs e a imagem da televisão também são recursos de ressignificação 

do discurso científico/ambiental, principalmente no que se refere à natureza, visto que o 

apelo visual diante de florestas queimadas, leitos rachados e de vítimas da seca, tendem a 

chamar mais atenção e marcar a memória dos espectadores. 

 E, para aprofundar a transposição do discurso científico/ambiental para o discurso 

midiático/jornalístico/televisivo, destacamos a interação entre as fontes convidadas do 

Cidades e Soluções e o apresentador do programa. Neste contexto, compreendemos que, ao 

interagir e também opinar nas falas das fontes, todas especializadas, André Trigueiro 

também constitui o papel de fonte, visto que em todos os episódios assume a posição de 

militante da causa ambiental. 

A ideia de que pautas ambientais sejam repetitivas é modificada nas reportagens 

criativas e educativas do Cidades e Soluções. As iniciativas explicitadas no programa 

didatizam o público e incentivam o reaproveitamento de objetos, a reciclagem do lixo, o 

uso correto da água e a diminuição da emissão de gases de feito estufa. Ao falar sobre o 
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efeito nocivo à natureza ocasionado pela queima de combustíveis fósseis, por exemplo, o 

repórter fala dos benefícios que pode usufruir o indivíduo que troca o carro nos percursos 

curtos por uma caminhada ou pelo uso da bicicleta.  

Discutir o meio ambiente na imprensa é valorizar o papel social do Jornalismo. Ao 

propor o debate sobre a temática, o profissional de mídia intervém de forma responsável no 

cotidiano de uma sociedade que precisa desenvolver uma visão ética no que se refere ao 

assunto que cada vez mais é global. Destacamos, ainda, que no âmbito da legitimidade, 

conforme Rodrigues (2002), o discurso midiático é transversal ao conjunto de todos os 

domínios da experiência moderna. Neste pensamento, o autor pontua que distinguir a 

opacidade dos discursos especializados é particularmente importante para divulgação do 

Jornalismo Ambiental. 

Diante disso, acreditamos que pensar o jornalismo a partir da proposta do Cidades e 

Soluções é reconhecer um espaço organizado para a reflexão  e produção do conhecimento 

da realidade ambiental na atualidade e, a partir disso, produzir, discursivamente, o saber 

ambiental e não apenas o “ouvir falar” esporádico sobre o assunto. 

 Ao longo deste trabalho, analisamos separadamente texto, objeto, método, fontes, 

imagens, conceitos, funções, entre outros aspectos que selecionamos para essa análise, 

determinando suas estruturas e papéis na racionalidade ambiental. Porém, ao mesmo tempo, 

durante a ACD, compreendemos que todos estes pontos, embora distintos, convergiram 

para lugares determinados, nos quais, a representatividade do Ecossistema nas pautas 

jornalísticas é o foco.  

 A construção discursiva do Cidades e Soluções permite o reconhecimento desses 

lugares determinados nos quais repórter/apresentador e fontes especializadas atuam, em 

específico, no tocante as suas capacidades e domínios de saber, porém, conseguem 

estabelecer uma mensagem fluída e coerente no lugar de enunciação proposto, definido por 

Benetti (id) como um campo construído socialmente para ser ocupado por indivíduos 

diferentes de modo sucessivo ou simultâneo. 

 Nesta análise, não poderíamos deixar de destacar o papel do interlocutor que se 

posiciona para enunciar, porém, sua representatividade vai além, pois a sua posição no 

programa gera vários efeitos de sentido, entre eles, a fidelização e os contratos de leitura. 

Embora identifiquemos os contratos de leitura, estes não foram estudados neste momento. 
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 Destacamos, ainda, a questão que guia a ACD: como um discurso funciona? Ao 

longo da análise do Cidades e Soluções, descobrimos que um texto ou programa que era 

opaco para nós é cheio de nuances e detalhes que diferenciam o objeto estudado de 

qualquer outro. Ainda que sob a mesma temática, nenhum discurso é igual. Seja na 

diferença linguageira entre as fontes, nas expressões usadas nos enunciados ou na 

sequência de imagens, todo o discurso é único. 

 O máximo que conseguimos durante um percurso de análise é buscar os sentidos 

propostos pelo programa e relacionar os sujeitos presentes em sua estrutura. Para isso, foi 

necessário compreender as trocas, as interfaces, as transposições e até mesmo deparar-se 

com os embates entre mídia e laboratórios no processo de popularizar o discurso 

científico/ambiental.   

Alcançadas as respostas, já mencionadas anteriormente, reforçamos nossa percepção 

de que a vida está impregnada de discursos, sejam eles científicos, desespecializados ou 

metafóricos. Conhecer e analisar cada um desses discursos foi um percurso rico em 

aprendizado e desenvolvimento da percepção de detalhes usados, principalmente no 

telejornalismo, que antes passariam despercebidos. 

Sendo assim, a ACD é essencial na formação de um profissional de Comunicação. 

Encerramos com as palavras de Adriano Duarte Rodrigues: “A mídia produz discursos 

como pintores produzem telas, os músicos compõem músicas, os arquitetos projetam 

edifícios”. 
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