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RESUMO 

Esta pesquisa analisou a cobertura jornalística realizada pelo jornal online “O Globo” referente 

à seca ocorrida na região Sudeste do Rio de Janeiro, avaliando a frequência com que essas 

publicações são divulgadas e sua qualidade tendo como critérios os princípios do jornalismo 

científico e ambiental. O questionamento que orientou a investigação constitui-se em saber se 

a imprensa conseguiu informar eficientemente seu público sobre os fenômenos das secas e suas 

implicações em uma das principais cidades do Sudeste do país. Pela primeira vez na história a 

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

modelo de desenvolvimento econômico baseado nos princípios do capitalismo, adotados 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. A consequência mais catastrófica 

destes fatores são as mudanças climáticas globais, que já se manifestam por meio de furacões e 

grandes estiagens. A fim de contribuir com a qualificação das matérias a respeito da seca de 

2014, este projeto de pesquisa analisou de forma qualiquantitativa as publicações do jornal 

online O Globo. Esperamos contribuir para o 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; Eventos Climáticos Extremos, Seca, Jornalismo. 
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ABSTRACT 

This research analyzes media coverage conducted by the online newspaper "O Globo" referring 

to the drought in the Southeast region of Rio de Janeiro, evaluating the frequency with which 

these publications are disseminated and quality as criteria with the principles of scientific and 

environmental journalism. The question that guided the investigation is on whether the press 

could effectively inform its public about the phenomena of drought and its implications in one 

of the main cities in the Southeast. For the first time in history mankind faces the real possibility 

of their decisions cause their extinction. The model of economic development based on 

capitalist principles, adopted by most countries, endangered human survival on the planet by 

promoting the unsustainable exploitation of natural resources and pollutes the environment. The 

most catastrophic result of these factors is global climate change, which has manifested through 

hurricanes and major droughts. In order to contribute to the qualification of the matters 

concerning the drought of 2014, the research project analyzed quali-quantitative way of 

newspaper publications online The Globe. We hope to contribute to the improvement of access 

to scientific and environmental information by the population, assisting in the process of 

making informed decisions on the subject. 

Keywords: Research; events climate extremes, drought, Journalism. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Tabela 1 – Categoria Precisão...................................................................................................26 

Tabela 2 – Categoria Precisão...................................................................................................26 

Tabela 3 – Categoria Precisão.................................................................................................. 27 

Tabela 4 – Categoria Independência........................................................................................ 28 

Tabela 5 – Categoria Independência........................................................................................ 28 

Tabela 6 – Categoria Independência........................................................................................ 28 

Tabela 7 – Categoria Pluralidade............................................................................................. 29 

Tabela 8 – Categoria Pluralidade............................................................................................. 30 

Tabela 9– Categoria Pluralidade.............................................................................................. 30 

Tabela 10– Categoria Contextualização................................................................................... 31 

Tabela 11– Categoria Contextualização................................................................................... 32 

Tabela 12– Categoria Contextualização................................................................................... 32 

Tabela 13– Categoria Contextualização................................................................................... 32 

Tabela 14– Categoria Contextualização................................................................................... 33 

Tabela 15– Categoria Contextualização................................................................................... 33 

Tabela 16-Categoria Sensibilização......................................................................................... 34 

Tabela 17-Categoria Sensibilização......................................................................................... 34 

Tabela 18-Categoria Sensibilização......................................................................................... 35 

Tabela 19-Categoria Sensibilização......................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução ..................................................................................................................... 06 

2. Fundamentação teórica ................................................................................................. 12 

3. Descrição metodológica ............................................................................................... 19 

4. Resultados – Análise das reportagens .......................................................................... 25 

5. Conclusões e/ou Recomendações ................................................................................. 36 

6. Referências ................................................................................................................... 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.INTRODUÇÃO 

O presente projeto de pesquisa teve como objetivo principal analisar a cobertura 

jornalística da seca ocorrida na Região Sudeste no Estado do Rio de Janeiro. O questionamento 

que orientou a investigação constitui-se em saber se a imprensa conseguiu informar 

eficientemente seu público sobre os fenômenos das secas e suas implicações em um das 

principais cidades do Sudeste do país. Para dar conta da resposta, utilizamos ferramentas 

metodológicas e arcabouços teóricos de áreas como a Comunicação, o Jornalismo, a Sociologia 

e a Ciência Política. O intuito foi verificar se houve qualidade nas informações científicas e 

ambientais passadas pelo jornal online O Globo durante a cobertura jornalística da seca de 2014. 

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

Ambiente na Amazônia”, aprovado no Edital 043/2013 do CNPq1 e que tem como coordenador 

o Prof. Dr. Allan Soljenítsin Barreto Rodrigues, orientador desta proposta de PIBIC. O projeto 

financiado pelo CNPQ tem duração de dois anos, em sua primeira fase já envolveu quatro 

bolsistas de PIBIC com projetos aprovados pelo edital 2014-2015, cujo objeto de pesquisa é a 

cobertura de eventos climáticos extremos pelos principais jornais online da Região Norte. O 

presente trabalho de pesquisa integra a segunda fase, onde foi analisado a cobertura de eventos 

climáticos extremos realizada pelos principais jornais online da Região Sudeste. Ao final das 

duas análises, será possível comparar o trabalho feito pela imprensa do Norte e do Sudeste sobre 

a mesma temática, e, assim, verificar se existem diferenças qualitativas, identificar possíveis 

deficiências e buscar caminhos para qualificar cada vez mais a cobertura de eventos climáticos 

extremos na Amazônia. 

A relevância da pesquisa se ancora na constatação de que pela primeira vez em sua 

história, a humanidade se depara com a possibilidade real de suas decisões causarem a sua 

extinção. O modelo de desenvolvimento econômico baseado nos princípios do capitalismo, 

adotado pela maioria dos países, coloca 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.  

                                                           
1 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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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 e para o Brasil. 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 pode contribuir para compreensão dos cidadãos sobre os impactos da 

degradação ambiental.  

Para realizar a análise das reportagens sobre a seca de 2014 no estado do Rio de Janeiro, 

utilizamos a análise de conteúdo visto que o 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). Foram analisadas as matérias publicadas no jornal 

online “O Globo” durante o período da seca nas regiões Norte e Sudeste como propósito 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 de uma das principais capitais da Região 

Sudeste sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas globais e seus efeitos. Os 

resultados nos permitirão comparar a qualidade do jornalismo científico e ambiental praticados 

nas duas regiões e identificar possíveis falhas na cobertura e apontar caminhos para qualificar 

o conteúdo informativo acerca da questão ambiental e seus desdobramentos. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a cobertura jornalística sobre a seca de 2014 no 

Rio de Janeiro realizada pelo jornal online “O Globo”. Para tanto, foi necessário atingir os 

seguintes objetivos específicos: a) caracterizar a questão ambiental; b) estabelecer os princípios 

norteadores do jornalismo e seus gêneros científico e ambiental; c) construir um aporte 



8 
 

metodológico capaz de permitir a análise da referida cobertura; d) realizar a análise das 

narrativas jornalísticas; e e) apresentar os resultados da análise problematizando-a a luz dos 

princípios norteadores do jornalismo científico e ambiental. 

O escopo ou motivação da pesquisa estão ancorados na constatação de que pela primeira 

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

a sua extinção. E 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.  

Embora não seja consenso entre a comunidade científica, a grande maioria dos 

pesquisadores da área de clima e meio ambiente no mundo considera que a consequência mais 

catastrófica do atual modelo econômico são as mudanças climáticas2 globais. Estas já se 

manifestam através 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. 

É neste contexto das mudanças climáticas que ocorreu em 2014 a maior seca dos últimos 

cem anos na Região Sudeste. A falta de d’água histórica ocasionou incêndios e 

desabastecimento nos maiores Estados do Brasil. O Sistema Cantareira, responsável pela 

captação e tratamento de água para a região da Grande São Paulo, virou um símbolo da escassez 

ao atingir a cota de apenas 4,1% de água em seu reservatório. A imprensa cobriu amplamente 

o caso: 

Dois meses e meio antes de encerrar o ano, o País já registrou 71% a 

mais de queimadas que em relação a todo 2013. Considerando-se apenas os 

primeiros 15 dias de outubro, o aumento foi de 113%. Os cenários mais 

críticos estão no Sudeste. No Rio de Janeiro, os incêndios aumentaram 3.841% 

na primeira quinzena do mês, pulando de 11 para 394 casos. Em seguida, estão 

o Distrito Federal (2.200%), São Paulo (1.727%), Espírito Santo (820%) e 

Minas Gerais (527%). Nesses lugares o aumento mais que dobrou 

considerando o ano inteiro. Pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe) e responsável pelo programa de monitoramento de queimadas 

e incêndios florestais, Alberto Setzer aponta que a estiagem é a maior culpada: 

“São localidades há semanas sem chuva, com temperaturas chegando a 35º, 

com umidade na faixa de 30%. Essa combinação é propícia para a propagação 

de fogo” (Depois da seca, o fogo. Revista Isto É. São Paulo, 17 de out. 2014). 

 

                                                           
2 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). 
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Em relação à água, a situação foi de calamidade em São Paulo. A falta d’água atingiu 

13,7 milhões de pessoas em setenta cidades, de acordo com o levantamento do jornal “O Estado 

de São Paulo”. Dois dos Estados mais populosos do País, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

enfrentaram problema semelhante. Houve desabastecimento em massa no centro-oeste, zona da 

mata e sul de Minas. Em todo o Estado, 155 municípios decretaram situação de emergência por 

conta da seca. No Rio, no município de Barra do Piraí, 70% dos moradores enfrentaram 

racionamento de água. Em Angra dos Reis também ocorreu controle dos recursos hídricos. 

O questionamento que orientou esta pesquisa consistiu em saber se a imprensa do Rio 

de Janeiro deu conta do trabalho de ajudar, num cotidiano tão acostumado à percepção do 

imediatamente visível (MEDITSCH, 2005), a sociedade a compreender as causas e as 

consequências destes fenômenos naturais e, consequentemente, a tomar decisões diante das 

questões de fundo do problema (mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e políticas 

públicas). Para responder a esta indagação, realizamos a análise da cobertura jornalística da 

seca de 2014 no Rio de Janeiro realizada pelo jornal online “O Globo”, tendo como fundamento 

os princípios do jornalismo, pois como demonstrado abaixo, diversos interesses políticos e 

econômicos manifestaram-se e guiaram suas ações tendo como base o que foi veiculado através 

dos veículos de comunicação. Vejamos: 

Ao lado de Geraldo Alckimin, o ministro Aloizio Mercadante (Casa 

Civil) disse que o governo federal vai ajudar os estados em ações para garantir 

o fornecimento de água nos estados da região Sudeste. Mercadante afirmou 

que a reunião desta tarde avaliou o cenário da “pior série histórica” de chuvas 

em São Paulo, com impacto “muito grande” para a segurança hídrica do 

estado. Segundo o ministro, o governo buscará “parcerias” para aumentar a 

oferta de água. “Nós estamos sempre buscando construir essa agenda, onde o 

governo federal possa participar de projetos que possam ser desenhados, 

estruturados pelos governos estaduais. [...] Nós vamos buscar uma boa 

coordenação entre a ANA e os governos estaduais para construir parcerias que 

melhorem essa situação difícil que o Sudeste - e hoje, especialmente, São 

Paulo – enfrenta”, disse. “Tudo o que estiver ao nosso alcance, nós faremos” 

completou (Alckmin detalha para Dilma edital de obra de interligação do 

Cantareira. Jornal O Globo. Rio de Janeiro, 30 de jan. de 2015). 

 

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 motivo na falta de apoio da opinião 

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

produtivos e nas relações de consumo. Portanto, é possível relacionar o aumento no nível de 

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



10 
 

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, a fim de 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, essas questões são tratadas de forma episódica, 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. 

Apesar de admitir 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) 

ressalta 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 o direito intransferível de todo homem, 

isto é, ter/receber informações de natureza plural e não fragmentada. 

Para Figueiredo (2001), a mídia e através de veículos massivos - como televisão, rádio, 

jornal e internet - pode ser considerada uma aliada poderosa junto à educação, uma vez que tem 

importante papel a cumprir na sociedade. Com o surgimento das novas tecnologias, a sociedade 

moderna habituou-se a adquirir informações e conhecimentos por meio destes veículos. Desta 

forma, 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, na 

maioria das vezes, de forma superficial. A tendência mais comum é ser repassado como verdade 

absoluta.  

Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, a educação ambiental 

foi incluída na categoria dos temas transversais e incorporada aos currículos de escolas públicas 

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

a Conferência sobre Meio Ambiente, citado por Dias (1993), a educação ambiental deve 
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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 o Brasil. 

Visto 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).  Desta forma, o discurso jornalístico 

pode contribuir para o envolvimento da população na conservação 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 oriundos do uso 

insustentável dos recursos naturais. 

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

imprensa na cobertura de eventos climáticos extremos no Rio de Janeiro sobre a questão 

ambiental e, após a comparação com as análises feitas nos jornais online da Região Norte, 

ajudar a melhorar o nível de informação dos cidadãos para que eles possam tomar decisões 

esclarecidas sobre os impactos da questão ambiental tanto na Amazônia quanto na região 

Sudeste do Brasil. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O estudo quantitativo e qualitativo desta pesquisa analisou a cobertura jornalística sobre 

a seca no Estado do Rio de Janeiro realizada pelo jornal online “O Globo” usando o método de 

análise de conteúdo que requer a utilização de critérios objetivos. A proposta da pesquisa foi 
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construí-los 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.  

No decorrer do tempo, o jornalismo incorporou uma série de princípios ou valores que 

passaram a nortear o exercício da profissão com o propósito de garantir a qualidade da 

informação transmitida à sociedade (TRAQUINA 2005). A associação de princípios e valores 

tornou o jornalismo o que Hymes (1980) denomina de como comunidade interpretativa. Este 

conceito 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 modificação e não há consensos construídos formalmente entre a 

categoria. Em virtude disso, adotamos 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 compromisso inicial do jornalismo deve ser com a 

verdade (PENA 2005). É indispensável esclarecer que no conceito de Kovack e 

Rosenstiel (2003) a verdade jornalística é diferente da verdade filosófica, pois a primeira 

é construída aos poucos, matéria a matéria, visando o entendimento do fato no todo.  

Portanto, a verdade almejada pelo jornalismo é 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 indagação: para quem 

trabalham os jornalistas? Uma resposta com base no modo de produção capitalista 

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 impulsionar o sucesso 

financeiro desses mesmos patrões. Denominamos de independência jornalística o fato 

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

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2003). 
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 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 distingue 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) ressalta a prática decorrente no atual 

jornalismo da renúncia dos repórteres à sua a função investigativa e crítica. Ademais a 

falta de verificação acarreta danos capazes de assassinar reputações, induzir os cidadãos 

ao erro e inúmeras consequências lamentáveis. 

 

 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 severas 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 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). Compete aos jornalistas 

romperem com a concepção “jornalismo versus governos” dos conflitos do poder, pois 

há sempre um terceiro polo que precisa ser levado em consideração e ganhar identidade: 

o povo. Chaparro 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”(Chaparro, 2001, p.38). Exercer a 

função de guardião exige dos repórteres ímpeto para cobrir assuntos sérios e uma 

imprensa independente de qualquer interesse a não ser o do consumidor de notícias. 

 

 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 



14 
 

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. Para que a discussão pública alcance o fim esperado, é 

importante que ela seja construída sob os mesmos princípios que regem o jornalismo, 

começando com a veracidade e disciplina da verificação, pois um fórum sem respeito 

pelos fatos acaba falhando. O ato de promover um fórum de debate propicia maior 

participação da sociedade na discussão dos temas públicos e aumenta a responsabilidade 

do jornalismo. 

 

 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. Wolf (2001) afirma que os jornalistas baseiam-se muito mais 

na capacidade de um fato virar ou não notícia e definem o grau de noticiabilidade de 

um fato levando em conta os valores-notícia.  O texto jornalístico deve conter 

informação significativa para o público e ser apresentado de modo interessante e 

relevante, tornando-o capaz de despertar a atenção do seu receptor, sem prejudicar os 

fatos neles narrados. 

 

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

importante princípio, preconiza que todos os jornalistas 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 voza 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.  

 

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 reporta ao jornalismo científico, na 
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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. 

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

compete 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. Bueno (1984) considera que o jornalismo científico 

cumpre seis funções básicas, a saber: 

 

 Função informativa: consiste na 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; 

 Função econômica: compete 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: 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. 

 

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).  Por isso, abordaremos as peculiaridades 
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do jornalismo ambiental em relação ao científico, além de problematizar as aplicações dos 

princípios enunciados nos demais tópicos anteriores. 

Bueno (2007) ressalta o fato do jornalismo ambiental está em fase de construção de um 

conceito para além dos limites do jornalismo científico tradicional, do econômico e do cultural. 

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 

das pessoas. O atingimento desta função pressupõe 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 a seca ocorrida na Região 

Sudeste do Estado do Rio de Janeiro realizada pelo jornal online O Globo, objeto desta 

pesquisa, realizamos uma revisão da bibliografia produzida a este respeito e ressaltamos 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), assim como àqueles comumente silenciados 

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

afetadas pelos problemas ambientais, etc.).  Para Bueno (2007), o jornalismo ambiental 

deve potencializar o diálogo entre todos os indivíduos sem distinção de nível intelectual, 

cultural, social, econômico. A escolha das fontes precisa ter como motivo 

compatibilizar visões, experiências e conhecimentos colaborando para uma relação 

melhor entre homem e meio ambiente. 

 Independência em relação às fontes: no cotidiano 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, Organizações Não 

Governamentais dentre outros sem antes buscar entender as razões e os interesses que 

estão por trás delas. Caso contrário tornam-se vendedores de produtos, serviços e ideias 
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por vezes contrárias ao desenvolvimento sustentável. Tautz (2004) assegura que a 

independência do jornalismo ambiental no tocante às suas fontes propicia a ele discutir 

livremente os rumos do desenvolvimento considerando as variáveis ambientais. 

 Abrir o espaço para o debate: este aspecto mostra-se associado ao anterior, pois na 

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

ocorrência do debate de opiniões entre elas. Ao privilegiar fontes do meio acadêmico, 

empresarial ou autoridades o jornalismo ambiente submeter-se a uma atitude elitista e 

não democrática ao remover o espaço das falas e experiências dos cidadãos comuns. 

Logo, a reportagem deve contemplar as controvérsias, o debate, o embate de ideias e 

posicionamentos, a fim de abandonar o formato apenas denuncista caracterizado pela 

fragilidade que não agrega valor à cobertura ambiental. 

 Evitar o sensacionalismo: “alimentar a neurose coletiva com previsões aterrorizantes, 

além de promover a desinformação, pode de fato levar populações, instituições e 

governos a optar por soluções enganosas ou contraproducentes” (FONSECA, 2004, 

p.174). Desta forma, não se trata de amenizar as questões urgentes, mas de trata-las com 

seriedade sem transformá-las em espetáculos. 

 Nem tudo se resume às questões econômicas: Muitas vezes as questões ambientais 

acabam se resumindo em suas implicações no campo econômico, quando, na verdade, 

é preciso uma cobertura criativa que dê espaço para os aspectos sociais e culturais do 

cotidiano das pessoas, além de fazer conexões com os campos político, cultural e social. 

 Procurar aliar jornalismo e educação: 

O jornalismo ambiental não pode ser apenas informativo, 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 dos eventos climáticos extremos, a imprensa precisa assumir a 

responsabilidade de educar e transformar, e não somente informar. 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 ideias 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. 

 

 Evitar a fragmentação da cobertura 
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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). 

Para o jornalismo ambiental cumprir sua função social é preciso enxergar os problemas 

ambientais em todas as suas nuanças e transversalidades e para que ocorra é necessário 

mergulhar no assunto.  A partir disto, o jornalismo ambiental irá servir ao interesse público no 

sentido de proporcionar a cobrança de soluções junto aos responsáveis. 

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 às vezes contrários ao do público. É evidente o 

conflito existente entre o saber ambiental (que pressupõe a totalização do saber) e o sistema de 

produção jornalístico, marcado pela forma fragmentada de comunicar. 

 

 Caráter revolucionário e engajamento 

A revolução deve ocorrer no comprometimento dos profissionais com mudança de 

paradigmas, uma visão além das aparências e não ser complacente com aqueles que se 

apropriam da temática ambiental para formar ou reformar suas imagens. Ademais, é preciso 

uma postura permanente de suspeita em relação aos discursos pretensamente conservacionistas 

de governos e organizações com fins mercadológicos e propagandísticos. 

.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 fez uso de métodos qualiquantitativos. Utilizamos 

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 
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impresso ou gravado (SANTOS 1997). Isso permitiu aferir outros aspectos que não são 

possíveis de analisar apenas por meio da investigação do que ficou impresso nas matérias. 

Buscaremos dar conta do que preconiza Melo (2009) ao ressaltar a importância não somente de 

realizar pesquisas relevantes sobre problemas 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.  

Esta pesquisa lançou 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, procedemos à análise do conteúdo 

jornalístico publicado nos jornal online “O Globo”. A escolha deste periódico diário deu-se 

pelo fato deste ter a maior audiência em seu Estado. O método consistiu no recolhimento e 

análise de textos jornalísticos publicados de julho de 2014 a dezembro de 2014 com o intuito 

de fazer inferências sobre seus conteúdos e formatos enquadrando-os em categorias de análise. 

Os critérios que foram adotados na seleção dos textos estão centrados no fato de esses conterem 

as seguintes palavras-chaves: seca, estiagem ou vazante; terem sido publicados de julho de 2014 

a dezembro de 2014; e pertencerem ao gênero informativo do jornalismo em seus formatos 

notícia e reportagem descritos por Melo (2010). Foram recolhidas 55 reportagens publicadas 

no jornal online “O Globo” que atenderam aos critérios da pesquisa, os meses de outubro e 

novembro apresentaram a maior incidência de publicações. 

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 a seca de 2014 no Rio de Janeiro) 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 obedeceu as 

seguintes premissas: a exclusão mútua (um elemento não pode ser classificado em duas ou mais 
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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 à 

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

Pluralidade, Contextualização e Sensibilização: 

 

 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. 

 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: utiliza do espaço das reportagens não somente para noticiar 

fatos ligados à questão ambiental, mas também sensibilizar a população para a 
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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 às categorias de análise, foi elaborado um formulário contendo 

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

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

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

de cada categoria. 

 

Categoria de 

Análise 

Princípios Elementos 

analisados nas 

reportagens de 

cada categoria 

Questões fechadas 

do formulário de 

análise das 

reportagens 

Precisão 

 

 Princípios gerais do 

jornalismo: 

 Compromisso com a 

verdade; 

 Lealdade ao interesse 

público; 

 Disciplina da 

verificação; 

 Dever do jornalista 

com sua consciência. 

 

 Características do 

jornalismo científico: 

 Evitar o 

sensacionalismo. 

 

 Características do 

jornalismo 

ambiental: 

 Evitar o 

sensacionalismo. 

 

 

A veracidade e a 

precisão das 

informações 

publicadas sobre a 

seca de 2014 e 

suas causas e 

efeitos sem 

sensacionalismo.  

 Qual o enfoque 

principal da 

matéria? 

 Qual a causa 

apontada para a 

seca de 2014? 

 O texto das 

matérias 

referentes às 

causas e 

consequências 

possuem verbos 

no futuro do 

pretérito (seria, 

deveria, iria, 

etc.), expressões 

como 

supostamente e 

provavelmente 

ou verbos no 

gerúndio 

(investigando, 

apurando, etc.)? 

 

Independência  Princípios gerais do 

jornalismo: 

 Ser um monitor 

independente do poder 

Problematização 

das 

responsabilidades 

do poder público 

frente às causas e 

 Questionou o 

poder público 

sobre as ações de 

combate às 

consequências 
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 Independência das 

fontes 

 

 Características do 

jornalismo científico: 

 Função Político-

Ideológica 

 

 Características do 

jornalismo 

ambiental: 

 Independência em 

relação às fontes 

 

efeitos da seca de 

2014. 

das secas de 

2014? 

 A reportagem 

aborda a efetiva 

execução e a 

eficiências das 

medidas 

anunciadas pelo 

poder público 

para remediar os 

efeitos da seca? 

 Mostrou aos 

leitores quais 

seriam as 

responsabilidades 

do poder 

público? 

 A reportagem 

abordou a 

questão da 

presença ou falta 

de políticas 

públicas voltadas 

para prevenir ou 

remediar os 

efeitos das secas? 

Pluralidade  Princípios gerais do 

jornalismo: 

 Promover um 

fórum para debate 

 

 Características do 

jornalismo científico: 

 Função social 

 

 Características do 

jornalismo 

ambiental: 

 Diversidade das 

fontes 

 Abrir o espaço para 

o debate 

O espaço dado no 

âmbito das 

reportagens para as 

manifestações das 

diversas vozes 

envolvidas na 

questão da seca de 

2014. 

 Qual a natureza 

das fontes que 

foram ouvidas na 

matéria? 

 Que vozes 

tiveram espaço 

na reportagem? 

 Em se tratando 

dos 

pesquisadores da 

área de clima e 

meio ambiente, 

quantos foram 

ouvidos na 

reportagem? 

 Nos casos onde a 

reportagem 

aborda as causas 

e consequências 

ambientais da 

seca, quantas 

opiniões 

científicas são 

apresentadas? 



23 
 

Contextualização 

 
 Princípios gerais do 

jornalismo: 

 Apresentar o 

significativo de forma 

interessante e 

relevante 

 

 Características do 

jornalismo 

ambiental: 

 Evitar a fragmentação 

da cobertura 

 Nem tudo se resume às 

questões econômicas 

 

A contextualização 

das causas e 

consequências da 

seca de 2014 e 

suas implicações 

sociais, culturais, 

econômicas, 

ambientais e 

políticas. 

 A reportagem 

resgatou as raízes 

históricas do 

problema das 

secas? 

 A matéria trouxe 

a opinião de 

especialistas 

quanto ao 

diagnóstico da 

situação e 

possíveis 

prognósticos? 

 A matéria 

correlacionou o 

problema da seca 

com a questão 

ambiental 

global? 

 A matéria 

correlacionou o 

problema da seca 

a questões 

econômicas, 

políticas ou 

culturais? 

Sensibilização 

 
 Características do 

jornalismo científico: 

 Função educativa 

 Função Cultural 

 

 Características do 

jornalismo 

ambiental: 

 Procurar aliar 

jornalismo e educação 

 Caráter revolucionário 

e engajamento 

 

 

Utilização do 

espaço das 

reportagens não 

somente para 

noticiar os eventos 

climáticos 

extremos da seca 

de 2014, mas 

também 

sensibilizar a 

população para a 

necessidade de 

tomada de decisões 

esclarecidas diante 

da questão 

ambiental. 

 

 A matéria 

buscou, além de 

noticiar apenas 

os efeitos da 

seca, apresentar 

ao leitor 

informações para 

a compreensão 

dos eventos 

relativos a seca e 

a questão 

ambiental 

global? 

 A matéria 

buscou, além de 

noticiar apenas 

os efeitos da 

seca, traduzir 

para o leitor 

termos e 

expressões 

referentes a 

temática 
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ambiental pouco 

conhecidos? 

 A matéria 

buscou, além de 

noticiar apenas 

os efeitos da 

seca, transmitir 

conteúdos 

ambientais 

educativos aos 

leitores? 

 A matéria 

buscou, além de 

noticiar apenas 

os efeitos da 

seca, mostrar ao 

leitor como os 

problemas 

ambientais os 

afetam ou como 

eles podem agir 

diante deles? 

 

Quadro 1: Categorias de análise e questões do formulário de análise das reportagens 

Fonte: Roteiro feito pelo pesquisador/2015 

 

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 foram analisados tendo como base o grau de esclarecimento das narrativas 

jornalísticas sobre ciência e meio ambiente 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 de um dos principais jornais online do Sudeste do País e, consequentemente, se a 

cobertura jornalística contribuiu ou não para a tomada de decisão esclarecida por parte dos 

moradores de uma das principais capitais desta região sobre as questões relacionadas à questão 

ambiental e suas consequências.  
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4. RESULTADOS – ANÁLISE DAS REPORTAGENS 

Por meio da análise de conteúdo das reportagens foi possível traçar um quadro a respeito 

da cobertura jornalística sobre a seca ocorrida na região Sudeste do Rio de Janeiro tendo em 

vista os princípios do jornalismo e dos seus subgêneros científico e ambiental.  

Os resultados da pesquisa obtidos a partir da análise de conteúdo das reportagens foram 

analisados de acordo com o grau de esclarecimento das narrativas jornalísticas a respeito do 

fenômeno seca e a observância aos princípios norteadores do jornalismo científico e ambiental, 

agrupados em cinco categorias de análise.  

4.1 Análise das reportagens 

4.1.1 Categoria Precisão 

Nesta categoria foi avaliado se a cobertura foi precisa em relação aos fatos noticiados. 

Evitando que haja sensacionalismo, imprecisão, fatos não comprovados e a falta de clareza nas 

reportagens, problemas que prejudica a compreensão do leitor. A análise do conteúdo da 

categoria precisão demonstra que em 55 matérias coletadas, 56,36% tiveram como enfoque 

principal outros assuntos, 40% nas consequências da seca e 3,64% nas causas da seca. 

As matérias relacionadas às consequências da seca ganham destaque, pois demonstram 

ao leitor como este problema ambiental o afeta e estão relacionadas à falta d’água em 

municípios da região metropolitana e o reflexo nos preços dos alimentos, a adoção do rodízio 

de abastecimento em bairros, incêndios na região serrana e a morte de peixes, da espécie 

savelhas, na Baía de Guanabara. 

Categoria precisão – item 1 Resultados (%) 
Qual o enfoque principal  

da matéria? 
Consequências da seca 40 

Causas da seca 3,64 
Outros 56,36 

Tabela 1 - Categoria Precisão 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Em relação à causa apontada para a seca de 2014, 83,64% das matérias coletadas não 

apontou as causas do fenômeno, 56,36% referiram-se a outras causas, 7,27% ao ciclo 

hidrológico e 9,09% as mudanças climáticas.  

Categoria precisão – item 2 Resultados (%) 
Qual a causa apontada para 

a seca de 2014? 
Mudanças Climáticas 9,09 

Ciclo Hidrológico 7,27 



26 
 

Não apontou causas 83,64 

Outros 56,36 
Tabela 2 - Categoria Precisão 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Este tema vai de encontro aos princípios do compromisso com a verdade, pois a verdade 

almejada pelo jornalismo é um processo contínuo na busca pela construção da realidade, da 

lealdade ao interesse público que é a obrigação social do jornalista buscar a veracidade dos 

fatos independente da empresa a qual trabalha, pois este tem por dever atender ao interesse 

público acima do interesse de qualquer instituição privada ou relacionada ao poder público. 

Intitulamos de independência jornalística o fato de o jornalismo ser financiado pelo setor 

privado, mas servir aos interesses públicos, este último tem relação também com o princípio 

que afirma que o jornalista tem um dever com sua consciência que preconiza que todos os 

jornalistas – da redação à sala da diretoria – devem ter um sentido pessoal de ética e 

responsabilidade – uma bússola moral (KOVACH; ROSSENTIEL, 2003). 

O terceiro item da categoria trata do uso de verbos no futuro do pretérito (seria, deveria, 

iria, etc.), expressões como supostamente e provavelmente ou verbos no gerúndio 

(investigando, apurando, etc.) em 96,04% as reportagens não utilizaram.  

Os dados recolhidos na análise demonstram que na maioria das reportagens os 

jornalistas buscaram utilizar uma linguagem precisa, verificando as informações apuradas e 

publicadas. Entretanto, ainda há presença de informações imprecisas em 3,96% dos casos, que 

devem ser trabalhadas pelo jornal. 

Categoria precisão – item 3 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 3,96 

Não 96,04 

Tabela 3 - Categoria Precisão 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Portanto, nesta categoria a cobertura foi precisa em relação aos fatos noticiados e a 

maioria das reportagens buscou utilizar uma linguagem precisa, verificando as informações 
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apuradas e publicadas. Assim, evitando que haja sensacionalismo, imprecisão, fatos não 

comprovados e a falta de clareza nas reportagens, fato que prejudica a compreensão do leitor. 

4.1.2 Categoria Independência 

Avalia se houve problematização das responsabilidades do poder público frente às 

causas e efeitos dos problemas ambientais. E se as matérias atenderam ao interesse público 

exercendo o papel social, e o princípio geral do jornalismo, de monitorar o poder. Nesta 

categoria, o primeiro item analisa se o texto questionou o poder público sobre ações de combate 

às consequências da seca de 2014 tratadas nas matérias e 52,73% o fizeram. Em boa parte das 

matérias havia o questionamento das autoridades, tendo em vista ser a maioria das fontes 

ouvidas na reportagem. O alto de índice de 47,27% das matérias não questionou o poder 

público, isto é, apenas reportaram o fato sem ser aprofundar em suas faces. 

Categoria independência – item 1 Resultados (%) 
Questionou o poder público  

sobre as ações de combate às 

consequências da seca de 2014? 

Sim 52,73 

Não 47,27 
Tabela 4–Categoria independência 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

 

O segundo item discute se a reportagem aborda a efetiva execução e a eficiência das 

medidas anunciadas pelo poder público para remediar os efeitos da seca, demonstrando que 

72,73% não tiveram essa preocupação, enquanto 27,27% apresentaram. 

 

Categoria independência – item 2 Resultados (%) 
A reportagem aborda a efetiva 

execução e a eficiência das 

medidas anunciadas pelo poder 

público para remediar os efeitos 

da seca? 

Sim 27,27 

Não 72,73 
Tabela 5 – Categoria independência 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

O terceiro item analisou se a reportagem mostrou aos leitores quais seriam as 

responsabilidades do poder público em relação aos efeitos da seca, 85,45% não mostraram essa 

preocupação, enquanto 14,55% apresentaram as responsabilidades. 

 

Categoria independência – item 3 Resultados (%) 
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Mostrou aos leitores quais 

seriam as responsabilidades do 

poder público? 

Sim 14,55 

Não 85,45 
Tabela 6 – Categoria independência 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Os itens estão relacionados aos princípios do jornalismo de ser um monitor 

independente do poder e da independência das fontes, porém o ferem quando não diversificam 

as fontes retratadas nas matérias, se tornando dependentes de apenas uma das fontes, em geral, 

oficiais. Refere-se a uma questão de bom senso e de compromisso com o interesse público que 

irá evitar a dependência das fontes e, portanto, separar o jornalismo do partidarismo. 

Também abrange a característica do jornalismo ambiental de independência em relação 

às fontes, em que o jornalista tem como dever discutir livremente os rumos de um 

desenvolvimento que contemple as variáveis ambientais, além de realizar resgates éticos, 

humanos e sociais do jornalismo estritamente comercial dos conglomerados de informações. 

Portanto, houve independência tendo em conta que 52,73% das reportagens 

questionaram o poder público a respeito das ações de combate às consequências da seca de 

2014. Em boa parte das matérias havia o questionamento das autoridades, tendo em vista ser a 

maioria das fontes ouvidas na reportagem. Todavia, a cobertura jornalística fere o princípio de 

independência das fontes ao não diversificar as fontes retratadas nas matérias, ou seja, torna-se 

dependente de apenas uma fonte, em geral, oficiais. 

4.1.3 Categoria Pluralidade 

Verifica se as matérias cumprem o papel de proporcionar uma discussão através de 

indagações dentro das próprias reportagens fazendo com que o público questione o que está 

acompanhando, ou seja, mostrar as diversas vozes presentes em uma mesma questão e a opinião 

de vários especialistas sobre o tema.  

Nesta categoria, o primeiro questionamento se refere à natureza das fontes ouvidas na 

matéria, 94,55% oriundas de fontes oficiais – mantidas pelo Poder Público, 60% de fontes 

independentes e nenhuma matéria apresentou fontes oficiosas – protegidas pelo anonimato.  O 

maior percentual está relacionado ao poder público porque na maior parte os assuntos retratados 

eram consequências e medidas para conter a estiagem. As matérias apresentaram um número 
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significativo da participação de pesquisadores, quando se tratava das causas e consequências 

da seca, e da sociedade civil demonstrando os efeitos sociais e econômicos da estiagem. 

Categoria pluralidade – item 1 Resultados (%) 
Qual a natureza das fontes 

ouvidas na matéria? 

Oficiais – mantidas pelo Poder 

Público 
94,55 

Oficiosas – protegidas pelo 

anonimato 
0 

Independentes - ONG´s, 

pesquisadores, sociedade civil e 

outras sem vínculo com o 

Estado 

60 

Tabela 7 – Categoria pluralidade 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

O segundo tópico questionava as vozes que tiveram espaço na reportagem, 94,55% foram 

o poder público, 40% pesquisadores, 21,82% pessoas afetadas pela seca e 10,91% outros. O 

elevado índice, 94,55%, demonstra que o poder público apresentou espaço preponderante nas 

reportagens, desprezando a opinião dos pesquisadores e desconsiderando a função social do 

jornalismo científico que se manifesta pela preocupação em situar a informação científica e 

tecnológica num contexto mais amplo. 

O percentual baixo (21,82%) de pessoas afetadas pelos problemas ambientais que foram 

ouvidas nas matérias é preocupante, pois elas constituem um elemento fundamental para que a 

matéria promova um fórum para a crítica e o comentário público. 

Ao privilegiar fontes do âmbito acadêmico, do universo político 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). 

 

Categoria pluralidade – item 2 Resultados (%) 
Que vozes tiveram espaço na 

reportagem? 

Poder Público 94,55 
Pesquisadores 40 
Pessoas afetadas pelos problemas 

ambientais 
21,82 

Outros 10,91 
Tabela 8 – Categoria pluralidade 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

O último item questiona quantas opiniões científicas foram ouvidas nos casos em que a 

reportagem aborda as causas e consequências da seca. Diante das 55 matérias coletadas, 60% não 

apresentaram nenhuma opinião científica, 32,73% uma opinião e 18,18% ouviram dois 

especialistas. Os índices demonstram o desrespeito ao critério do jornalismo ambiental de abrir 

espaço para o debate, em que as matérias devem apresentar diferentes pontos de vista para que 
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surjam as controvérsias e, consequentemente, desenvolva um fórum para a crítica e o comentário 

público. 

 

Categoria pluralidade – item 3 Resultados (%) 
Nos casos onde a reportagem 

aborda as causas e consequências 

ambientais da seca, quantas 

opiniões científicas são 

apresentadas? 

1 32,73 
2 18,18 
Mais de 2 1,82 
Nenhum 60 

Tabela 9 – Categoria pluralidade 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Portanto, nesta análise houve pluralidade tendo em vista que tiveram espaço nas 

reportagens o poder público, pesquisadores, especialistas e pessoas afetadas pela seca. 94,55% 

das matérias tiveram como fonte o poder público, pois retratavam consequências e medidas 

para conter a estiagem. Entretanto, 60% das reportagens não apresentaram nenhuma opinião 

científica e 32,73% apenas um especialista, demonstrando que os jornalistas desconsideraram 

o critério do jornalismo ambiental de abrir espaço o debate. 

4.1.4 Categoria Contextualização 

Nesta categoria, o critério do jornalismo de evitar a fragmentação da cobertura se faz 

presente, pois deve haver um entendimento completo sobre o tema abordado no texto. É 

necessário conhecer suas raízes históricas, as causas e consequências ambientais, assim como 

as implicações sociais, culturais, ambientais, econômicas e políticas. Abrange o dever do 

jornalista de apresentar notícias significantes e relevantes e não resumir suas matérias a 

questões econômicas. 

A análise do conteúdo desta categoria demonstrou que em 92,73% a reportagem não 

resgatou as raízes históricas dos problemas das secas e 7,28% tiveram esta preocupação. A falha 

apresentada na maioria das matérias contraria o critério do jornalismo ambiental de evitar a 

fragmentação da cobertura, e segundo Scharf (2004), esse tipo de cobertura leva os jornalistas 

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

dos problemas ambientais, ou seja, as pessoas acabam não sabendo o que aconteceu antes das 

notícias e suas prováveis consequências. 

Categoria contextualização – item 1 Resultados (%) 

Sim 7,28 
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A reportagem resgatou as raízes 

históricas dos problemas das 

secas? 

Não 92,73 

Tabela 10 – Categoria Contextualização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Ainda nesta categoria, 65,45% não apresentaram nas reportagens a opinião de 

especialistas quanto ao diagnóstico da situação e possíveis prognósticos, enquanto 34,55% 

apresentaram. E 94,55% das matérias não correlacionaram à estiagem com a questão ambiental 

global e apenas 5,45% se preocuparam em situar o leitor quanto à influência dos problemas 

ambientais na região Sudeste do país. 

Isto demonstra que os jornalistas desconsideram o princípio de apresentar o significativo 

de forma interessante e relevante, Wolf (2001) reitera que os jornalistas baseiam-se muito mais 

na capacidade de um fato virar ou não notícia, intitulado de critério de noticiabilidade, que no 

instinto imponderável. O autor considera ainda, que os repórteres definem o grau de 

noticiabilidade de um fato considerando os valores-notícias.  

Logo, trazer a opinião de especialistas e apresentar a questão global é importante para 

complementar à relevância da matéria e no jornal online O Globo faltou à contextualização dos 

problemas ambientais e, em alguns casos, os textos parecem incompletos. 

 

Categoria contextualização – item 2 Resultados (%) 
A matéria trouxe a opinião de 

especialistas quanto ao 

diagnóstico da situação e 

possíveis prognósticos? 

Sim 34,55 

Não 65,45 

Tabela 11 – Categoria Contextualização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Categoria contextualização – item 3 Resultados (%) 
A matéria correlacionou o 

problema seca com a questão 

ambiental global? 

Sim 5,45 

Não 94,55 
Tabela 12 – Categoria Contextualização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

O item, abaixo, analisou se a matéria correlacionou o problema/questão ambiental a 

questões econômicas, políticas ou culturais, 70,90% apresentaram essa preocupação, enquanto 

29,09% não. De acordo com o critério do jornalismo ambiental que diz que nem tudo se refere 

às questões econômicas, este reitera que aspectos econômicos e científicos não podem ser 
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privilegiados em relação a outras vertentes como a social, cultural e política, ou seja, o jornal 

online O Globo apresentou na maioria de suas notícias voltadas para outros interesses fora do 

âmbito financeiro que possuem relevância e função social. 

Entretanto, 29,09% ainda ferem o conceito que afirma 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.  

Categoria contextualização – item 4 Resultados (%) 
A matéria correlacionou o 

problema da seca a questões 

econômicas, políticas ou 

culturais? 

Sim 70,90 

Não 29,09 

Tabela 13 – Categoria Contextualização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

No quinto item de análise, é questionado se a matéria buscou explicar o tema em foco 

utilizando recursos gráficos (infográficos, quadros, fotos e ilustrações), 80% fez uso de recursos 

gráficos, enquanto 20% optaram por não utilizar. 

Categoria contextualização – item 5 Resultados (%) 
A matéria busca explicar o tema 

em foco utilizando recursos 

gráficos (infográficos, quadros, 

fotos, ilustrações)? 

Sim 80 

Não 20 

Tabela 14 – Categoria Contextualização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

No último item da categoria, 78,18% das reportagens fizeram uso de fotografias, 9,09% 

infográficos, 9,09% hiperlink e 3,64% outros recursos. A maioria das reportagens fez uso do 

recurso gráfico “foto” e não apresentou as reportagens de forma interessante e relevante, ou seja, 

descumprindo este princípio do jornalismo. Logo, demonstra uma falha do jornal em não fazer 

uso dos diversos recursos gráficos que permitem a interatividade e contribuem para a 

contextualização do problema ambiental. 

 

Categoria contextualização – item 6 Resultados (%) 
Qual o(s) recurso(s) utilizado? Foto 78,18 

Ilustração 0 
Infográfico 9,09 
Tabela 0 
Quadro 0 
Vídeo 0 
Animação 0 
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Áudio 0 
Hiperlink 9,09 
Outros 3,64 

Tabela 15 – Categoria Contextualização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

Portanto, nesta análise as reportagens não buscaram contextualizar o fenômeno seca 

contribuindo para a fragmentação da cobertura e para que o leitor não tenha um entendimento 

completo sobre o tema abordado. Não trouxeram em suas matérias a opinião de especialistas 

quanto ao diagnóstico da estiagem e possíveis prognósticos, além de não correlacionar a seca 

com a questão ambiental global. Demonstrando a falta de preocupação dos jornalistas em 

apresentar as notícias de forma significante e relevante. 

4.1.5 Categoria Sensibilização 

Verifica se o conteúdo das reportagens busca desenvolver um caráter social para o leitor, 

educá-lo, conscientizá-lo sobre as questões ambientais e científicas. Além de sensibilizar a 

população para a necessidade de tomada de decisões esclarecedoras. 

A análise do conteúdo desta categoria mostra que 92,73% das matérias não buscou, além 

de noticiar os efeitos da seca, apresentar ao leitor informações para a compreensão dos eventos 

relativos à seca e a questão ambiental global, enquanto 7,27% apresentaram. 

Categoria sensibilização – item 1 Resultados (%) 
A matéria buscou, além de 

noticiar os efeitos da seca, 

apresentar ao leitor informações 

para a compreensão dos eventos 

relativos a seca e a questão 

ambiental global? 

Sim 7,27 

Não 92,73 

Tabela 16 – Categoria Sensibilização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

O segundo item, se insere no conceito de que é preciso esclarecer os termos para que o 

leitor possa compreender o texto e se interessar por ele, questionando se a matéria buscou 

traduzir para o leitor os termos e expressões referentes à temática ambiental pouco conhecido, 

49,09% o fizeram e 50,91% não. Os termos variam entre medidas, ações, nomes científicos, 

espécies de animais, fenômenos climáticos,  tendo em vista que é dever do jornalista priorizar 

o entendimento do seu público. 

Categoria sensibilização – item 2   Resultados (%) 

A matéria buscou, para além 

de noticiar apenas os efeitos 

Sim 49,09 



34 
 

da seca, traduzir para o leitor 

termos e expressões 

referentes à temática 

ambiental pouco conhecido? 

Não 50,91 

Tabela 17 – Categoria Sensibilização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

O conceito educativo do jornalismo ambiental se insere no terceiro questionamento desta 

categoria, que trata se a matéria buscou transmitir conteúdos ambientais educativos aos leitores, 

sendo que apenas 12,73% das matérias trouxeram em seu texto explicações sobre os temas 

abordados seguindo o critério do jornalismo ambiental de procurar aliar jornalismo e educação. 

E 82,27% não o fizeram e este baixo índice deve servir de alerta para que a elaboração das 

reportagens esteja direcionada para este critério, visto que as informações, definições e notícias 

sobre a estiagem e como conter os efeitos deste fenômeno servem como fonte educativa para a 

população. 

Categoria sensibilização – item 3 Resultados (%) 

A matéria buscou, para além 

de noticiar apenas os efeitos 

da seca, transmitir conteúdos 

ambientais educativos aos 

leitores? 

Sim  12,73 

Não 82,27 

Tabela 18 – Categoria Sensibilização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

O último item realizou um questionamento fundamental, que deve sempre estar presente 

nas reportagens sobre meio ambiente, se a matéria buscou mostrar ao leitor como os problemas 

ambientais os afetam ou como eles podem agir diante deles.  

A justificativa deste trabalho está ancorada em mostrar a importância o papel do 

jornalismo na sociedade quando o assunto trata-se do meio ambiente e ciência, e no que o uso 

desenfreado dos recursos naturais pode estar causando ao planeta e que o leitor precisa saber 

disso, então é fundamental que ele saiba do seu papel diante das notícias retratadas.  

Na análise deste item 74,55% das matérias retrataram como as questões ambientais os 

afetam e como devem agir diante delas e 25,45% não o fizeram, ou seja, não está de acordo com 

o critério do jornalismo ambiental de aliar jornalismo e educação, de informar novos estilos de 

vida, abrir espaço para ideias alternativas e cobrar soluções criativas do poder público. 

Categoria sensibilização – item 4 Resultados (%) 
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A matéria buscou, para além 

de noticiar apenas os efeitos 

da seca, mostrar ao leitor 

como os problemas 

ambientais os afetam ou 

como eles podem agir diante 

deles? 

Sim 74,55 

Não 25,45 

Tabela 19 – Categoria Sensibilização 

Fonte: Pesquisador/2016 

 

As reportagens não apresentaram ao leitor informações para a compreensão dos eventos 

relativos da seca e a questão ambiental, e não transmitiram conteúdos educativos ao leitor. Logo, 

não buscaram desenvolver um carácter social para o leitor, tampouco educá-lo, conscientizá-lo 

sobre as questões ambientais e científicas. Entretanto, as matérias mostraram ao leitor como os 

problemas ambientais os afetam ou como eles podem agir diante deles, questionamento este 

fundamental e que deve sempre estar presente nas reportagens sobre meio ambiente. 

5. CONCLUSÃO E/OU RECOMENDAÇÕES 

O objetivo geral desta pesquisa foi analisar a cobertura jornalística sobre a seca de 2014 

no Rio de Janeiro realizada pelo jornal online “O Globo”. De setembro de 2015 a julho de 2016, 

atingimos os cinco objetivos específicos propostos: a) caracterizar a questão ambiental; b) 

estabelecer os princípios norteadores do jornalismo e seus gêneros científico e ambiental; e 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; e f) apresentar os resultados da análise problematizando-a a luz dos princípios 

norteadores do jornalismo científico e ambiental. 

No capítulo de introdução, apresentamos, entre outras coisas, os eventos climáticos 

extremos e seus impactos em estados brasileiros. Por meio da apresentação da cobertura 

realizada pela imprensa brasileira oferecemos um panorama sucinto dos eventos climáticos 

extremos e seus impactos em diferentes estados brasileiros, especificamente, no Rio de Janeiro. 

O tópico de fundamentação teórica aborda 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 realizada a análise de conteúdo para aferir a qualidade da informação 



36 
 

jornalística publicada pelo jornal online O Globo, como foram definidas as categorias de análise 

e a construção do formulário utilizado na análise das reportagens.  

Nos resultados, as categorias diversificam suas conclusões. Em precisão, a maioria das 

matérias tiveram seus textos averiguados, não apresentando linguagem imprecisa, conforme o 

conceito de disciplina da verificação e compromisso com a verdade.  

A avaliação das matérias na categoria independência demonstrou que o jornal O Globo 

ainda está dependente do poder público para coletar as informações das fontes que constituem 

as reportagens, sendo 94,55% indicando que estas foram oficiais, ou seja, o estado ou 

instituições por ele mantidas destacaram-se. O resultado transparece o despreparo dos 

jornalistas para diversificar as fontes de suas matérias, que é substancial segundo o princípio de 

independência em relação às fontes. 

Na categoria pluralidade, os resultados mostram que as vozes mantidas pelo poder 

público também são priorizadas contrariando o princípio de diversidade das fontes, poucos 

pesquisadores tiveram espaço nas reportagens, porém no formulário científico vimos que mais 

da metade dos enfoques em especialistas, o que é essencial para as matérias desse gênero. 

 Em contextualização, o número de notícias que resgatou as raízes históricas é minoria, 

o que precisa ser trabalhado para que haja harmonia com o critério do jornalismo ambiental que 

alerta para evitar a fragmentação da cobertura. As reportagens não buscaram diversificar os 

recursos gráficos, ou seja, não tornaram a notícia interessante aos olhos do leitor. O que 

demonstra o descumprimento ao princípio de apresentar o significativo de forma interessante e 

relevante.  

Na categoria sensibilização, a função educativa do jornalismo científico e ambiental e o 

conceito de aliar jornalismo e educação demonstram que poucos jornalistas os exercem e não 

tornam as matérias sobre meio ambiente e ciência uma fonte de conhecimento para a população. 
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