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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a qualidade da cobertura científica e ambiental feita 

pelos jornais online Diário do Amapá (Macapá/AP - http://www.diariodoamapa.com.br/ ) e 

Folha BV (Boa Vista/RR - http://www.folhabv.com.br/ ), tendo como critérios os princípios do 

jornalismo e seus gêneros científico e ambiental. A poluição do ambiente e o consumo 

desenfreado dos recursos naturais estão mudando, progressivamente, o planeta Terra, gerando 

intensas alterações climáticas como o crescimento das áreas inférteis, o aumento das 

temperaturas atmosférica e hídrica e a extinção de fauna e flora. No contexto local, os 

pesquisadores afirmam ainda que o quadro atual representa apenas o começo do que poderá vir 

a acontecer com a Amazônia nos próximos anos se a população não modificar o modo como se 

relaciona com a natureza, como forma de pôr as questões ambientais e científicas em plano 

central com a finalidade de manter um padrão de crescimento econômico satisfatório aliado à 

sustentabilidade, o que proporciona contínuo desenvolvimento social. Dentro deste contexto, o 

jornalismo assume papel importante por conta do seu papel democratizador, no qual torna a 

informação acessível a toda população esclarecendo pontos importantes a respeito do assunto. 

Com o intuito de contribuir com a qualificação das matérias acerca da ciência e do meio 

ambiente na Amazônia, este projeto de pesquisa analisou a qualidade e quantidade de 

publicações de dois grandes jornais online da região Norte, ambos líderes em circulação em 

seus estados: Diário do Amapá (Macapá/AP – http://www.diariodoamapa.com.br/ ), 

responsável por 55 reportagens, das quais 32 matérias corresponderam ao gênero ambiental e 

23 às publicações de natureza científica e Folha BV(Boa Vista/RR - 

http://www.folhabv.com.br/ ), incumbido de 39 reportagens, sendo 27 matérias referentes ao 

meio ambiente e 12 à ciência  resultando num total de 94 publicações, durante o período de 

março de 2014 a março de 2015. A partir da avaliação desses resultados, esperamos contribuir 

para aperfeiçoamento do acesso a informação científica e ambiental por parte da população, 

auxiliando no processo de tomada de decisões esclarecidas sobre a temática.  

 

Palavras-chave: Pesquisa; Ciência; Ambiental; Amazônia. 
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ABSTRACT 

This final report had the goal of analyzing the quality of the publications from the online 

newspapers Diário do Amapá (Macapá / AP - http://www.diariodoamapa.com.br/ ) and Folha 

BV (Boa Vista / RR - http://www.folhabv.com.br/ ) related to environment and science in the 

Region, evaluating the frequency of these articles as to their publications having as criteria the 

principles of scientific and environmental journalism. The environmental pollution and rampant 

consumption of natural resources are changing, gradually, the Earth, generating intense climate 

change as the growth of infertile areas, the increment of the air and hydric temperatures and the 

extinction of fauna and flora. In the local context, the researchers still say the current situation 

is just the beginning of what might happen to the Amazon in the next few years if the population 

does not change the way they care about nature, as a way of putting environmental and scientific 

issues in central plan with the goal to keep a standard of satisfactory economic growth 

associated to sustainability, which provides continuous social development. Within this context, 

journalism assumes an important role because of their democratizing function, which makes 

information accessible to the entire population clarifying important points on the subject. In 

order to contribute to the qualification of the articles about science and environment in the 

Amazon, this research project examined the quality and the quantity of two major online 

newspaper publications of the North Region, both leaders in circulation in their states: Diário 

do Amapá (Macapá / AP - http://www.diariodoamapa.com.br/ ), responsible for 55 reports, 

which 32 corresponded to environmental issues and 23 to scientific ones and Folha BV (Boa 

Vista / RR - http://www.folhabv.com.br/ ), accountable to 39 reports, 27 subjects related to the 

environment and 12 to science resulting in a total of 94 publications during the period from 

March 2014 to March 2015. From the evaluation of these results, we hope to contribute to the 

improvement of the access to scientific and environmental information by the population, 

helping in the process of taking clarified decisions about the subject. 

 

Keywords: Research; Science; Environmental; Amazon. 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a qualidade da cobertura jornalística 

sobre ciência e meio ambiente realizada pelos jornais online Diário do Amapá (Macapá/AP) e 

Folha BV (Boa Vista/ RR). Acreditamos que investigar o papel da mídia regional no esforço 

global de conciliar progresso e meio ambiente significa contribuir para qualificar o papel dos 

veículos de comunicação na questão ambiental e melhorar o nível de informação dos cidadãos. 

Esse esforço toma contornos especiais quando o assunto envolve a Amazônia, uma região de 

sócio-biodiversidade incomparável e estratégica para o planeta. 

Esta pesquisa é parte integrante do projeto de pesquisa “Jornalismo, Ciência e Meio 

Ambiente na Amazônia”, aprovado no Edital 043/2013 do CNPq e que tem como coordenador 

o Prof. Dr. Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues (orientador desta proposta de PIBIC). A 

relevância da pesquisa se ancora na constatação de que pela primeira vez em sua história, a 

humanidade se depara com a possibilidade de real de suas decisões causarem a sua extinção. O 

modelo de desenvolvimento econômico baseado nos princípios do capitalismo, adotado pela 

maioria dos países, pôs em risco a sobrevivência humana no planeta ao promover exploração 

insustentável dos recursos naturais e ao poluir o ambiente. A consequência mais catastrófica 

desses dois fatores são as mudanças climáticas globais, que já se manifestam por meio de 

furacões, grandes estiagens, enchentes, aumento da temperatura, desertificação, extinção de 

espécies da fauna e da flora e outros fatores igualmente preocupantes.  

Grande parte das razões que levaram os governos a não fecharem um acordo claro sobre 

a adoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social capaz de conciliar o 

progresso e o uso sustentável dos recursos naturais tem raízes na falta de apoio da opinião 

pública em seus respectivos países a medidas que ocasionarão mudanças nos processos 

produtivos e nas relações de consumo. Logo, é possível correlacionar o aumento no nível de 

informação científica sobre a questão ambiental, a tomada de decisão esclarecida sobre a adoção 

ou não das medidas necessárias para diminuir o aquecimento global com a efetiva ação 

governamental. 

Neste contexto, o papel do jornalismo, cujo princípio histórico justificador é o ideal 

iluminista de esclarecer os cidadãos (MORETZSOHN, 2007), torna-se essencial para que a 

sociedade tome decisões esclarecidas sobre o melhor modelo de desenvolvimento para a 

Amazônia. Na medida em que o jornalismo busca na ciência os enunciados que podem 

enriquecer a formulação de seu discurso a respeito dos temas ambientais, ele tem potencial para 

voltar-se para um papel esclarecedor, educador e informacional (SOUSA, 2000). O discurso 
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jornalístico pode contribuir para compreensão dos cidadãos sobre os impactos da degradação 

ambiental.  

Para realizar esta análise das reportagens envolvendo o conhecimento científico sobre a 

questão ambiental na Amazônia, lançaremos mão da análise de conteúdo. Este método 

apresenta-se como um dos métodos mais eficientes para rastrear por sua excelente capacidade 

de fazer interferências sobre aquilo que ficou impresso ou gravado (SANTOS, 1997). Serão 

analisadas as matérias publicados nos portais dos jornais supracitados durante o período de um 

ano que tratam sobre o conhecimento científico produzido na Amazônia com objetivo de fazer 

inferências sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias previamente 

testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replicação.  

Esperamos como principais resultados a aferição da qualidade da informação recebida 

pelos leitores e, consequentemente, se a cobertura jornalística contribuiu ou não para tomadas 

de decisão esclarecidas por parte dos moradores das principais capitais da Região Amazônica 

sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a Amazônia. 

Será possível também identificar possíveis falhas na cobertura e apontar caminhos para 

qualificar o conteúdo informativo acerca da questão ambiental e seus desdobramentos na 

Amazônia. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a qualidade da cobertura jornalística sobre 

ciência e meio ambiente realizada pelos jornais online Diário do Amapá (Macapá/AP) e Folha 

BV (Boa Vista/ RR). Para tanto, será necessário atingir os seguintes objetivos específicos: a) 

caracterizar a questão ambiental e seus impactos na Amazônia; b) estabelecer os princípios 

norteadores do jornalismo científico e ambiental; c) construir um aporte metodológico capaz de 

permitir a análise da referida cobertura; d) realizar a análise das narrativas jornalísticas sobre 

meio ambiente; e) realizar a análise das narrativas jornalísticas sobre ciência; e f) apresentar os 

resultados da análise problematizando-a a luz dos princípios norteadores do jornalismo e seus 

gêneros científico e ambiental. 

O percurso ou motivação da pesquisa estão ancoradas na constatação de que pela 

primeira vez em sua história, a humanidade se depara com a possibilidade de real de suas 

decisões causarem a sua extinção. O modelo de desenvolvimento econômico baseado nos 

princípios do capitalismo, adotado pela maioria dos países, pôs em risco a sobrevivência 

humana no planeta ao promover a exploração insustentável dos recursos naturais e ao poluir o 

ambiente (LEFF, 2008). Apesar de não ser consenso entre a comunidade científica, a grande 

maioria dos pesquisadores da área de clima e meio ambiente no mundo considera que a 
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consequência mais catastrófica do atual modelo econômico são as mudanças climáticas1 

globais. Estas já estariam se manifestando por meio de furacões, grandes estiagens, enchentes, 

aumento da temperatura, desertificação, extinção de espécies da fauna e da flora e outros fatores 

igualmente preocupantes. Tais consequências atingem diretamente a produção de alimentos, os 

mananciais de água potável, a geração de energia, a qualidade do ar e, consequentemente, a 

capacidade de sobrevivência da humanidade diante dessas condições extremas. 

O risco de extinção da raça humana não está relacionado com eventos alheios ao 

conhecimento ou ao controle do homem, pelo contrário, ele decorre diretamente de suas atitudes 

em relação à exploração dos recursos naturais do planeta. Podemos caracterizar a questão 

ambiental em âmbito global e na Amazônia analisando alguns dados publicados pela imprensa 

que apoiam essa premissa: o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) da 

Organização das Nações Unidas (ONU), que reúne os principais especialistas sobre 

aquecimento global, vem divulgando relatórios de avaliação dando conta de que a emissão de 

gases causadores do efeito estufa e a adoção de práticas não-sustentáveis ameaçam seriamente 

a continuidade da vida no 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 pelas emissões de gases causadores do efeito estufa. 

O IPCC2 também aponta que a ação humana é provavelmente a maior responsável pelo 

aquecimento global nos últimos 50 anos e que os efeitos dessa influência se estendem a outros 

aspectos do clima, como elevação da temperatura dos oceanos, variações extremas de 

temperatura e até padrões dos ventos. A estimativa dos especialistas é de que, até o fim deste 

século, a temperatura da Terra deverá subir entre 1,8ºC e 4ºC, o que aumentaria a intensidade 

de tufões e secas. Nesse cenário, um terço das espécies do planeta estaria ameaçado e, 

consequentemente, as populações, principalmente as localizadas em países pobres, que estariam 

mais vulneráveis a doenças e desnutrição. O grupo calcula que o derretimento das camadas 

polares pode fazer com que os oceanos se elevem entre 18 cm e 58 cm até 2100, fazendo 

desaparecer pequenas ilhas e obrigando centenas de milhares de pessoas a engrossar o fluxo 

dos chamados “refugiados ambientais”, ou seja, pessoas que são obrigadas a deixar o local onde 

vivem em consequência da piora do meio ambiente. 

                                                           
1 Mudanças climáticas é outro nome dado para o aquecimento global. Acontecem quando são lançados mais gases de efeito 

estufa (GEEs) do que as florestas e os oceanos são capazes de absorver (FARIS, 2009).  
2 Contribuição dos Grupos de Trabalho I, II e III para o Quarto Relatório de Avaliação do IPCC. Núcleo Escrita Team 

(PACHAURI; REISINGER, 2007). 
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A estimativa do IPCC é de que mais de um bilhão de pessoas correm o risco de ficar 

sem água potável por conta do derretimento do gelo no topo de cordilheiras importantes, como 

o Himalaia e os Andes. Para ele, os países poderiam diminuir os efeitos maléficos do 

aquecimento global estabilizando em um patamar razoável as emissões de carbono até 2030, o 

que custaria 3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Ainda segundo os especialistas do 

grupo, os problemas ambientais causados pelo aquecimento global causarão conflitos devido 

às severas limitações ao acesso à comida e à água potável, à instabilidade das condições de 

saúde e ao impacto sobre os ecossistemas, que ameaçam a segurança das povoações humanas, 

obrigando-as a protagonizar grandes movimentos migratórios (PACHAURI; REISINGER, 

2007). 

O aquecimento global no Brasil pode ter efeitos 20% maiores que a média global até o 

fim do século, com grandes impactos sobre os índices pluviométricos do país, de acordo com 

um recente estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), lançado durante a 

reunião da ONU sobre o clima, em Copenhague. Em parceria com o Met Office Hadley Centre, 

da Grã-Bretanha, cientistas fizeram projeções dos efeitos dos gases que provocam o efeito 

estufa no país usando diferentes modelos. As consequências econômicas para o país são 

potencialmente desastrosas, já que uma redução no regime de chuvas do Brasil teria efeitos 

diretos sobre a produção de energia elétrica – 70% da qual é gerada por hidrelétricas. Além 

disso, as pesquisas do INPE e do Hadley Centre alertam para os riscos do desmatamento, que 

também colaboram para deixar o clima mais quente e seco. 

Se mais de 40% da extensão original da floresta amazônica for desmatada, isso pode 

significar a diminuição drástica da chuva na Amazônia Oriental (SOUSA, 2010). Segundo os 

pesquisadores do INPE, 40% de desmatamento ou um aquecimento global entre 3°C e 4°C 

representariam o “tipping point”, ou seja, o ponto a partir do qual parte da floresta corre o risco 

de começar a desaparecer. Com apenas 2ºC a mais no termômetro, a bacia amazônica perderia 

12% do volume de chuvas e a bacia do São Francisco, 15%. Na bacia do Prata, por outro lado, 

os cientistas preveem um aumento nos índices pluviométricos de 2%. 

Nas previsões mais extremas, com um acréscimo de temperatura de 6,6%, as chuvas na 

Amazônia e na região do São Francisco poderiam cair 40% e 47%, respectivamente, 

literalmente transformando essas regiões. Os pesquisadores ainda fizeram uma versão 

intermediária dos impactos do aquecimento, levando em conta um acréscimo de 5,3ºC. Nesse 

caso, a bacia do São Francisco perderia 37% das suas precipitações, enquanto a região 

amazônica teria 31% a menos de chuvas. Mesmo a hipótese menos drástica, de um aquecimento 

de 2ºC, ameaçaria o futuro do rio São Francisco, que já terá o seu volume d’água bastante 
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afetado pelas obras de transposição. O modelo climático global do Hadley Centre faz projeções 

de alterações do clima em todo o mundo. Já o modelo climático regional do INPE se concentra 

no Brasil e avalia o impacto de níveis diferentes de aquecimento global. Desde a década de 

1980, o INPE vem aplicando modelos climáticos globais como ferramenta para estudar os 

impactos do desmatamento na Amazônia sobre o clima. 

Pesquisadores do INPE afirmam saber o tamanho do estrago que o aquecimento global 

fará na Amazônia neste século. Eles cruzaram dados de 15 modelos de computador usados pelo 

IPCC com outros de vegetação e clima feitos no Brasil (CAMARA, 2009). O veredicto: até 

18% da área que hoje é mata deve virar uma vegetação rala, semelhante ao cerrado. Com o 

clima mais seco, o INPE estima que a savana tende a crescer. Segundo os pesquisadores, a 

floresta amazônica deve ganhar 30,4% de savana no período entre 2090 e 2099. O estudo do 

INPE foi publicado na revista “Geophysical Research Letters”. A aparente discrepância entre 

os dois números, segundo o INPE, se deve ao fato de as duas formações não terem o mesmo 

tamanho; a área de mata é muito maior. Para o INPE, o processo de “savanização” tende a ser 

maior na porção leste da Amazônia. O INPE e o IPCC preveem que o impacto das mudanças 

climáticas sobre as populações tradicionais da Amazônia ocorrerá com o aumento na frequência 

de secas severas, proliferação de doenças infecciosas, escassez de peixes e mudanças no modo 

de vida de grupos humanos cuja sobrevivência depende, em grande parte, dos recursos naturais 

da floresta. 

Grande parte das razões que permitem aos governos fecharem acordos claros sobre a 

adoção de um novo modelo de desenvolvimento econômico e social capaz de conciliar o 

progresso e o uso sustentável dos recursos naturais tem raízes no apoio da opinião pública em 

seus respectivos países a medidas que ocasionarão mudanças nos processos produtivos e nas 

relações de consumo. Logo, é possível correlacionar o aumento no nível de informação 

científica e ambiental a tomada de decisão esclarecida sobre a adoção ou não das medidas 

necessárias para diminuir o aquecimento global com a efetiva ação governamental. 

A informação científica sobre o meio ambiente precisa estar no início e no centro de 

todas as políticas públicas e de todos os empreendimentos privados, para que os impactos 

possam ser avaliados previamente, eliminados, minimizados e tenham seus custos atribuídos a 

quem os gera, e não a toda a sociedade. No entanto, é raro que a comunicação siga por esse 

caminho. Quase sempre, se trata de forma episódica essas questões, quando elas assumem o 

formato das catástrofes, acidentes de grandes proporções, e com pouca frequência se discute as 

relações desses problemas em toda sua abrangência. 
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Embora admita que os meios de comunicação de massa não tenham procurado, ao longo 

dos anos, traduzir a associação do homem com o meio em que vive, Ziggiatti (2000) destaca 

que a comunicação é essencial para a conscientização pública de segmentos da sociedade sobre 

como agir para a promoção do desenvolvimento sustentável. O autor destaca o papel 

mobilizador dos meios de comunicação e da necessidade de qualificar a informação para que 

ela funcione como instrumento de pressão e defende a afirmação de um direito inalienável do 

homem, que é o de ter/receber informações de natureza plural e não fragmentada. 

Para Figueiredo (2001), a mídia expressa através de veículos massivos (televisão, radio, 

jornais, revista e Internet) pode ser considerada uma aliada poderosa junto à educação, pois tem 

importante papel a cumprir na sociedade, uma vez que com o advento das novas tecnologias, a 

sociedade moderna habituou-se a adquirir informações e conhecimentos por meio destes 

veículos. A interpretação de vários gêneros de matérias jornalísticas veiculadas pela mídia 

impressa e eletrônica proporciona ao público conhecer e transformar a qualidade de vida do 

cidadão na sociedade. 

O papel da imprensa na difusão do conhecimento científico sobre a questão ambiental 

também envolve implicações relacionadas à educação básica. Pesquisa realizada recentemente 

por Bortolozzi (1999) revela que boa parte das informações que os professores das escolas 

públicas recebem sobre meio ambiente vêm da mídia, especialmente da televisão. Não que a 

mídia não possa ser fonte, mas a questão é como esse material é trabalhado em sala de aula. A 

tendência mais comum é ser repassado como verdade absoluta. Pela LDB 9.394/96, a educação 

ambiental foi incluída nos chamados temas transversais e incorporada aos currículos de escolas 

públicas e privadas do ensino fundamental ao ensino médio. Para a ONU, num documento 

preparatório a Conferencia sobre Meio Ambiente, citado por Dias (1993), a educação ambiental 

deve permitir a compreensão da natureza complexa do meio ambiente, interpretar a 

interdependência entre os diversos elementos que conformam o ambiente, com vistas a utilizar 

racionalmente os recursos do meio na satisfação material e espiritual da sociedade no presente 

e no futuro (DIAS, 1993). 

Neste contexto, o papel do jornalismo, cujo princípio histórico justificador é o ideal 

iluminista de esclarecer os cidadãos (MORETZSOHN, 2007), torna-se essencial para que a 

sociedade tome decisões esclarecidas sobre o melhor modelo de desenvolvimento para a 

Amazônia. Na medida em que o jornalismo busca na ciência os enunciados que podem 

enriquecer a formulação de seu discurso a respeito dos temas ambientais, ele tem potencial para 

voltar-se para um papel esclarecedor, educador e informacional (SOUSA, 2000). O discurso 

jornalístico, a partir disso, pode contribuir para o envolvimento da população na conservação 
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dos recursos naturais, aumentando a compreensão dos cidadãos sobre os impactos da 

degradação ambiental à saúde, ao trabalho, às condições de vida, ao lar, ao lazer, à escola e à 

sociedade como um todo. 

O papel do jornalismo nos regimes democráticos, seu potencial de difusão de 

informações científicas, o agendamento dos públicos e a importância das notícias sobre ciência 

e meio ambiente na vida das pessoas são os pontos de intercessão desta pesquisa. Os problemas 

ambientais da atualidade comprometem a continuidade da vida humana neste planeta e cada 

cidadão precisa estar bem informado para agir diante desta crise. Aliado aos meios de 

comunicação de massa, o jornalismo pode e deve desempenhar um papel importante como 

mediador do conhecimento científico produzido sobre os problemas ambientais na Amazônia e 

seus efeitos em nível local e global de que precisam os povos para tomar decisões sobre quais 

caminhos seguir para solucionar os problemas advindos uso insustentável dos recursos naturais. 

O presente projeto de pesquisa está focado em contribuir para qualificar o papel dos 

veículos de comunicação de massa na mediação do conhecimento científico e ambiental 

produzido na Amazônia sobre a questão ambiental e, consequentemente, ajudar a melhorar o 

nível de informação dos cidadãos para que eles possam tomar decisões esclarecidas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste trabalho foi realizado um estudo quantitativo e qualitativo da cobertura analisar a 

cobertura jornalística sobre ciência e meio ambiente realizada feita pelos jornais online Diário 

do Amapá (Macapá/AP) e Folha BV (Boa Vista/ RR) usando o método da análise de conteúdo 

requer a utilização de critérios objetivos. A proposta da pesquisa foi construir os critérios 

objetivo para a realização da análise proposta tendo como base o aporte teórico da função do 

jornalismo nas democracias, de seus princípios gerais e os elementos específicos dos seus 

gêneros científico e ambiental.  

Ao longo do tempo, o jornalismo incorporou uma série de princípios ou valores que 

passaram a nortear o exercício da profissão a fim de garantir a qualidade da informação 

transmitida à sociedade (TRAQUINA, 2005a). Essa aglutinação de princípios e valores tornou 

o jornalismo o que Hymes (1980) define como comunidade interpretativa. O conceito de 

comunidade interpretativa é definido como um grupo unido pelas suas interpretações 

partilhadas da realidade. 

Elencar os princípios do jornalismo e as discussões éticas que os permeiam não é tarefa 

fácil, pois estão em constante mutação e não há consensos construídos formalmente entre a 
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categoria. Em razão disso, adotaremos a proposta de Kovach e Rosenstiel (2003), que após 300 

entrevistas com jornalistas organizaram uma lista com nove princípios capazes de permitir ao 

jornalismo alcançar sua finalidade. Ao trabalho dos autores acrescentamos outras contribuições 

teóricas de pesquisadores brasileiros do campo da comunicação. 

 

 Compromisso com a verdade: o primeiro compromisso do jornalismo deve ser com a 

verdade (PENA, 2005). Torna-se necessário esclarecer que trabalhamos com o conceito 

de Kovack e Rosenstiel (2003) no qual a verdade jornalística é diferente da verdade 

filosófica, pois a primeira é construída paulatinamente, matéria a matéria, visando o 

entendimento do fato no todo. A verdade almejada pelo jornalismo é, portanto, um 

processo contínuo na busca pela construção da realidade. As pessoas não necessitam de 

mais contexto e interpretação no relato jornalístico, “elas carecem de síntese e 

verificação, ou seja, de informações claras, diretas e exatas (verdadeiras), que conduzam 

a um entendimento do fato” (Kovack; Rosenstiel, 2003, p.125). 

 

 Lealdade ao interesse público: esse princípio nos leva a uma pergunta inicial: para 

quem trabalham os jornalistas? Uma resposta calcada no modo capitalista de produção 

indica que são empregados do capital, ou seja, das empresas privadas que enxergam a 

produção e circulação de informações como negócio rentável. A resposta não está 

incorreta, mas convém fazer uma ponderação relacionada ao compromisso com a 

verdade, visto no item anterior. Essa obrigação social do jornalista o leva além dos 

interesses imediatos de seus patrões e essa mesma obrigação pode ser alavancadora do 

sucesso financeiro desses mesmos patrões. Chamamos de independência jornalística o 

fato de o jornalismo ser financiado pelo setor privado, mas servir aos interesses públicos 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2003). 

 

 A disciplina da verificação: aproximar-se da verdade é servir ao interesse público e 

para isso faz-se necessária uma disciplina de verificação das informações publicadas. 

Para Kovach e Rosenstiel (2003), essa disciplina da verificação separa o jornalismo do 

entretenimento, da propaganda, da literatura ou da arte. “Os repórteres devem ser 

obstinados em sua missão, além de disciplinados na luta para ir além de sua própria 

perspectiva dos fatos” (p.142). Chaparro (2001), alerta para o fato de que tem ocorrido 

com certa frequência no atual jornalismo, inundado de acontecimentos planejados e 
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controlados por agentes tão competentes quanto interessados, a renúncia dos repórteres 

à sua função investigativa e crítica. 

 

 Independência das fontes: para Chaparro (2001), a organização e a capacitação 

discursiva das fontes é a mais importante modificação ocorrida nos processos 

jornalísticos nos últimos quarenta anos. A preocupação da influência das fontes na 

agenda jornalística se aplica também ao campo da opinião. Kovach e Rosenstiel (2003) 

advertem que proibições rigorosas não garantirão que um jornalista permaneça livre de 

engajamentos pessoais ou intelectuais. Trata-se de uma questão de bom senso e de um 

compromisso inabalável com o princípio da lealdade com a população, em primeiro 

lugar, que irá evitar a dependência das fontes e, portanto, separar o jornalismo do 

partidarismo. 

 

 Ser um monitor independente do poder: o princípio de guardião do interesse público 

do jornalismo se aplica tanto às ações do governo quanto aquelas das demais instituições 

poderosas da sociedade (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003). Cabe aos jornalistas 

romperem com a concepção de bipolarização (jornalismo versus governos) dos conflitos 

do poder, pois há sempre um terceiro polo que precisa ser levado em consideração e 

ganhar identidade: o povo. Na trialética do poder, o terceiro polo está no povo, que 

oscila entre situação e oposição atraído ora para um, ora para outro dos polos 

dominantes, por habilidades de sedução ou por imposição de medos. Chaparro (2001, 

p.38) assinala que “apesar de quase não entrar na pauta jornalística, o povo produz 

acontecimentos, e com eles conflitos, cultura – fatos, falas, artes e saberes que precisam 

ser captados, compreendidos, narrados”. 

 

 Promover um fórum para a crítica e o comentário público: segundo Kovach e 

Rosenstiel (2003), convém evitar abordar os lados extremos de um assunto, pois exclui 

a maioria dos cidadãos e dificilmente são conciliatórios. Quando este princípio não é 

observado o espaço para o fórum de discussões passa a ser ocupado pelo espetáculo e 

até mesmo pela ficção.  Pena (2005) aponta, nesses casos, uma substituição das 

discussões de causas públicas e valores éticos por outro em que as representações da 

realidade interagem com o espetáculo, a simulação e a imagem virtual. Bucci (2000) 

classifica esse processo de culto as falsas imagens onde o jornalismo se confunde com 

a literatura de ficção ou com a arte, apesar de sempre ter se beneficiado de seus recursos.  
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 Apresentar o significativo de forma interessante e relevante: esse princípio refere-

se a dois aspectos do trabalho jornalístico: a escolha das notícias (o que é significativo) 

e a produção do texto (tornar as histórias interessantes). Em relação ao primeiro aspecto, 

Pena (2005) considera que revelar o modo como as notícias são produzidas é mais do 

que a chave para compreender seu significado, é contribuir para o aperfeiçoamento 

democrático da sociedade. “O fato é que os jornalistas se valem de uma cultura própria 

para decidir o que é ou não é notícia. Ou seja, têm critérios próprios, que consideram 

óbvios, quase instintivos” (PENA, 2005, p.71). A despeito desses critérios, Wolf (2001) 

afirma que os jornalistas baseiam-se muito mais na capacidade de um fato virar ou não 

notícia, a qual denomina de noticiabilidade, do que num instinto imponderável. O autor 

considera ainda, que os jornalistas definem o grau de noticiabilidade de um fato levando 

em conta outro elemento por ele demoniado como valores-notícia. 

 

 O jornalista tem um dever com sua consciência: o último, porém não menos 

importante princípio, preconiza que todos os jornalistas – da redação à sala da diretoria 

– devem ter um sentido pessoal de ética e responsabilidade – uma bússola moral 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2003). O profissional da notícia deve perceber que tem 

uma responsabilidade de dar voz, bem alta, a sua consciência e permitir que outros ao 

seu redor façam a mesma coisa. A sociedade espera do jornalismo o relato verídico dos 

acontecimentos e a explicação isenta dos fatos e contextos. Para isso, o comportamento 

dos jornalistas precisa estar vinculado, não a algum interesse particular em jogo, mas ao 

interesse público. De acordo com Chaparro (2001, p.73), isso “além de exigir lucidez, 

coragem e sabedoria, só se resolve no plano da consciência, diante da responsabilidade 

de tomar decisões que produzem efeitos imediatos e irreversíveis”. 

 

Investigar o papel do jornalismo no esforço global de conciliar progresso e meio 

ambiente significa contribuir para qualificar o papel dos veículos de comunicação na questão 

ambiental e melhorar o nível de informação dos cidadãos. Isto nos remete ao jornalismo 

científico, na medida em que este promove a divulgação da ciência e tecnologia através dos 

meios de comunicação de massa, segundo os critérios e o sistema de produção jornalístico. 

Entretanto, dizer que o papel do jornalismo científico é apenas divulgar ciência é lugar comum, 

mesmo sendo essa uma de suas principais metas. Ao informar o público sobre a ciência, ele 
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busca trazer reflexões, instigar discussões na sociedade e também contribuir de maneira efetiva 

na formação de uma cultura científica. 

Se o jornalismo ainda busca o reconhecimento acadêmico enquanto objeto e campo de 

pesquisa, não poderia ser diferente com seu gênero voltado para as informações científicas. Por 

isso, cabe aqui estabelecer mais alguns contextos e conceitos sobre o jornalismo científico. 

Problematizando o papel do jornalismo científico, Ivanissevich (2005) considera que cabe a ele 

possibilitar debates sobre questões polêmicas como a clonagem de embriões, alimentos 

transgênicos e mudanças climáticas globais. Essa função teria amparo não somente nas 

responsabilidades éticas da mídia, mas também porque têm apelo popular e asseguram a 

audiência e a venda do produto (notícia). “Nesse sentido, a mídia tem um papel fundamental: o 

de manter as pessoas informadas sobre as novas conquistas científicas para que possam se 

posicionar diante delas” (IVANISSEVICH, 2005, p.25). Bueno (1984) considera que o 

jornalismo científico cumpre seis funções básicas, a saber: 

 

 Função informativa: está implícita na própria conceituação de jornalismo científico, 

ou seja, a divulgação de fatos e informações de natureza científica e tecnológica, 

permitindo ao cidadão comum inteirar-se das novas descobertas das ciências e das suas 

implicações políticas, econômicas e socioculturais; 

 

 Função educativa: o jornalismo científico deve estar atento ao fato de que em muitos 

casos ele é a única fonte popular de informação sobre ciência e tecnologia; 

 

 Função social: manifesta-se pela preocupação em situar a informação científica e 

tecnológica num contexto mais amplo. Ela prevê o debate dos temas e da tecnologia à 

luz das aspirações da sociedade e faz coincidir os interesses com os objetivos da 

produção e da divulgação científica; 

 

 Função cultural: o jornalismo científico deve trabalhar em prol da preservação e 

valorização da cultura nacional e repelir qualquer tentativa de agressão aos nossos 

valores culturais; 
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 Função econômica: cabe ao jornalismo científico exercer o papel de contribuir para 

aumentar o intercâmbio entre os institutos, universidades e centros de pesquisa 

nacionais e o setor produtivo; 

 

 Função político-ideológica: levando em conta que muitas vezes o jornalismo científico 

é financiado pelas grandes empresas multinacionais que, através dele informam a 

opinião pública de suas realizações no campo científico e tecnológico, ele deve evitar 

funcionar apenas como mero reprodutor destes interesses e apenas legitimá-los junto à 

sociedade. 

 

Apesar de o jornalismo ambiental compartilhar diversos elementos oriundos do 

jornalismo científico, a cobertura dos fatos relacionados à questão ambiental necessita de outras 

abordagens além da científica por envolver o debate de problemas com implicações científicas, 

sociais, econômicas e políticas (OLIVEIRA, 1990).  Em razão disso, abordaremos as 

peculiaridades do jornalismo ambiental em relação ao científico e problematizar as aplicações 

dos princípios enunciados nos demais tópicos anteriores. 

Bueno (2007), chama a atenção para o fato de que o jornalismo ambiental está em fase 

de construção de um conceito para além dos limites do jornalismo científico tradicional, do 

econômico e do cultural. O autor considera que o jornalismo científico tradicional muitas vezes 

está comprometido com uma parcela significativa da comunidade científica, preocupada apenas 

com a continuidade de suas pesquisas. No campo do jornalismo econômico, a crítica se 

direciona a sedução exercida pelo modelo agroexportador, pela revolução tecnológica a 

qualquer preço e da apologia das aplicações rentáveis do capital financeiro sobre as editorias 

da área econômica. Por fim, repudia a ligação com um jornalismo cultural tipificado pelo 

domínio das elites e o pouco espaço para o diálogo com os setores populares. De acordo com 

este autor, 

Jornalismo Ambiental, que é jornalismo em primeiro lugar, caracteriza-se por 

produtos (veículos, de maneira geral) que decorrem do trabalho realizado por 

profissionais que militam na imprensa, ele está definido tanto pelas 

matérias/colunas/editoriais/cadernos/ sobre meio ambiente publicados na 

mídia de massa (imprensa de informação geral ou especializada) como nos 

veículos ou espaços (de produção jornalística) exclusivamente destinados ao 

meio ambiente (BUENO, 2007, p.31). 

 

A função social deste jornalismo ambiental é estar política, social e culturalmente 

engajado com a causa do desenvolvimento sustentável e com a melhoria da qualidade de vida 
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das pessoas. “Só desta forma conseguirá encontrar forças para resistir às investidas e pressões 

de governos, empresas e até de universidades e institutos de pesquisa, muitos deles patrocinados 

ou reféns dos grandes interesses” (BUENO, 2007, p.29). O atingimento desta função, que não 

se descola da função social do jornalismo de forma geral, supõe a observância de alguns 

princípios e procedimentos que a comunidade jornalística do campo ambiental vem adotando 

ao longo dos anos. Com o objetivo de analisar a cobertura jornalística sobre ciência e meio 

ambiente realizada pelos jornais online Diário do Amapá (Macapá/AP) e Folha BV (Boa Vista/ 

RR), objeto desta pesquisa, procedemos uma revisão da bibliografia produzida a este respeito 

e destacamos os oito pontos convergentes apontados pelos autores consultados. 

 

 Diversidade de fontes: as reportagens ambientais precisam abrir espaço não somente 

para os que já possuem espaço de fala nos veículos de comunicação (autoridades, 

pesquisadores, empresários e políticos), mas também àqueles comumente silenciados 

pela mídia (entidades de classe, líderes comunitários, integrantes de comunidades 

afetadas pelos problemas ambientais, etc.). “O jornalismo ambiental deve 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.14). A escolha das fontes deve ter como fator norteador compatibilizar visões, 

experiências e conhecimentos contribuindo para uma relação melhor entre homem e 

meio ambiente. 

 

 Independência em relação às fontes: no dia a dia da cobertura ambiental o jornalista 

não deve escolher os assuntos que irá cobrir com base em sugestões encaminhadas por 

agências de comunicação, assessorias de imprensa, pesquisadores, ONG´s dentre 

outros sem antes buscar entender as razões e os interesses que estão por trás delas. Do 

contrário, como tem acontecido com relativa frequência, terminam tornando-se 

vendedores de produtos, serviços e ideias às vezes antagônicos ao desenvolvimento 

sustentável (BUENO, 2007). Tautz (2004), afirma que a independência do jornalismo 

ambiental em relação às suas fontes permite a ele discutir livremente os rumos de um 

desenvolvimento que leve em conta as variáveis ambientais. Para o autor, essa postura 

recupera valores éticos, humanos e sociais do jornalismo estritamente comercial dos 

conglomerados de informação. “Algo que difira radicalmente do tipo hegemônico de 

jornalismo que se pratica neste país, em que a agenda de interesses privados se sobrepõe 

às demandas sociais” (TAUTZ, 2004, p.150). 
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 Abrir o espaço para o debate: este ponto mostra-se associado ao anterior, pois na 

medida em que a escolha das fontes se dá sob a ótica da diversidade é natural a 

ocorrência do debate de opiniões entre elas. Quando privilegia fontes do âmbito 

acadêmico, do universo político (as autoridades) e da comunidade empresarial o 

jornalista ambiental incorre em uma atitude elitista, autoritária e não democrática ao 

retirar o espaço das falas e experiências dos cidadãos comuns (BUENO, 2007). Ao 

contrário, diz o autor, a reportagem deve contemplar as controvérsias, o debate, o 

embate de ideias e opiniões, a fim de fugir do formato apenas denuncista marcado pela 

fragilidade que não agrega valor à cobertura ambiental. 

 

 Evitar o sensacionalismo: este item está relacionado a compreensão, muitas vezes 

ausente nas redações, de que fazer jornalismo ambiental não significa aderir à histeria. 

Fonseca (2004, p.137) considera que, 

 

Alimentar a neurose coletiva com previsões atemorizantes, além de promover 

a desinformação, pode de fato levar populações, instituições e governos a 

optar por soluções enganosas ou contraproducentes. O entusiasmo retórico 

muitas vezes tende a ficar cego diante do evidente – argumentos e fatos são 

duas coisas diferentes. 

 

O autor explica que tal comportamento sensacionalista da imprensa ocorre devido ao 

fato desta nem sempre se pautar pelo incentivo ao debate público. Pelo contrário, prefere 

destacar as catástrofes ambientais fazendo manchetes que beiram o terrorismo relacionando a 

ecologia ao medo. Com isso, esperam conquistar audiência por meio de um enfoque superficial, 

apressado e distorcido. As maiores críticas feitas às coberturas da questão ambiental, e com 

razões, estão relacionadas a forma como a grande imprensa e os sistemas monopolísticos de 

comunicação do Brasil têm se utilizado do meio ambiente “com forma de aumentar a audiência, 

restringindo-se aos acidentes ambientais que integram o circuito viciado da chamada notícia-

espetáculo” (BUENO, 2007, p.27). 

 

Importante frizar que não se trata de amenizar questões urgentes ou assumir postura 

ingênua perante as evidências da degradação ambiental e seus impactos, mas sim estar atento 

aos sofismas dos discursos, por exemplo, tanto dos ativistas quanto das empresas poluidoras 

(FONSECA, 2004). De acordo com Tautz (2004), o atual momento histórico pede a feitura de 

um tipo de jornalismo que vá além da mera constratação das agressões ambientais ao planeta e 
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incorpore novos paradigmas civilizatórios na cobertura das questões ambientais, como as 

mudanças climáticas globais. “Um tipo de jornalismo que surja desse momento de crise da água 

e do ar (os dois elementos essenciais à vida) e deixe de tratar informação ambiental como 

simples espetáculo” (TAUTZ, 2004, p.149). 

 

a) Nem tudo se resume às questões econômicas 

Alguns profissionais de imprensa quando não relutam em reconhecer a importância dos 

aspectos ambientais na economia tendem a resumir todas as suas implicações ao campo 

econômico. Uma cobertura criativa e consequente que enxergue, estude e explore as múltiplas 

conexões existentes entre as variáveis ambientais e o mundo do dinheiro, do comércio exterior 

e do sistema financeiro ainda é rara na imprensa nacional (SCHARF, 2004). Parte do problema 

pode ser explicado, segundo ainda Scharf, por um erro histórico de considerar que o meio 

ambiente interessa somente a jovens românticos e idealistas. Para este autor, 

 

Por tradição ou preconceito, boa parte da imprensa trata a questão 

ambiental como algo superficial, espetacular, que atrai pelo que tem de 

belo ou destrutivo, e não por seu impacto concreto: político, econômico 

ou social. O valor da natureza é puramente estético, idealizado. Nada 

mais. (SCHARF, 2004, p.51) 

 

Por outro lado, alerta Bueno (2007), os aspectos econômicos e científicos relacionados 

à questão ambiental não podem ser privilegiados em detrimento de outras vertentes como a 

social, cultural e política.  Geraque (2004), considera que o modelo a ser buscado na cobertura 

jornalística de meio ambiente é aquele que abre espaço para os aspectos sociais e culturais do 

cotidiano das pessoas, e não apenas os políticos e econômicos. Para implementar tal proposta, 

o autor sugere resgatar as grandes reportagens literárias em estilo dinâmico e refinado como 

forma de oxigenar as formas de expressão das narrativas jornalísticas. 

 

b) Procurar aliar jornalismo e educação 

O jornalismo ambiental deve dar condições para que o cidadão participe do debate sobre 

o desenvolvimento sustentável desempenhando uma função pedagógica no sentido de 

sistematizar conceitos, disseminar informações, conhecimentos e vivências.  Diante da crise 

ecológica das mudanças climáticas, a imprensa precisa assumir também a responsabilidade de 

educar e transformar, e não somente informar. O jornalismo ambiental não pode ser apenas 
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informativo, tem que estar engajado em um modelo de vida sustentável do ponto de vista 

ecológico social. De acordo com Belmonte (2004, p.35-36), 

 

O jornalismo no contexto urbano é uma ferramenta de educação 

ambiental. Os veículos de comunicação devem fazer campanhas 

públicas, informar sobre os novos estilos de vida, abrir espaço para 

idéias alternativas, cobrar soluções criativas do poder público. Também 

é função da imprensa melhorar a qualidade de vida nas cidades. Não se 

trata de substituir livros didáticos por reportagens de jornais, nem 

transformar páginas dos diários em apostilas escolares. Eles são 

complementares. 

 

 

A ligação desejável entre o jornalismo e a educação ambiental está contemplado na 

legislação brasileira. A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que estabeleceu a Política Nacional 

de Educação Ambiental, define como um dos objetivos fundamentais da educação ambiental a 

garantia da democratização das informações ambientais (artigo 5º, inciso II). 

 

 

c) Evitar a fragmentação da cobertura 

A fragmentação decorrente muitas vezes do sistema de produção jornalística fragiliza a 

cobertura das questões ambientais (BUENO, 2007). Esse tipo de cobertura leva os jornalistas a 

ter um olhar míope sobre a questão ambiental, na qual não há preocupação com o contexto das 

ocorrências, ou seja, as pessoas terminam não sabendo o que aconteceu antes da notícia e suas 

prováveis consequências (SCHARF, 2004). Isso acaba reduzindo a abrangência de algumas 

matérias ao ponto de transformá-las em notícias típicas das seções de variedades, que dentro do 

jornalismo são pouco valorizadas. Em verdade, o jornalismo ambiental precisa incorporar uma 

visão multifacetada que extrapole os limites dos cadernos e das editorias evitando a sua 

fragilização em virtude da fragmentação. Conforme Bueno (2007, p.17),  

 

A segmentação dos veículos em cadernos, editorias ou páginas, 

consolida olhares ou focos e compromete o esforço de articulação ou 

religação dos saberes, para usar a expressão de Edgar Morin. Esta 

fragmentação desestrutura a perspectiva que deve ser sempre ampliada 

do saber ambiental e empresta à cobertura olhares parciais, geralmente 

equivocados da questão ambiental, de seus problemas e soluções. 
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Scharf (2004) diz que essa miopia não é o único fator que fragiliza a cobertura da 

questão ambiental. Vem somar-se a isto, a falta de tempo para apurações de detalhes e a alta 

rotatividade de profissionais nas redações que impede os jornalistas de contar com a necessária 

estabilidade no emprego capaz de proporcionar o aperfeiçoamento de sua atividade e a reflexão 

sobre a mesma. O saber ambiental termina penalizado por uma espécie de mosaico informativo 

produzido pela mídia, capaz de retirar sua perspectiva integrada e dimensão histórica ao 

contemplá-la a partir de fragmentos da cobertura desprovidos de contextos e conexões. “Por 

este motivo, o cidadão muitas vezes tem dificuldade para entender a amplitude e a importância 

de determinados conceitos, e geralmente vislumbra o meio ambiente com algo que lhe é 

externo” (BUENO, 2007, p.18). 

Um dos requisitos necessários ao jornalismo ambiental para que possa cumprir sua 

função social é enxergar os problemas ambientais com todas as suas nuanças e 

transversalidades. Somente assim ele poderá servir ao interesse público no sentido de 

proporcionar a cobrança de soluções junto aos responsáveis. Porém, para que ocorra esta 

mediação não basta apenas uma ou duas ligações telefônicas. É preciso “mergulhar no assunto. 

Entrar na espiral de relações que a natureza oferece. Na teia de significações. Na história 

humana. No povo ribeirinho. Nos grandes empresários” (GERAQUE, 2004, p.80). 

Essa premissa exige do jornalista ambiental, ao definir suas pautas, buscar ter uma visão 

abrangente do tema. Caso contrário, ele fecha o seu foco, restringe as fontes e fica mercê de 

informações ou dados que servem a interesses as vezes contrários ao do público. Para Bueno 

(2007, p. 41): 

A pauta ambiental deve enxergar as questões sobre as quais ela se 

debruça a partir de uma lente grande angular e não, de uma teleobjetiva. 

Não é razoável afunilar demais o foco (ver a árvore sem ter em mente 

a floresta) porque a problemática ambiental é abrangente. A pauta deve 

encaminhar o debate da questão ambiental para soluções não mágicas, 

portanto não fantasiosas, já que, na verdade, os problemas quase 

sempre, são amplos, complexos, mas muito concretos e de solução a 

médio e longo prazos. 

 

Fica claro que evitar a fragmentação constitui-se num desafio epistemológico 

estabelecido pela cobertura da questão ambiental. Existe um conflito entre o saber ambiental 

(que pressupõe a totalização do saber) e o sistema de produção jornalística, marcado pela forma 

fragmentada de comunicar.   

 

 



22 
 

d) Caráter revolucionário e engajamento 

Os jornalistas ambientais, talvez por sua proximidade com causas que buscam mudanças 

no atual modelo de desenvolvimento e sua consequente necessidade de alterações profundas 

nas sociedades, se vem como partícipes de um processo revolucionário e apregoam o 

engajamento de seus pares. Autores como Bueno (2007) e Geraque (2004), fazem a ressalva de 

que cumprir esse papel revolucionário não significa ser panfletário (parcial) ou “verde” (ativista 

ambiental). A revolução proposta deve ocorrer no comprometimento dos jornalistas com a 

mudança de paradigmas, uma visão além das aparências e não ser complacente com aqueles 

que se apropriam da temática ambiental para formar ou reforçar suas imagens. Além disso, uma 

postura permanente de suspeita em relação aos discursos pretensamente conservacionistas de 

governos e organizações com fins mercadológicos e propagandísticos. Bueno (2007, p.22), 

chama a atenção para o fato de que, 

 

A militância em jornalismo ambiental implica dominar os conceitos 

básicos, estar comprometido com uma perspectiva crítica, 

contextualizar questões ambientais, politizar o debate. Ela requer 

conhecimento e respeito pela trajetória dos jornalistas ambientais 

brasileiros que, ao longo do tempo, têm dedicado, muitas vezes de 

maneira isolada e solitária, o seu trabalho e também a vida para a defesa 

dos interesses dos cidadãos. 

 

Em relação ao engajamento, ela se justifica diante da necessidade de adesão imediata e 

permanente à pedagogia da indignação a que se referia Paulo Freire. O autor refere-se à 

capacidade e a disposição de indignar-se com as injustiças e de dedicar seu trabalho no sentido 

de, no mínimo, atenuá-las. Aderir ao processo de construção de uma vida sustentável, não 

significa dar um aval aos jornalistas ambientais para abandonar seus demais compromissos com 

a ética e o profissionalismo. 

 

3. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

 

A metodologia utilizada na pesquisa fará uso de métodos qualiquantitativos. 

Utilizaremos a análise de conteúdo, pois se apresenta como um dos métodos mais eficientes 

para rastrear informação dado a sua excelente capacidade de fazer interferências sobre aquilo 

que ficou impresso ou gravado (SANTOS, 1997). Buscaremos dar conta do que preconiza Melo 

(2009) ao ressaltar a importância não somente de realizar pesquisas relevantes sobre problemas 
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cruciais, mas também de explicá-las de modo compreensível com objetivo de facilitar sua 

compreensão pelos agentes profissionais que poderão fazer uso dos resultados no interior do 

sistema produtivo. O autor chama a atenção para o fato de que, 

 

Não se poder negligenciar a exposição das estratégias metodológicas e até 

mesmo das opções taxonômicas feitas no processo de construção das hipóteses 

de trabalho. Esse é um requisito imprescindível para o diálogo com 

interlocutores externos, muitos deles responsáveis pela tomada de decisões 

sobre o fenômeno científico (apoio à pesquisa), cujas leituras são feitas de 

acordo com códigos transdisciplinares (MELO, 2009, p.144). 
 

Esta pesquisa lançará mão da análise de conteúdo pelo fato de ser utilizada para detectar 

tendências e modelos de análise de critérios de noticiabilidade, enquadramentos e 

agendamentos. Serve também para descrever e classificar produtos, gêneros e formatos 

jornalísticos, para avaliar características da produção de indivíduos, grupos e organizações, 

discrepâncias e para comparar conteúdo jornalístico de diferentes mídias em diferentes culturas. 

Conforme Santos (1997, p.125), 

 

A análise de conteúdo é um método eficiente e replicável que serve para 

avaliar um grande volume de informação manifesta cujas palavras, frases, 

parágrafos, imagens ou sons podem ser reduzidos a categorias baseadas em 

regras explícitas, previamente definidas com objetivo de fazer inferências 

lógicas sobre mensagens, consagrou-se na segunda metade do século XX com 

trabalhos seminais de Klaus Krippendroff e de Robert Weber. 

 

Amparada nos pressupostos descritos acima, procederemos à análise do conteúdo 

jornalístico publicado nos jornais online Diário do Amapá (Macapá/AP) e Folha BV (Boa Vista/ 

RR). A escolha destes periódicos diários deu-se pelo fato de terem a maior audiência em seus 

Estados. O método consistiu no recolhimento e análise de textos jornalísticos publicados de 

março de 2014 a março de 2015 com o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e 

formatos enquadrando-os em categorias de análise. Os critérios que serão adotados na seleção 

dos textos estão centrados no fato de esses tratarem de temas como: meio ambiente, 

desenvolvimento sustentável, eventos ambientais extremos e pesquisas científicas relacionadas 

a questão ambiental; terem sido publicados de março de 2014 a março de 2015; e pertencerem 

ao gênero informativo do jornalismo em seus formatos notícia e reportagem descritos por Melo 

(2010). Foram recolhidas 55 reportagens publicadas no jornal Diário do Amapá e 39 matérias 

recolhidas do jornal Folha BV, totalizando um número de 94 publicações pesquisadas que 

atenderam aos critérios da pesquisa. 
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O método de escolha das categorias teve como princípios os requisitos previstos por 

Bardin (2010). Uma vez definido o objetivo da análise (verificar a qualidade da cobertura 

jornalística sobre ciência e meio ambiente na Amazônia) é pertinente definir o corpus da 

pesquisa (exposto no parágrafo anterior) e a escolha das categorias de análise baseadas nos 

princípios do jornalismo e de seus gêneros científico e ambiental. A escolha das categorias teve 

também como base as seguintes premissas: a exclusão mútua (um elemento não pode ser 

classificado em duas ou mais categorias), a homogeneidade (num mesmo conjunto categorial 

só pode funcionar com uma dimensão de análise), a pertinência (as categorias deveriam estar 

adaptadas ao material de análise escolhido e pertencente ao quadro teórico escolhido), a 

objetividade e fidelidade (as diferentes partes de um mesmo material analisado devem ser 

codificadas da mesma maneira) e a produtividade (um conjunto de categorias é considerado 

produtivo quando oferece resultados férteis) (BARDIN, 2010). 

As premissas para a categorização da análise de conteúdo das reportagens tiveram como 

base os princípios gerais do jornalismo (KOVACH e ROSENSTIEL, 2003) e dos seus 

subgêneros científico e ambiental (BUENO, 1984) descritos no tópico anterior referente a 

fundamentação teórica. Foram definidas cinco categorias: Precisão, Independência, 

Pluralidade, Contextualização e Sensibilização. Para maior exatidão da pesquisa, decidimos 

dividir a análise dos resultados entre ambiental e científica, uma vez que estes apresentam 

aspectos distintos e específicos dos seus respectivos gêneros jornalísticos: 

 

3.1 Metodologia de análise das matérias ambientais 

Para a análise das matérias de cunho ambiental, foram recolhidas 32 reportagens do 

jornal online Diário do Amapá (Macapá/AP) e 27 do portal de notícias Folha BV (Boa 

Vista/RR), que continham as palavras-chave: ambiental; meio ambiente; natureza; 

desenvolvimento sustentável; e sustentabilidade. Uma vez recolhidas procuramos avaliar essas 

matérias a partir das seguintes categorias definidas 

 

 Categoria Precisão: analisa a veracidade e a precisão das informações publicadas. 

Engloba os elementos dos princípios gerais do jornalismo do compromisso com a 

verdade, da lealdade ao interesse público, da disciplina da verificação e do dever 

jornalista com sua consciência, bem como uma das qualidades do jornalismo ambiental 

de evitar o sensacionalismo. 
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 Categoria Independência: analisa se houve problematização das responsabilidades do 

poder público frente às causas e efeitos dos problemas ambientais. Agrega o princípio 

geral do jornalismo de ser um monitor independente do poder.  

 

 Categoria Pluralidade: analisa o espaço dado no âmbito das reportagens para as 

manifestações das diversas vozes envolvidas na questão ambiental. Abrange os 

princípios gerais do jornalismo de promover um fórum para a crítica e o comentário 

público e da independência das fontes, e ainda as funções: social, informativa, político-

ideológica, cultural e econômica do jornalismo científico. Na mesma categoria incluem-

se as qualidades da diversidade de fontes, de abrir o espaço para o debate e o caráter 

revolucionário e engajamento do jornalismo ambiental. 

 

 Categoria Contextualização: analisa a contextualização das causas e consequências 

das questões ambientais e suas implicações sociais, culturais, econômicas, ambientais e 

políticas. Reúne as qualidades inerentes ao jornalismo ambiental de procurar evitar a 

fragmentação da cobertura e não resumir tudo às questões econômicas. 

 

 Categoria Sensibilização: utilização do espaço das reportagens não somente para 

noticiar fatos ligados à questão ambiental, mas também sensibilizar a população para a 

necessidade de tomada de decisões esclarecidas. Congrega o princípio geral do 

jornalismo de apresentar o significativo de forma interessante e relevante, a função 

educativa do jornalismo e qualidade de procurar aliar jornalismo e educação do 

jornalismo ambiental. 

 

Uma vez estabelecidas as categorias de análise, foi elaborado um formulário contendo 

questões com o objetivo de averiguar se as reportagens possuem, em seus conteúdos, os 

elementos categorizados com base nos princípios do jornalismo e de seus subgêneros científico 

e ambiental. As questões serão formuladas e distribuídas de acordo com os elementos temáticos 

de cada categoria. 

CATEGORIAS PRINCÍPIOS CONTEÚDO PERGUNTAS 

Precisão  Compromisso 

com a verdade 

 Verificar se a 

cobertura foi 

precisa em 

relação aos 

fatos noticiados 

 Qual o enfoque 

principal da matéria? 

 O texto das matérias 

referentes a problemas 
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 Lealdade ao 

interesse 

público 

 Disciplina da 

verificação 

 Dever com a 

consciência 

 Evitar o 

sensacionalismo 

e se houve ou 

não 

sensacionalismo 

ambientais possuem 

verbos no futuro do 

pretérito (seria, deveria, 

iria, etc.), expressões 

como supostamente e 

provavelmente ou 

verbos no gerúndio 

(investigando, 

apurando, etc.)? 

 

Independência  Independência 

das fontes 

 Ser um monitor 

do poder 

 Lealdade ao 

interesse 

público 

 

 

 Analisar se as 

matérias 

atenderam aos 

interesses 

públicos e se 

prestaram ao 

papel de 

monitorar o 

poder 

 Qual a natureza das 

fontes ouvidas na 

matéria? 

 Mostrou aos leitores 

quais seriam as 

responsabilidades/papel 

do poder público na 

questão abordada? 

 Questionou o poder 

público sobre seu papel 

na questão ambiental 

tratada na matéria? 

 A reportagem aborda a 

efetiva execução e 

eficiência de medidas 

do público para 

evitar/remediar os 

efeitos da problemática 

ambiental tratada? 

 A reportagem abordou 

a questão da presença 

ou falta de políticas 

públicas voltadas para 

a problemática 

ambiental? 

 

Pluralidade  Promover 

fórum para a 

crítica e 

comentário 

público 

 Independência 

das fontes 

 Diversidade das 

fontes  

 Abrir espaço 

para debate 

 Verificar se as 

matérias 

cumprem com o 

papel de 

proporcionar 

uma discussão 

através de 

indagações 

dentro das 

próprias 

reportagens 

fazendo com 

que o público 

 Qual a natureza das 

fontes? 

 Caso sejam 

pesquisadores, quantos 

pesquisadores da área 

ambiental e científica 

foram questionados 

para a produção da 

matéria? 

 Quantas opiniões 

científicas são 

apresentadas? 
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 Caráter 

revolucionário 

e engajamento 

 

questione o que 

está 

acompanhando 

 Quais vozes tiveram 

espaço na construção 

da reportagem? 

Contextualização   Apresentar o 

significativo de 

forma 

interessante e 

relevante  

 Evitar a 

fragmentação 

da cobertura 

 Nem tudo se 

resume a 

questões 

econômicas 

 

 

 Analisar se as 

matérias 

cumpriram com 

o objetivo de 

oferecer 

conteúdo de 

qualidade 

voltado aos 

interesses do 

público  

 A reportagem apresenta 

as causas históricas do 

problema ambiental? 

 As matérias de cunho 

científico têm os 

termos traduzidos para 

o entendimento do 

público? 

 A matéria correlaciona 

o problema ambiental e 

as questões 

econômicas, políticas 

ou culturais? 

 

Sensibilização  Caráter 

revolucionário e 

engajamento 

 Procurar aliar 

jornalismo e 

educação 

 Verificar se o 

conteúdo das 

reportagens 

busca 

desenvolver um 

caráter social 

procurando 

conscientizar o 

público da 

importância da 

cultura nacional 

 A matéria procura 

educar o leitor a 

respeito das questões 

ambientais e 

descobertas científicas? 

 A matéria mostra ao 

leitor como se deve agir 

diante dos problemas 

citados e quais os seus 

efeitos? 

 A matéria consegue 

mostrar para o leitor 

como a questão 

ambiental ou 

conhecimento científico 

afeta o seu cotidiano? 
Quadro 1: Categorias de análise e questões do formulário de análise das reportagens 

Fonte: Roteiro feito pelo pesquisador/2014 

 

 

3.2 Metodologia de análise das matérias científicas 

Para a análise das matérias de natureza científica, foram recolhidas 23 reportagens do 

jornal online Diário do Amapá (Macapá/AP) e 12 do portal de notícias Folha BV (Boa Vista, 

RR), que continham as palavras-chave: pesquisa; tecnologia; ciência; inovação; e descoberta. 
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Uma vez recolhidas procuramos avaliar essas matérias a partir das seguintes categorias 

definidas: 

 

 Categoria Precisão: analisa a veracidade e a precisão das informações publicadas. 

Engloba os elementos dos princípios gerais do jornalismo do compromisso com a 

verdade, da disciplina da verificação e evitar o sensacionalismo, bem como uma das 

funções do jornalismo científico, a informativa. 

 

 Categoria Independência: analisa se houve problematização das responsabilidades do 

poder público frente às causas e efeitos das questões científicas. Agrega o princípio geral 

do jornalismo de ser um monitor independente do poder, lealdade ao interesse público, 

independência das fontes, dever com a consciência e independência em relação às 

fontes, assim como a função político-ideológica.  

 

 Categoria Pluralidade: analisa o espaço dado no âmbito das reportagens para as 

manifestações das diversas vozes envolvidas na questão científica. Abrange os 

princípios gerais do jornalismo de promover um fórum de debates, da diversidade de 

fontes, de abrir o espaço para o debate, e a função social do jornalismo científico. 

 

 Categoria Contextualização: analisa a contextualização das causas científicas e suas 

consequências. Reúne as qualidades inerentes ao jornalismo ambiental de procurar 

evitar a fragmentação da cobertura, não resumir tudo às questões econômicas e 

apresentar o significativo de forma interessante e relevante. 

 

 Categoria Sensibilização: utilização do espaço das reportagens não somente para 

noticiar fatos ligados à questão científica, mas também sensibilizar a população para a 

necessidade de tomada de decisões esclarecidas. Congrega o princípio geral do 

jornalismo de procurar aliar jornalismo e educação, do estabelecimento do Caráter 

revolucionário e engajamento, bem como as funções educativa e cultural do jornalismo 

científico. 

 

Concluindo sobre as categorias de análise, foi redigido um formulário contendo 

questões com o intuito de verificar se as reportagens possuem, em seus conteúdos, os itens 
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organizados com bases nos princípios do jornalismo científico. Com isso as perguntas serão 

formuladas e distribuídas de acordo com os elementos referentes a cada categoria. Acreditamos 

que por meio da análise de conteúdo das reportagens será possível traçar um quadro sobre a 

cobertura frente aos princípios do jornalismo e dos seus subgêneros científico e ambiental, bem 

como identificar os atores sociais envolvidos na produção das notícias (jornalistas). Os 

resultados da pesquisa obtidos a partir da análise de conteúdo das reportagens serão analisados 

tendo como base o grau de esclarecimento das narrativas jornalísticas sobre ciência e meio 

ambiente na Amazônia e a observância dos princípios norteadores do jornalismo científico e 

ambiental, agrupados em cada uma das cinco categorias de análise. A partir desses dados, 

buscaremos fazer inferências sobre a qualidade da informação recebida pelos leitores dos dois 

principais jornais impressos pesquisados e, consequentemente, se a cobertura jornalística 

contribuiu ou não para tomadas de decisão esclarecidas por parte dos moradores das duas 

capitais da região amazônica sobre as questões relacionadas a ciência e meio ambiente. Com 

base nos dados obtidos poderemos fazer inferências sobre a qualidade da informação científica 

e ambiental da cobertura na região Amazônica. 

 

CATEGORIA

S 

PRINCÍPIOS CONTEÚDO PERGUNTAS 

Precisão  Compromiss

o com a 

verdade 

 Disciplina da 

verificação 

 Função 

informativa 

 Evitar o 

sensacionalis

mo 

 Verificar se 

a cobertura 

foi precisa 

em relação 

aos fatos 

noticiados e 

se houve ou 

não 

sensacionalis

mo 

 Qual o foco principal da 

matéria? 

 O texto das matérias possui 

verbos no futuro do 

pretérito (seria, deveria, 

iria, etc.), expressões como 

supostamente e 

provavelmente ou verbos 

no gerúndio (investigando, 

apurando, etc.)? 

 

 

Independência  Independênc

ia das fontes 

 Ser um 

monitor do 

poder 

 Lealdade ao 

interesse 

público 

 Função 

político-

ideológica 

 Analisar se 

as matérias 

atenderam 

aos 

interesses 

públicos e se 

prestaram ao 

papel de 

monitorar o 

poder 

 Qual a natureza das fontes 

ouvidas na matéria? 

 Qual a origem da noticia? 

 A reportagem abordou a 

questão da presença ou 

falta de políticas públicas 

voltadas para a CT&I? 
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 Independênc

ia em 

relação às 

fontes 

 Dever com a 

sua 

consciência 

 

 

Pluralidade  Promover 

fórum de 

debates 

 Função 

social 

 Diversidade 

das fontes  

 Abrir espaço 

para debate  

 

 Verificar se 

as matérias 

cumprem 

com o papel 

de 

proporcionar 

uma 

discussão 

através de 

indagações 

dentro das 

próprias 

reportagens 

fazendo com 

que o 

público 

questione o 

que está 

acompanhan

do 

 Que vozes tiveram espaço 

na reportagem? 

 Quantos pesquisadores 

foram ouvidos na 

reportagem? 

 A matéria traz apenas 

informações de interesse 

do 

pesquisador/instituição/em

presa? 

 A matéria oferece ao leitor 

diferentes posições sobre o 

tema tratado? 

Contextualiza

ção  
 Apresentar o 

significativo 

de forma 

interessante e 

relevante  

 Evitar a 

fragmentação 

da cobertura 

 Nem tudo se 

resume a 

questões 

econômicas 

 

 Analisar se 

as matérias 

cumpriram 

com o 

objetivo de 

oferecer 

conteúdo de 

qualidade 

voltado aos 

interesses do 

público 

 Além de tratar de 

descobertas científicas e 

tecnológicas, a matéria 

permite ao leitor 

compreender as 

implicações políticas, 

econômicas e 

socioculturais da 

descoberta? 

 A matéria busca explicar 

de forma acessível ao leitor 

conceitos científicos 

complexos? 

 A matéria traduz para o 

leitor palavras técnicas ou 

jargões científicos? 

 A matéria busca explicar o 

tema em foco utilizando 

recursos gráficos 
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(infográficos, quadros, 

fotos, ilustrações) 

 Qual o(s) recurso(s) 

utilizado? 

Sensibilização  Função 

educativa 

 Função 

cultural 

 Caráter 

revolucionári

o e 

engajamento 

 Procurar aliar 

jornalismo e 

educação 

 Verificar se o 

conteúdo das 

reportagens 

busca 

desenvolver 

um caráter 

social 

procurando 

conscientizar 

o público da 

importância 

da cultura 

nacional 

 A matéria buscou 

apresentar ao leitor 

informações para a 

compreensão dos impactos 

dos resultados da pesquisa 

no cotidiano dele? 

 A matéria buscou além de 

noticiar os resultados da 

pesquisa, transmitir 

conteúdos educativos aos 

leitores sobre a importância 

da ciência? 

 A matéria aborda como a 

descoberta científica ou 

tecnológica pode ser 

aproveitada pelo setor 

produtivo/empresas? 
Quadro 2: Categorias de análise e questões do formulário de análise das reportagens científicas 

Fonte: Roteiro feito pelo pesquisador/2014 
 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1 Análise das s reportagens ambientais 

4.1.1 Categoria Precisão 

O objetivo desta categoria está voltado para a verificação, a veracidade e a precisão das 

informações publicadas. Integra os elementos dos princípios gerais do jornalismo do 

compromisso com a verdade, da lealdade ao interesse público, da disciplina da verificação e do 

dever jornalista com sua consciência, bem como uma das características do jornalismo 

ambiental de evitar o sensacionalismo. Na análise de dados da tabela, o percentual para 

problemas ambientais foi de 69,57% como enfoque principal da matéria, para experiências 

bemsucedidas de uso de recursos naturais foi de 8,70% mudanças na legislação ambiental foram 

de 0%, evento e outros foram de 17,39% e 4,35% respectivamente.  

 

 

 

Tabela 1 

Fonte: Pesquisador/2015 
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A partir dessa deixa as fontes jornalísticas podem ser consideradas respeitáveis e 

confiáveis características fundamentais para o jornalismo. Não se trata de amenizar as questões 

urgentes, mas sim de trata-las com seriedade sem transformá-las em espetáculos. “Alimentar a 

neurose coletiva com previsões atemorizantes, além de promover a desinformação, pode de fato 

levar populações, instituições e governos a optar por soluções enganosas ou 

contraproducentes.” (FONSECA, 2004). 

 

Tabela 2 

Fonte: Pesquisador/2015 

                         

Referente a construção de texto das matérias e aos problemas ambientais que possuem 

verbos no futuro do pretérito (seria, deveria, iria, etc.), expressões como supostamente e 

provavelmente ou verbos no gerúndio (investigando, apurando, etc.) foi de 100% do uso desses 

termos nas matérias apuradas e 0,00% a ausência deles. Para Kovach e Rosenstiel (2003), a 

verificação das informações separa a atividade jornalística do entretenimento, da propaganda 

ou da arte. O dever do repórter refere-se à análise profunda acerca das ocorrências diante de 

qualquer problema ambiental, de maneira a divulgar com exatidão e compromisso o que, de 

fato, aconteceu. Já Chaparro (2001) adverte para o fato de uma constante reprodução de postura 

Categoria Precisão/Ambiental- Item 1 Resultados 

(%) 

Qual o enfoque principal da matéria? Problemas ambientais 69,57 

Experiências bem sucedidas de uso dos 

recursos ambientais 

8,70 

Mudanças na legislação ambiental 0,00 

Eventos 17,39 

Outros 4,35 

Categoria Precisão/Ambiental –Item 2 Resultados (%) 

O texto das matérias 

referentes a problemas 

ambientais possuem verbos 

no futuro do pretérito (seria, 

deveria, iria, etc.), 

expressões como 

supostamente e 

provavelmente ou verbos no 

gerúndio (investigando, 

apurando, etc.)? 

Sim 100,00 

Não 

 

0,00 
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por parte dos jornalistas, referente à renúncia da investigação e crítica, estar danificando o papel 

da mídia como agente transformador da sociedade.  

 

4.1.2 Categoria Independência 

       O intuito desta categoria busca analisar se existiu uma problemática das responsabilidades 

do poder público referente às causas e efeitos dos problemas ambientais. Compõe o princípio 

geral do jornalismo de ser um monitor independente do poder. No dia-a-dia da cobertura 

ambiental o jornalista não deve escolher os assuntos que irá cobrir baseados em suposições 

enviadas por agências de comunicação, assessorias de imprensa, pesquisadores, ONG´s dentre 

outros sem antes buscar compreender os motivos s e os interesses que estão por trás delas.  

Baseado nesses conceitos a tabela abaixo mostra a natureza das vozes que foram ouvidas, 

durante o decorrer da matéria. 

Categoria Independência/Ambiental –Item 1 Resultados (%) 

Qual a natureza das fontes 

ouvidas na matéria? 

Oficiais – mantidas pelo 

Poder Público 

56,52 

Oficiosas – protegidas pelo 

anonimato 

0,00 

Independentes - ONG´s, 

pesquisadores, sociedade 

civil e outras sem vínculo 

com o Estado 

43,48 

Tabela 3 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

A tabela acima mostra a natureza das fontes ouvidas, que é a base desta categoria, as 

vozes oficiais que seriam do poder público foram maioria com seus 56,52 %, as oficiosas que 

são as protegidas pelo anonimato foram nada, o que nota-se que cada vez mais a notoriedade 

do poder público está mais presente nos jornais. E por fim as vozes independentes (ONG’S, 

pesquisadores, sociedade civil e outras sem vínculo com o Estado foi de 43,48 % que garante 

uma grande relevância nesse contexto. 

As próximas subcategorias vão abordar a questão do jornalista em mostrar as 

responsabilidades do governo, comprova-se que 60,87 % mostraram aos leitores quais seriam 

as responsabilidades/papel do poder público na questão abordada e 39,13 % mostraram que 

não. Tratando -se houve um questionamento sobre a atuação do poder público sobre seu papel 

na questão ambiental tratada na matéria 30,43 % dos casos mostra que existiu sim uma 

preocupação e 69,57 % que não teve essa colaboração. 

 

Categoria Independência/Ambiental – Item 2 Resultados (%) 
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Tabela 4 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Categoria Independência/Ambiental – Item 3 Resultados (%) 

Questionou o poder público 

sobre seu papel na questão 

ambiental tratada na matéria? 

Sim 30,43 

Não 69,57 

Tabela 5 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Relacionado ao princípio da lealdade ao interesse público, ele nos leva a uma pergunta 

inicial: para quem trabalham os jornalistas? Uma resposta que faz uma ponte no modo 

capitalista de produção, indica que são empregados do capital, ou seja, das empresas privadas 

que visam a produção e circulação de informações como negócio de possível renda. A resposta 

não está incorreta, mas convém fazer uma análise relacionada ao compromisso com a verdade, 

visto no item passado. Chamamos de independência jornalística a questão do jornalismo ser 

monitorado pelo setor privado, mas servir aos interesses públicos (KOVACH; ROSENSTIEL, 

2003). Como podemos observar, esta categoria está bastante voltada para os interesses do 

público perante a presença do poder público na atuação do jornalismo, com isso as tabelas 

abaixo mostram que 65,22 % sim e 34,78 % não dos percentuais mostram de que maneira a 

reportagem aborda a efetiva execução e a eficiências de medidas do público para evitar os 

efeitos da problemática ambiental tratada. E quanto a presença ou falta das políticas públicas 

foi de 60,87% para sim e 43,48 % para não. 

 

Categoria Independência/Ambiental – Item 4 Resultados (%) 

A reportagem aborda a 

efetiva execução e a 

eficiências de medidas do 

público para evitar/remediar 

os efeitos da problemática 

ambiental tratada? 

Sim 65,22 

Não  34,78 

Tabela 6 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

 

Mostrou aos leitores quais 

seriam as 

responsabilidades/papel do 

poder público na questão 

abordada? 

Sim                   60,87 

Não 39,13 

Categoria Independência/Ambiental – Item 5 Resultados (%) 

Sim 60,87 
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Tabela 7 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

4.1.3 Categoria Pluralidade 

Responsável por formar um espaço para a crítica e o comentário público é a base dessa 

categoria, voltada para debates e discussões sobre as opiniões públicas, segundo Kovach e 

Rosenstiel (2003), convém evitar abordar os lados extremos de um tema, porém deleta a maioria 

dos cidadãos e dificilmente coincidem.  

Categoria Pluralidade/Ambiental –Item 1 Resultados (%) 

Que vozes tiveram espaço na 

reportagem? 

Poder Público 30,43 

Pesquisadores 30,43 

Pessoas afetadas pelos 

problemas ambientais 

17,39 

Outros 8,70 
Tabela 8 

Fonte: Pesquisador/2015 

                                          

Quando este princípio não é estudado o espaço para o fórum de discussões passa a ser 

ocupado pelo sensacionalismo e até mesmo pela ficção, relacionada com essas questões foi 

gerado um percentual , para as vozes ouvidas nas matérias, para o poder público foi de 30,43 

%, pesquisadores de 30,43 % também, de pessoas afetadas pela seca cerca de 17,39 % e por 

fim o setor produtivo (empresário) com  8,70 % .Seguindo essa mesma linha das vozes, foram 

ouvidos também muitos pesquisadores sendo 47,83  % a maioria e 52,17 % a minoria. 

 

Categoria Pluralidade/Ambiental –Item 2 Resultados (%) 

Pesquisadores da área 

ambiental foram ouvidos na 

reportagem? 

Sim 47,83 

Não 52,17 

Tabela 9 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

As reportagens ambientais necessitam abrir espaço não somente para os que já possuem 

espaço de fala nos veículos de comunicação (autoridades, pesquisadores, empresários e 

políticos), mas também àqueles comumente silenciados pela mídia (entidades de classe, líderes 

comunitários, integrantes de comunidades afetadas pelos problemas ambientais, etc.). “O 

A reportagem abordou a 

questão da presença ou falta 

de políticas públicas voltadas 

para a problemática 

abordada? 

Não 43,48 
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jornalismo ambiental deve 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.14). Seguindo essa linha de pensamento também foram ouvidas as 

opiniões dos cientistas nas reportagens que abordam causas e consequências dos problemas 

ambientais, gerando 56,52% de vozes que não foram ouvidas, um especialista foi de 34,78 %, 

para dois foi de 8,70 % e mais de dois ficou com 0,00%.  

 

Categoria Pluralidade/Ambiental –Item 3 Resultados (%) 

Nos casos onde a reportagem 

aborda as causas e 

consequências dos problemas 

ambientais, quantas opiniões 

científicas são apresentadas? 

1 34,78 

2 8,70 

Mais de 2 0,00 

Nenhum 56,52 

Tabela 10 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

4.1.4 Categoria Contextualização 

Um dos requisitos necessários ao jornalismo ambiental para que possa cumprir sua 

função social é enxergar os problemas ambientais com todas as suas nuanças e 

transversalidades. Somente assim ele poderá servir ao interesse público no sentido de 

proporcionar a cobrança de soluções junto aos responsáveis. Porém, para que ocorra esta 

mediação não basta apenas uma ou duas ligações telefônicas. É preciso “mergulhar no assunto. 

Entrar na espiral de relações que a natureza oferece. Na teia de significações. Na história 

humana. No povo ribeirinho. Nos grandes empresários” (GERAQUE, 2004, p.80). 

Categoria Contextualização/Ambiental –Item 1 Resultados (%) 

A reportagem resgatou as 

raízes históricas dos 

problemas/questões 

ambientais tratados? 

Sim 26,09 

Não 78,26 

Tabela 11 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Como o autor disse para entender bem o contexto dos problemas ambientais é necessário 

que se procure onde esses problemas são mais decorrentes, ou seja, fazer o resgate das raízes 

históricas dos problemas questões ambientais tratadas que nas matérias analisadas foi de 26,09 

% para as buscas mais aprofundadas e 78,26 % a grande maioria ainda falha na montagem de 

uma matéria mais completa. Além de fazer esse resgaste histórico, procura-se também averiguar 
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opiniões de especialistas no assunto, que nesta categoria foram de 65,22 % que é a maioria e 

34,78 % que ainda não buscam 

Categoria Contextualização/Ambiental –Item 2 Resultados (%) 

A matéria trouxe a opinião 

de especialistas quanto ao 

tema abordado? 

Sim 65,22 

Não 34,78 

Tabela 12 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Outro ponto que deve ser observado com mais cautela é a fragmentação da cobertura 

decorrente muitas vezes do sistema de produção jornalística que rompe com a cobertura das 

questões ambientais (BUENO, 2007). Esse tipo de cobertura leva os jornalistas a ter um olhar 

míope sobre a questão ambiental, na qual não há preocupação com o contexto das ocorrências, 

ou seja, as pessoas terminam não sabendo o que aconteceu antes da notícia e suas prováveis 

consequências (SCHARF, 2004).  

Categoria Contextualização/Ambiental –Item 3 Resultados (%) 

A matéria correlacionou a 

questão ambiental local 

tratada com a questão 

ambiental global? 

Sim 69,57 

Não 26,09 

Tabela 13 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

A partir daí foi feita a análise para saber se a matéria correlacionou a questão ambiental 

local tratada com a questão ambiental global, 26,09 % não fizeram essa relação e 69,57 % 

fizeram isso mostra que tem uma preocupação em mostrar para o público os problemas 

ambientais. Analisamos se a matéria relacionou o problema/questão ambiental a questões 

econômicas, políticas ou culturais mostra que cerca de 69,57 % para sim e 30,43 % para não. 

 

Categoria Contextualização/Ambiental –Item 4 Resultados (%) 

A matéria correlacionou o 

problema/questão ambiental 

a questões econômicas, 

políticas ou culturais? 

Sim 69,57 

Não 30,43 

Tabela 14                                                                                                                    Fonte: Pesquisador/2015 

 

Isso acaba reduzindo a abrangência de algumas matérias ao ponto de transformá-las em 

notícias típicas das seções de variedades, que dentro do jornalismo são pouco valorizadas. Em 

verdade, o jornalismo ambiental precisa incorporar uma visão multifacetada que extrapole os 

limites dos cadernos e das editorias evitando a sua fragilização em virtude da fragmentação. 

Conforme Bueno (2007, p.17),  
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4.1.5 Categoria Sensibilização 

 

Esta categoria utiliza o espaço das reportagens não somente para noticiar fatos ligados 

à questão ambiental, mas também sensibilizar a população para a necessidade de tomada de 

decisões esclarecidas. Congrega o princípio geral do jornalismo de apresentar o significativo 

de forma interessante e relevante, a função educativa do jornalismo e de procuras aliar 

jornalismo e educação do jornalismo ambiental.  

Baseado nesse princípio 60,87% apontou que existe uma preocupação dos jornalistas 

além de noticiar a questão ambiental tratada, apresenta ao leitor informações para a 

compreensão da questão ambiental global e 39,13% não mostram e educação do jornalismo 

ambiental. Possui um caráter revolucionário e engajamento, essa proposta deve ocorrer no 

comprometimento dos jornalistas com a mudança de paradigmas, uma visão além das 

aparências e não ser complacente com aqueles que se apropriam da temática ambiental para 

formar ou reforçar suas imagens. Em 47,83 % dos casos analisados se preocuparam e explicar 

ao leitor termos e expressões referentes à temática ambientais pouco conhecidas e 52,17% ainda 

falham nessa questão.  

Categoria Sensibilização/Ambiental –Item 1 Resultados (%) 

A matéria buscou, além de 

noticiar a questão ambiental 

tratada, apresentar ao leitor 

informações para a 

compreensão da questão 

ambiental global? 

Sim 60,87 

Não 39,13 

Tabela 15 

Fonte: Pesquisador/2015 

Tabela 16 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Além disso, uma postura permanente de suspeita em relação aos discursos 

pretensamente conservacionistas de governos e organizações com fins mercadológicos e 

propagandísticos. Mediante a essas posturas, fizemos uma análise sobre como as matérias são 

reportadas para que o leitor tenha um bom entendimento, como por exemplo, se a matéria 

buscou transmitir conteúdos ambientais educativos aos leitores 69,57% estão sendo noticiados 

e 30,43% dos casos não recebem a mesma atenção.  

Categoria Sensibilização/Ambiental –Item 2 Resultados (%) 

A matéria buscou traduzir 

para o leitor termos e 

expressões referentes à 

temática ambiental pouco 

conhecidos? 

Sim 47,83 

Não 52,17 
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Categoria Sensibilização/Ambiental –Item 3 Resultados (%) 

A matéria buscou transmitir 

conteúdos ambientais 

educativos aos leitores? 

Sim 18,92 

Não 81,08 

Tabela 17 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Categoria Sensibilização/Ambiental –Item 4 Resultados (%) 

A matéria buscou mostrar ao 

leitor como as questões 

tratadas os afetam ou como 

eles podem agir diante deles? 

Sim 35,14 

Não 64,86 

Tabela 18 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Como se pode perceber os jornais online carecem um pouco mais de informações de 

caráter educativo, ou seja, procurar aliar jornalismo e educação, portanto o jornalismo 

ambiental não pode ser apenas informativo, tem que estar engajado em um modelo de vida 

sustentável do ponto de vista ecológico social. Com base no que já foi dito, procura-se também 

saber se a matéria buscou mostrar ao leitor como as questões tratadas afetam os leitores ou 

como eles podem agir diante deles, na apuração mostra que 43,48% têm essa preocupação de 

passar isso nas suas matérias e 56,52% que é a maioria não apresentam. Em relação ao 

engajamento, ela se justifica diante da necessidade de adesão imediata e permanente à 

pedagogia da indignação a que se referia Paulo Freire. O autor refere-se à capacidade e a 

disposição de indignar-se com as injustiças e de dedicar seu trabalho no sentido de, no mínimo, 

atenuá-las. Aderir ao processo de construção de uma vida sustentável, não significa dar um aval 

aos jornalistas ambientais para abandonar seus demais compromissos com a ética e o 

profissionalismo. 

 

4.2 Análise das reportagens científicas 

4.2.1 Categoria Precisão 

Esta categoria teve 34,78% dos resultados voltados para outros focos, 26,09 % para 

resultados de pesquisas e 17,39% para eventos científicos. Na medida em que o jornalismo 

busca na ciência os enunciados que podem enriquecer a formulação de seu discurso a respeito 

dos temas ambientais, ele tem potencial para voltar-se para um papel esclarecedor, educador e 

informacional. Analisa a veracidade e a precisão das informações publicadas. 

 

Categoria Precisão/Científico – Item 1 Resultados (%) 

Qual o foco principal da 

matéria? 

Resultados de pesquisas 26,09 

Eventos Científicos 17,39 

Outros 34,78 
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Tabela 19 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

. Ivanissevich (2005) fala sobre as fronteiras do jornalismo científico e afirma que é 

importante para ele o debate sobre assuntos polêmicos como a modificação de embriões 

humanos, os testes de medicamentos em animais, assim como a oferta cada vez maior de 

alimentos transgênicos. Essa função teria amparo não somente na veiculação de notícia por 

parte da mídia, mas também pelo apoio de grandes centros empresariais ligados às indústrias 

farmacêutica e cosmética, por exemplo, assegurando audiência e a venda do produto. 

 

Categoria Precisão/Científico –Item 2 Resultados (%) 

O texto das matérias 

possuem verbos no futuro do 

pretérito (seria, deveria, iria, 

etc.), expressões como 

supostamente e 

provavelmente ou verbos no 

gerúndio (investigando, 

apurando, etc.)? 

Sim 86,96 

Não 0,00 

Tabela 20 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Engloba os elementos dos princípios gerais do jornalismo do compromisso com a 

verdade, da lealdade ao interesse público, da disciplina da verificação e do dever jornalista com 

sua consciência, bem como uma das qualidades do jornalismo de evitar o sensacionalismo. 

Aborda aqui também a questão da construção dos textos das matérias relacionados ao uso dos 

verbos   no futuro do pretérito (seria, deveria, iria, etc.), expressões como supostamente e 

provavelmente ou verbos no gerúndio (investigando, apurando, etc.), nota-se que em 86,96 % 

dos casos o uso é bastante constante, ou seja, as matérias trazem mais dúvidas do que soluções 

e claro em 0,00% uso dos verbos não se encontraram nos jornais pesquisados. 

4.2.2 Categoria Independência 

Considerando que muitas vezes o jornalismo científico é financiado pelas grandes 

empresas multinacionais que, através dele informam a opinião pública de suas realizações no 

campo científico e tecnológico, ele deve evitar funcionar apenas como mero reprodutor destes 

interesses e apenas legitimá-los junto à sociedade, por conta disso a tabela a seguir mostra os 

percentuais da natureza das vozes ouvidas, sendo 34,78 % para o poder público, 0,00% para as 

vozes oficiosas e  52,17 % para as vozes independentes. O jornalista deve ter um dever com 

sua consciência. O profissional da notícia deve perceber que tem uma responsabilidade de dar 
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voz, bem alta, a sua consciência e permitir que outros ao seu redor façam a mesma coisa. Tautz 

(2004, p. 150), afirma que essa postura de independência das fontes utilizada nas matérias 

recupera princípios éticos, humanos e sociais pelo motivo dessa conduta diferir radicalmente 

do tipo hegemônico que se realiza em nosso cotidiano, favorecendo as demandas sociais em 

detrimento aos interesses particulares. 

 

Categoria Independência /Científico –Item 1 Resultados (%) 

Qual a natureza das fontes 

ouvidas na matéria? 

Oficiais – mantidas pelo 

Poder Público 

34,78 

Oficiosas – protegidas pelo 

anonimato 

0,00 

Independentes - ONG´s, 

pesquisadores, sociedade 

civil e outras sem vínculo 

com o Estado 

52,17 

Tabela 21 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Por conta disso pode-se observar que em 13,04 % as matérias são assinadas pelos seus 

repórteres, em 4,35 % as matérias foram atribuídas pelo veículo a assessoria de comunicação, 

a maioria dos casos que eram quando a matéria estava sem autoria definida pelo jornal 

pesquisado gerou um percentual de 65,22 % e as matérias atribuídas as agências de notícias ou 

outros veículos foi de 4,35 %. 

 

Categoria Independência/ Científico – Item 2 Resultados (%) 

Qual a origem da notícia? Matéria assinada por repórter 

do jornal pesquisado 

13,04 

Matéria atribuída pelo 

veículo à assessoria de 

comunicação 

4,35 

Matéria sem autoria definida 

pelo jornal pesquisado 

65,22 

Matéria atribuída à agência 

de notícias ou outro veículo 

4,35 

Tabela 22 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Dos poucos princípios voltados para o jornalismo científico houve uma preocupação em 

saber se a reportagem abordou a questão da presença ou falta de políticas públicas voltadas para 

a CT&I, e foi constatado que gerou um empate nas pesquisas que foi de 43,48 % tanto pra sim 

quanto pra não. 
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Categoria Independência/Científico –Item 3 Resultados (%) 

A reportagem abordou a 

questão da presença ou falta 

de políticas públicas voltadas 

para a CT&I? 

Sim 43,48 

Não 43,48 

Tabela 23 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Essa categoria teve como objetivo  a análise das publicações quanto se refere à 

problematização das incumbências do poder público perante  as motivações e consequências 

das questões científicas, assim como apurar a averiguação dos fatos perante os princípios gerais 

do jornalismo de ser um monitor independente do poder, independência em relação às fontes, 

lealdade ao interesse público, independência das fontes, assim como o jornalista ter o dever 

com a sua consciência, bem como uma das funções do jornalismo científico, a político-

ideológica. 

 

4.2.3 Categoria Pluralidade 

Nesta categoria ouvir as diversas vozes e também abrir o espaço para uma discussão 

pública e todos os seus campos, abrangendo os princípios gerais do jornalismo, como a 

promoção de fóruns de debate, a diversidades das fontes, abertura do espaço para o debate. 

Quando se dá mais atenção as fontes do âmbito acadêmico, do universo político (as autoridades) 

e da comunidade empresarial o jornalista incorre em uma atitude elitista, autoritária e não 

democrática ao retirar o espaço das falas e experiências dos cidadãos comuns (BUENO, 2007).  

Aqui também foram ouvidas diversas vozes assim como na categoria pluralidade 

ambiental, poder público e pesquisadores ficaram com 30,43% já pessoas beneficiadas ou 

impactadas pelos resultados das pesquisas e o setor produtivos ficaram respectivamente com 

17,39 % e 8,70%. Desses percentuais foram gerados outros, a quantidade de pesquisadores 

presentes nas matérias dos jornais um pesquisador corresponde a 39,13 %, dois 8,70 %, mais 

de dois 4,35 % e nenhum 21,74%. 

 

 

 

 

Categoria Pluralidade/Científico –Item 1 Resultados (%) 

Que vozes tiveram espaço na 

reportagem? 

Poder Público 30,43 

Pesquisadores 30,43 
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Pessoas beneficiadas ou 

impactadas pelos resultados 

das pesquisas 

17,39 

Setor produtivo 

(empresários) 

8,70 

Tabela 24 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Categoria Pluralidade/Científico – Item 2 Resultados (%) 

Quantos pesquisadores foram 

ouvidos na reportagem? 

1 39,13 

2 8,70 

Mais de 2 4,35 

Nenhum 21,74 
Tabela 25 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Ao contrário, diz o autor, a reportagem deve atentar nas controvérsias, o debate, o 

conflito de ideias e opiniões, a fim de escapar do padrão apenas denuncista marcado pela 

fragilidade que não agrega valor à cobertura. Quando a matéria traz apenas informações de 

interesse do pesquisador/instituição/empresa, mostra que em 69,57 % dos casos as matérias são 

de interesse privado e 17,39 % aponta para o interesse público. 

 

Categoria Pluralidade/ Científico –Item 3 Resultados (%) 

A matéria traz apenas 

informações de interesse do 

pesquisador/instituição/empresa? 

Sim 69,57 

Não 17,39 

Tabela 26 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Destaca-se pela preocupação em situar a informação científica e tecnológica num 

contexto mais amplo. Ela prevê o debate dos temas e da tecnologia à luz das aspirações da 

sociedade e faz coincidir os interesses com os objetivos da produção e da divulgação científica. 

Na tabela a seguir mostra os resultados para a questão das diferentes posições sobre o tema 

tratado percebe-se que em 69,57% não apresentam opiniões divergentes pode-se considerar de 

certa forma que ainda existem algumas falhas, quando apenas 17,39% das matérias apresentam 

opiniões diferentes. Bueno (2007) fala que o profissional da comunicação não pode delegar os 

temas que irá recolher sem antes apurar os verdadeiros interesses que estão encobertos. Do 

contrário, como frequentemente tem ocorrido, os jornalistas acabam transformando-se em 

vendedores de produtos e ideais adversos às carências da sociedade. 

Categoria Pluralidade/ Pluralidade –Item 4 Resultados (%) 

Sim 17,39 



44 
 

A matéria oferece ao leitor 

diferentes posições sobre o tema 

tratado? 

Não 69,57 

Tabela 27 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

4.2.4 Categoria Contextualização 

 

Além de tratar de descobertas científicas e tecnológicas, a matéria permite ao leitor 

compreender as implicações políticas, econômicas e socioculturais da descoberta, Bueno 

(2007), os aspectos econômicos e científicos relacionados à questão ambiental não podem ser 

privilegiados em detrimento de outras vertentes como a social, cultural, e política. Geraque 

(2004), considera que o modelo a ser buscado na cobertura jornalística de meio ambiente é 

aquele que abre espaço para os aspectos sociais e culturais do cotidiano das pessoas, e não 

apenas os políticos e econômicos. 

Além tratar de descobertas científicas e tecnológicas, a matéria permite ao leitor 

compreender as implicações política, econômicas e socioculturais foi de 60,87 % para sim, ou 

seja ainda existe uma preocupação em deixar o leitor mais informado sobre as diversas questões 

ao seu redor e 26,09% para não, portanto esta subcategoria está bem satisfatória. 

 

Categoria Contextualização/Científico –Item 1 Resultados (%) 

Além de tratar de descobertas 

científicas e tecnológicas, a 

matéria permite ao leitor 

compreender as implicações 

políticas, econômicas e 

socioculturais da descoberta? 

Sim 60,87 

Não 26,09 

Tabela 28 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Seguindo a linha de raciocínio dos autores foram elaboradas perguntas para um melhor 

entendimento do conceito desta categoria sendo elas: além de tratar de descobertas científicas 

e tecnológicas, a matéria permite ao leitor compreender as implicações políticas, econômicas e 

socioculturais da descoberta? / A matéria busca explicar de forma acessível ao leitor conceitos 

científicos complexos? / A matéria traduz para o leitor palavras técnicas ou jargões científicos? 

/ A matéria busca explicar o tema em foco utilizando recursos gráficos (infográficos, quadros, 

fotos, ilustrações) / Qual o (s) recurso (s) utilizado?, seguem abaixo as tabelas com os 

respectivos resultados. Como pode ser observado os maiores percentuais mostram que sim, as 



45 
 

matérias de cunho científico têm a preocupação de informar o leitor leigo, os termos e siglas 

que compõem a notícia, sempre trazendo alguma ilustração, foto e em alguns casos gráficos.  

Porém, segundo Scharf (2004), uma cobertura que vislumbra o valor das diversas 

ligações existentes entre as variáveis ambientais e o mundo do dinheiro e do mercado exterior 

ainda é esporádica na imprensa nacional, ou seja mesmo com resultados bastantes positivos, 

ainda existe uma minoria que apenas divulga notícias por divulgar, e não com intuito de 

verdadeiramente informar. 

 

Categoria Contextualização/Científico –Item 2 Resultados (%) 

A matéria busca explicar de 

forma acessível ao leitor 

conceitos científicos 

complexos? 

Sim 52,17 

Não 34,78 

Tabela 29 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Categoria Contextualização/Científico –Item 3 Resultados (%) 

A matéria traduz para o leitor 

palavras técnicas ou jargões 

científicos? 

Sim 65,22 

Não 21,74 

Tabela 30 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Categoria Contextualização/Científico- Item 4 Resultados (%) 

A matéria busca explicar o 

tema em foco utilizando 

recursos gráficos 

(infográficos, quadros, fotos, 

ilustrações)? 

Sim 73,91 

Não 13,04 

Tabela 31 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

Tabela 32 

Fonte: Pesquisador/2015 

Categoria Contextualização/ Científico – Item 5 Resultados (%) 

Qual o(s) recurso(s) 

utilizado? 

Foto 47,83 

Ilustração 21,74 

Infográfico 0,00 

Tabela 0,00 

Quadro 0,00 

Vídeo 0,00 

Animação 0,00 

Áudio 0,00 

Hiperlink 0,00 

Outros 17,39 
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4.2.5 Categoria Sensibilização 

Deve-se lembrar que esta categoria está voltada para a conscientização da população 

perante os problemas encontrados, e mostrar que existem soluções e descobertas que podem 

ajudar na busca de cidadãos mais informados, almeja se aliar com a educação de uma maneira 

mais institucional, mas o que não impede de ser social. Portanto a subcategoria seguinte fala se 

a matéria buscou ou não apresentar ao leitor informações para a compreensão dos impactos dos 

resultados da pesquisa no cotidiano dele, e os percentuais revelaram que 52,17 % buscou sim e 

34,78% não tiveram o mesmo engajamento. Bueno (1984), confirma que o jornalismo científico 

deve estar alerta ao fato de que em muitas ocorrências ele é a única a fonte popular de 

informação acerca dos aspectos tecnológicos. 

 

Categoria Sensibilização/Científico –Item 1 Resultados (%) 

A matéria buscou apresentar 

ao leitor informações para a 

compreensão dos impactos 

dos resultados da pesquisa no 

cotidiano dele? 

Sim 52,17 

Não 34,78 

Tabela 33 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

A próxima tabela é baseada no princípio de aliar o jornalismo científico à educação, 

relacionado se a matéria buscou transmitir conteúdos educativos aos leitores sobre a 

importância da ciência, nos resultados recolhidos os percentuais mostraram que em 69,57 % 

dos casos ainda são matérias de fato educativas e com 17,39% ainda existem matérias que não 

cumprem um dos princípios essências para se ter uma boa reportagem e ser um profissional de 

qualidade. 

 

Categoria Sensibilização/Científico – Item 2 Resultados (%) 

A matéria buscou além de 

noticiar os resultados da 

pesquisa, transmitir 

conteúdos educativos aos 

leitores sobre a importância 

da ciência? 

Sim 69,57 

Não 17,39 

Tabela 34 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

A última categoria resgata a questão das descobertas científicas ou tecnológicas quem 

podem ser aproveitadas pelo setor produtivo/empresas, mostra que 60,87 % das empresas 
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podem sim usufruir dos resultados obtidos nas pesquisas científicas e 26,09 % não aproveitam. 

Isso mostra que mesmo com uma porcentagem mínima, o setor privado vem se beneficiando 

com os estudos divulgados nas matérias científicas. 

 

Categoria Sensibilização/Científico – Item 3 Resultados (%) 

A matéria aborda como a 

descoberta científica ou 

tecnológica pode ser 

aproveitada pelo setor 

produtivo/empresas? 

Sim 60,87 

Não 26,09 

Tabela 35 

Fonte: Pesquisador/2015 

 

5. CONCLUSÃO E/OU RECOMENDAÇÕES 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a cobertura jornalística sobre ciência e meio 

ambiente na Amazônia realizada pelos jornais online Diário do Amapá (Macapá/AP) e Folha 

BV (Boa Vista/RR). De março de 2014 a setembro de 2015, tempo total de realização da 

pesquisa, conseguimos atingir os cinco objetivos específicos propostos: a) caracterizar a 

questão ambiental e seus impactos na Amazônia; b) estabelecer os princípios norteadores do 

jornalismo científico e ambiental; c) construir um aporte metodológico capaz de permitir a 

análise da referida cobertura; d) avaliar as reportagens recolhidas tendo como base as categorias 

de análise definidas; e e) apresentação dos resultados problematizando-a a luz dos princípios 

norteadores do jornalismo científico e ambiental. No capítulo de introdução, apresentamos, 

entre outras coisas, a caracterização da questão ambiental e seus impactos na Amazônia. Por 

meio da apresentação de dados do IPCC, INPE e outros institutos de pesquisa nacionais e 

estrangeiros oferecemos um panorama sucinto da questão ambiental e seus impactos no planeta 

e, especificamente, na Amazônia. O tópico de fundamentação teórica traz os princípios gerais 

norteadores da atividade jornalística, sua função social nas democracias e apresenta também as 

funções e características dos gêneros jornalísticos científico e ambiental. O tópico de descrição 

metodológica apresenta o objeto, o corpus e o método da pesquisa ao descrever como será usada 

a análise de conteúdo para aferir a qualidade da informação jornalística publicada pelos jornais 

pesquisados, como foram definidas as categorias de análise e a construção do formulário que 

será utilizado na análise das reportagens.  

Por tanto referente aos resultados das categorias podemos concluir que a categoria 

precisão mostra que a maiorias das notícias estão voltadas para os problemas ambientais, e é 

100 % voltada para o uso dos verbos no futuro do pretérito e no gerúndio nas matérias, tanto 
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no ambiental quanto no científico. Na próxima categoria que aborda a independência 

jornalística no contexto sobre averiguar as fontes, e pode- se perceber que as fontes estão cada 

vez mais sendo escutadas, tanto do governo quanto de vozes independentes, e os percentuais 

mostraram que existe uma preocupação de mostrar ao público o papel do poder público sobre 

a temática tratada.  

A categoria pluralidade os resultados apontam que as vozes de destaque ficam entre o 

poder público e entre os pesquisadores, ou seja, as reportagens estão trazendo pessoas 

especialistas e de conhecimento que possam transmitir aos leitores, mas peca quando o assunto 

são as opiniões que se divergem, sempre trazem opiniões de pensamentos iguais e assim um 

debate correto sobre o assunto não existe. A próxima categoria está alavancando pelos 

princípios econômicos, sociais e políticos, o resgate das raízes dos problemas e porque daquele 

fenômeno está acontecendo, foi muito pouco acentuado nas reportagens, porém na questão se 

houve relação entre os problemas locais e com a questão ambiental global foi bem destacado 

nas matérias, como por exemplo as queimadas, secas e outros problemas que o planeta enfrenta 

com o efeito estufa. As questões políticas e seus percentuais, foram bastante abordados. Os dois 

jornais sempre mantiveram a preocupação de explicar ao leitor termo, siglas, nomes e jargões 

científicos aos leitores usando sempre de alguma ilustração ou foto. 

Por último das categorias que mais tem importância, porque está diretamente ligada as 

respostas que os leitores reproduzem por meio das publicações dos jornais online, ela está ligada 

diretamente com a educação, e de apresentar o significativo de forma relevante, na maioria das 

questões traçadas, o percentual positivo foi muito grande, ou seja, os jornais estão se 

empenhando bastante em trazer novidade educativas aos seus leitores, apenas uma falha vale 

ser ressaltada que é a de como as pessoas devem agir diante os problemas encontrados dentro 

da nossa sociedade, estão sendo bombardeadas de informações, mas não estão sendo ensinadas 

a agir perante esses fatos. 
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