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RESUMO 

A pesquisa analisou a cobertura jornalística da seca ocorrida na Região Sudeste no Estado de 

Minas Gerais do jornal online “Estado de Minas” (Belo Horizonte/MG - 

http://www.em.com.br), orientando-se pelos princípios gerais do Jornalismo, as funções do 

Jornalismo Científico e os critérios do Jornalismo Ambiental. A seca de 2014 no Sudeste do 

Brasil possui sérios impactos em longo prazo, ao refletir na possibilidade de comprometer a 

sobrevivência humana, à medida que, a exemplo do que aconteceu no Sudeste, o abastecimento 

hídrico de cidades é comprometido e há o aumento do número de incêndios florestais 

ocasionados pela estiagem, tornando-se, desta maneira, um problema de ordem social. E neste 

contexto, devido ao seu extenso raio de alcance, o jornalismo assume o relevante encargo de 

elemento democratizador da informação, uma vez que a torna acessível a toda população, 

contextualizando pontos importantes a respeito do assunto em destaque. Com a finalidade de 

cooperar com a qualificação das matérias acerca da ciência e do meio ambiente, o corrente 

projeto de pesquisa verificou de forma qualiquantitativa o material publicado pelo jornal online 

“Estado de Minas” (Belo Horizonte/MG - http://www.em.com.br ), o qual é líder de circulação 

no Estado de Minas Gerais e nos Estados adjacentes. E pelas razões apresentadas, esperamos 

contribuir para o aprimoramento da informação de cunho científico e ambiental que chega à 

população, auxiliando o processo de tomada de decisões esclarecidas sobre a temática em 

questão. 

Palavras-cheave: pesquisa, seca, jornalismo, científico, ambiental. 
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ABSTRACT 

Analyzed the media coverage of the drought in the Southeast Region in the State of Minas 

Gerais made by the online newspaper "Estado de Minas" (Belo Horizonte/MG - 

http://www.em.com.br ), guided by the general principles of journalism, the functions of the 

Scientific Journalism and the criteria of Environmental Journalism. The drought of 2014 in 

southeastern Brazil has serious impacts in long-term, reflecting the possibility of jeopardizing 

human survival, similar to  what happened in the Southeast, the water supply of the cities is 

compromised and there are increasing numbers of forest fires caused by drought, becoming, in 

this way, a social order problem. And in this context, due to its extensive operation range, 

journalism assumes a significant democratizing element in charge of information, since it 

makes it accessible to the entire population, contextualizing important points on the subject 

highlighted. In order to cooperate with the qualification of the matter about science and the 

environment, the current research project is verifying qualitatively the material published by 

the online newspaper "Estado de Minas" (Belo Horizonte / MG - http://www.em.com.br ), 

which is a leader circulation in the State of Minas Gerais and surrounding states. And for the 

reasons given, we hope to contribute to the improvement of scientific and environmental nature 

of information that reaches the population, aiding the decision-making process on the subject 

in question. 

 

Keywords: drought; journalism; scientific; environment. 
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1. INTRODUÇÃO 

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

jornalística do jornal online “Estado de Minas” (Belo Horizonte/MG - http://www.em.com.br) 

sobre a seca ocorrida na Região Sudeste, no Estado de Minas Gerais. A pesquisa se norteou por 

saber se a informação publicada pelo veículo de comunicação destacado foi transmitida de 

maneira eficiente, esclarecendo as causas e implicações da seca de 2014, pois acreditamos que 

verificar o real papel que a mídia está exercendo na sociedade significa averiguar o nível de 

informação conduzida aos cidadãos, a fim de otimizá-la, assim como conciliar progresso e meio 

ambiente contribuindo para que a questão ambiental seja inserida de forma mais 

contextualizada no meio da comunicação. 

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) –, o 

projeto financiado pelo CNPq tem duração de dois anos, em sua primeira fase já envolveu 

quatro bolsistas de PIBIC com projetos aprovados no edital 2014-2015, cujo objeto de pesquisa 

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

O presente projeto de pesquisa integra a segunda fase, onde foi analisada a cobertura de eventos 

climáticos extremos feita pelos principais jornais online da Região Sudeste. Ao término das 

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

sobre a mesma temática, e, com os respectivos resultados, 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 deste projeto é identificada a partir do momento em que a humanidade se 

depara com o cenário no qual suas ações, quando distanciadas do zelo necessário com o 

ambiente em que habita, podem acarretar sua própria extinção. A exemplo do progresso 

econômico e científico das últimas décadas que é marcado pela busca por soluções práticas para 

problemas de pequeno e grande porte existentes e que influenciaram historicamente o modo de 

vida de milhares de pessoas pelo mundo, facilitando a realização de muitas tarefas que 

anteriormente eram feitas com maior gasto de energia humana. Neste sentido, entretanto, que 

se desenvolveu diversas tecnologias que compreendiam exploração insustentável de recursos 

naturais e poluição do meio ambiente e a consequência mais catastrófica desses dois fatores são 

as mudanças climáticas globais, que já se manifestam por meio de furacões, grandes estiagens, 

http://www.em.com.br/
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enchentes, aumento da temperatura, desertificação, extinção de espécies da fauna e da flora e 

outros fenômenos climáticos igualmente preocupantes. 

Pode-se correlacionar o aumento no nível de informação científica sobre a questão 

ambiental com a efetiva ação governamental, pois a falta de apoio da opinião pública em seus 

respectivos países sobre medidas que ocasionarão mudanças nos processos produtivos e nas 

relações de consumo justificam o fato de que governos, até o momento, não fecharam 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.  

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

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

sociedade possa compreender o problema tratado e possa tomar decisões esclarecidas acerca do 

melhor modelo de desenvolvimento para a mesma. À proporção 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 envolvendo o conhecimento científico sobre a 

questão ambiental em Minas Gerais, lançamos 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 do jornal online supramencionado durante o período de um 

ano, que trata sobre o conhecimento científico produzido no Sudeste do Brasil, visando a fazer 

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

testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replicação, a fim de estimar a qualidade da 

informação recebida pelos leitores de modo a saber se a cobertura jornalística contribuiu ou não 

para tomadas de decisão esclarecida por parte dos moradores das principais capitais da Região 

Sudeste a respeito das questões relacionadas às mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre 

a sociedade. 

Desta maneira, o objetivo geral da pesquisa foi analisar a cobertura jornalística sobre 

ciência e meio ambiente realizada pelo jornal online “Estado de Minas” (Belo Horizonte/MG – 

http://www.em.com.br ). Tendo este como objetivo geral da corrente pesquisa, apontamos a 

atenção para objetivos específicos que devem ser alcançados:  

 

 

http://www.em.com.br/
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a) caracterizar a questão ambiental;  

b) estabelecer os princípios norteadores do jornalismo e seus gêneros científico e 

ambiental;  

c) construir um aporte metodológico capaz de permitir a análise da referida cobertura; 

d) realizar a análise das narrativas jornalísticas;  

e) apresentar os resultados da análise problematizando-a a luz dos princípios norteadores 

do jornalismo científico e ambiental. 

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 consequência mais 

catastrófica do atual modelo econômico são as mudanças climáticas1 globais. 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;  

A diferença no nível de vulnerabilidade encontrada entre grupos sociais de um mesmo 

país também tem contrapartida no âmbito internacional. Existem países mais ou menos 

vulneráveis às mudanças climáticas, uma vez que alguns modelos do Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) apontam 

que as piores consequências das mudanças climáticas devem acontecer em países da América 

Latina, da África e do sul da Ásia (IPCC, 2007a). Esta diferença é intensificada por questões 

materiais − como renda para a promoção de ações para reduzir a vulnerabilidade –, mas também 

tem relação com dimensões institucionais e de governança – como a capacidade do sistema 

político em implementar políticas públicas adequadas e com garantia de acesso a todos 

(BROOKS; ADGER; KELLY, 2005; EBI, 2009; ENGLE; LEMOS, 2010; TWOMLOW et al., 

2008). 

                                                           
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).  
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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. 

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). 

A histórica seca do Sudeste do Brasil, maior seca dos últimos 100 anos na região, trouxe 

incêndios e desabastecimento nos maiores Estados do Brasil. O Sistema Cantareira, em Minas 

Gerais, por exemplo, virou símbolo de escassez por atingir a cota de apenas 4,1% de água em 

seu reservatório. A imprensa abordou uma das consequências da seca: 

 

                                                           
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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No tocante à água, a situação foi de calamidade em Minas Gerais, pois que a falta d’água 

atingiu 13,7 milhões de pessoas em 70 cidades, de acordo com levantamento do jornal “O 

Estado de S. 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 e houve controle dos recursos hídricos, tal como ocorreu em outros Estados: Rio, 

em Barra do Piraí, onde 70% dos moradores enfrentaram racionamento de água e em Angra do 

Reis também. 

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

significar a diminuição drástica da chuva na Amazônia, o que tornaria o Sudeste e Sul do Brasil 

inóspitos, em razão de que o vapor que, no verão hemisférico, pulsa da Amazônia levando 

chuvas essenciais e outras influências benéficas, por meio da evapotranspiração – termo usado 

por Thornthwaite & Wilm (1944), para expressar a ocorrência simultânea dos processos de 

transferência de água para a atmosfera por evaporação da água do solo e da vegetação úmida e 

por transpiração das plantas. 

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. 

Embora admita-se 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) 

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 do fogo” (Depois da seca, o fogo. 

Revista Isto É. São Paulo, 17 de out. 2014). 
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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 

dos recursos naturais, aumentando a compreensão dos cidadãos sobre os impactos da 
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degradação ambiental à saúde, ao trabalho, às condições de vida, ao lar, ao lazer, à escola e à 

sociedade como um todo. 

Esta pesquisa teve seu alicerce no potencial do jornalismo de difusão de informações 

científicas e, à visto disso, ser possível dar a devida importância às notícias sobre ciência e meio 

ambiente na vida das pessoas, dado que cada cidadão precisa estar bem informado a respeito 

das causas e consequências desta crise, para poder agir diante da mesma, em consequência de 

que problemas ambientais da atualidade comprometem a continuidade da vida humana neste 

planeta. 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 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 do uso insustentável dos 

recursos naturais. Assim sendo, 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 no Sudeste 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 

 

Ao usar o método da análise de conteúdo, para realizar o estudo qualitativo da cobertura 

jornalística sobre ciência e meio ambiente feita pelo jornal online “Estado de Minas” (Belo 

Horizonte/MG - http://www.em.com.br), fez-se necessário lançar mão de subsídios teóricos e 

utilizar critérios objetivos, com o intuito de “esclarecer e justificar o problema em estudo e o 

que servir para orientar o método do trabalho e os procedimentos de coleta e análise de dados” 

(MELLO, 2006, p. 87). Isto posto, a proposta da pesquisa foi construir os critérios tendo como 

base o aporte teórico da função do jornalismo em um regime democrático, 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. 

http://www.em.com.br/
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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 

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 
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com certa frequência no atual jornalismo, inundado de acontecimentos planejados e 

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) 
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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.  

 

 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 denominado 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”. 

 

 

O jornalismo científico 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 torna-se demasiado 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; 

 

 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; 
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 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 

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 
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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 pelo jornal online “Estado de Minas” (Belo Horizonte/MG), 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). 

 

 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 
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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 à 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 frisar 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 constatação das agressões ambientais ao planeta e 

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). 
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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 

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 
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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 contemplada 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. 

 

 

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 
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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.   

 

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 
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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 

 

No desenvolvimento deste projeto de pesquisa, a metodologia utilizada fez uso de 

métodos qualitativos. Utilizamos a análise de conteúdo, pois se apresentou 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), o que permitiu 

aferir outros aspectos que não são possíveis de analisar apenas por meio da investigação do que 

ficou impresso nas matérias. Buscamos 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. 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 
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sobre o fenômeno científico (apoio à pesquisa), cujas leituras são feitas de 

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

 

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. 

 

Conduzimos a análise do conteúdo jornalístico publicado no jornal online “Estado de 

Minas” (Belo Horizonte/MG) com base no que foi explanado a cima e a escolha deste periódico 

diário foi feita por razão de que este possui maior audiência em Minas Gerais e Estados 

adjacentes. O método consistiu na coleta e análise de textos jornalísticos publicados dentre julho 

e dezembro de 2014, fazendo inferências sobre seus conteúdos e formatos, enquadrando-os em 

categorias de análise, as quais estão associadas a critérios que foram adotados na seleção dos 

textos, os quais tratam das seguintes temáticas: seca, estiagem, vazante; devem ter sido 

publicados no período de tempo supracitado e pertencerem ao gênero informativo do jornalismo 

em seus formatos notícia e reportagem descritos por Melo (2010). Até o presente momento da 

produção deste relatório parcial, foram recolhidas 211 reportagens publicadas no jornal online 

“Estado de Minas”, totalizando o número de publicações pesquisadas que atenderam aos 

critérios da pesquisa.  

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 cobertura da seca de 2014 na região Sudeste) 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 
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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: 

 

 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. 
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 Categoria Sensibilização: 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 qualidade de procurar aliar jornalismo e educação do 

jornalismo ambiental. 

 

A partir do momento em que as categorias de análise foram estabelecidas, um 

formulário, contendo questões com o objetivo de averiguar se as reportagens atendem aos 

critérios supracitados, é elaborado bem como seus conteúdos, os elementos categorizados com 

base nos princípios do jornalismo e de seus subgêneros científico e ambiental. As questões 

foram formuladas e distribuídas conforme os elementos temáticos de cada categoria. 

 

Categoria de 

Análise 
Princípios 

Elementos analisados 

nas reportagens nas 

categorias 

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 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.)? 
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Independência 

 Princípios gerais do 

jornalismo: 

 Ser um monitor 

independente do poder; 

 Independência das 

fontes; 

 

 Características do 

jornalismo científico: 

 Função Político-

Ideológica 

 

 Características do 

jornalismo 

ambiental: 

 Independência em 

relação às fontes 

 

Problematização das 

responsabilidades do 

poder público frente às 

causas e efeitos da seca 

de 2014. 

 Questionou o poder 

público sobre as 

ações de combate 

às consequências 

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: 

 Promove 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? 
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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 ambiental 

pouco conhecidos? 

 A matéria buscou,  

além de noticiar 

apenas os efeitos 

da seca, transmitir 

conteúdos 

ambientais 
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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 pela pesquisadora/2015 

 

Acreditamos que por meio da análise de conteúdo das reportagens foi 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 no Sudeste do Brasil e a observância dos princípios 

norteadores do jornalismo científico e ambiental, agrupados em cada uma das cinco categorias 

de análise. A partir desses dados, buscamos fazer inferências sobre a qualidade da informação 

recebida pelos leitores do principal jornal online pesquisado 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, podemos fazer inferências sobre a qualidade da 

informação científica e ambiental da cobertura. 

 

4. RESULTADOS 

 

Mediante os princípios do jornalismo, funções do jornalismo científico e as 

características do jornalismo ambiental, a análise de conteúdo das reportagens permitiu a 

construção de um quadro referente à cobertura jornalística sobre a seca ocorrida no Estado de 

Minas Gerais. Tal análise levou a resultados verificados a partir do grau de esclarecimento da 

das narrativas jornalísticas sobre a seca ocorrida no Estado de Minas Gerais bem como da 

observação dos princípios norteadores do jornalismo científico e ambiental, os quais foram 
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agrupados em cinco categorias de análise. Partindo dos resultados obtidos, objetivamos trazer 

elucidações sobre a qualidade da informação transmitida ao público pelo jornal online Estado 

de Minas” (Belo Horizonte/MG) e, por conseguinte, se a cobertura jornalística do 

correspondente veículo de comunicação contribuiu ou não para as tomadas de providências 

esclarecidas dos leitores no que se refere à questão ambiental. 

 

4.1. Categoria Precisão 

Na categoria Precisão, verificou-se características da cobertura jornalística sobre a seca 

em questão, tais como: veracidade e precisão no conteúdo levado ao público pelo veículo de 

comunicação online, isto é, se as matérias foram expressadas com exatidão e com base na 

avaliação dos fatos, na ausência de contradições e na eliminação de dúvidas, do mesmo modo 

que se afaste o sensacionalismo, clarificando a real informação ao espectador. Envolvendo, 

desta maneira, os seguintes princípios gerais do jornalismo: compromisso com a verdade, 

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

consciência e o distanciamento do sensacionalismo. 

Foram recolhidas 121 matérias das quais 77,69% apresenta o enfoque principal da 

matéria como consequências da seca, 2,48% como causas da seca e 19,83% como outros. Estes 

dados a respeito de qual temática foi abordada com maior atenção nas matérias estão 

relacionados ao princípio do jornalismo “Compromisso com a verdade” à medida que o 

jornalista traz a informação para conduzir o público ao entendimento do fato de maneira 

sintetizada e exata, com dados oriundos da contínua busca pela construção da realidade 

noticiada. Também trata do princípio “Lealdade ao interesse público” que diz que por mais que 

o jornalista trabalhe para uma empresa de comunicação, ou seja, corporação que vê a produção 

de informação como um negócio rentável, ele deve servir ao interesse público e deve buscar de 

forma leal ao mesmo pela veracidade do que está sendo noticiado a fim de se aproximar ao 

máximo do acontecimento real; também trata do princípio da “Disciplina da verificação” que 

diz respeito à superação por parte do jornalista de sua própria percepção do acontecimento e 

englobar maiores perspectivas investigativas e críticas sobre os fatos; versa igualmente o 

princípio “O jornalista tem um dever com sua consciência” que enquadra o norte de caráter 

justo que o jornalista deve ter ao dar o relato verídico dos acontecimentos e a explicação isenta 

de interesses alheios ao do público e permitir que os outros tenham a mesma oportunidade; e 

também trata do critério do jornalismo ambiental “Evitar o sensacionalismo” que se refere a 

não compor a informação noticiada com tons histeria focando em catástrofes ambientais 
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propriamente ditas sem contextualizar suas causas reais, principalmente se dizem respeito à 

ação humana, indicando a falta de intenção em gerar debate público sobre o que ocorre acerca 

da questão ambiental. 

 

Categoria Precisão - Questão 01 

Qual o enfoque principal da matéria? Resposta % 

Consequências da seca  94 77,69 

Causas da seca 3 2,48 

Outros 24 19,83 
Tabela 1:  Categoria Precisão - Questão 01 

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

A segunda questão refere-se a qual causa foi apontada para a seca de 2014 no Estado de 

Minas Gerais e 1,65% das 121 matérias coletadas apontou a causa da seca de 2014 como sendo 

devido às mudanças climáticas, 0,83% corresponde às matérias que apontaram como causa o 

ciclo hidrológico normal, 95,78% das matérias não apontaram causas e 1,65% é referente a 

outras matérias que atendiam às palavras-chave de pesquisa, mas quase não tinham relação com 

a temática da seca de 2014 no Estado de Minas Gerais. 

 

Categoria Precisão - Questão 02 

Qual a causa apontada para a seca de 2014? Resposta % 

Mudanças Climáticas 2 1,65 

Ciclo hidrológico normal 1 0,83 

Não apontou causas 116 95,87 

Outros 2 1,65 
Tabela 2: Categoria Precisão - Questão 02 

Fonte: Pesquisadora/2016 
 

A terceira questão da categoria é a respeito do uso dos verbos no futuro do pretérito 

(seria, deveria, iria, etc.), expressões como supostamente e provavelmente ou verbos no 

gerúndio (investigando, apurando, etc.), o que caracteriza a utilização de suposições na 

informação passada, assunto este pautado como uma prática que deve ser evitada e está 

relacionado ao princípio “Disciplina da verificação”, que aborda que o repórter deve anunciar 

a notícia com princípio investigativo e crítico, verificando os dados que está tornando públicos. 

 

Categoria Precisão - Questão 03 
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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.)? 

Resposta % 

Sim 20 16,53 

Não 77 63,64 
Tabela 3: Categoria Precisão - Questão 03 

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

Desta maneira, os dados demonstram que não houve a preocupação de chegar o mais 

próximo possível da realidade uma vez que apenas uma pequena parcela das matérias 

apresentou as causas da seca enquanto o grande restante focou nas consequências da estiagem, 

não permitindo que o leitor construa um senso crítico diante da questão pois, não atendendo 

assim aos princípios de “Compromisso com a verdade” e “Lealdade ao interesse público”. As 

matérias, em sua maioria, mostraram como as pessoas foram afetadas pela seca e buscaram por 

respostas rápidas dos setores públicos, no entanto, não aprofundaram a pesquisa quanto à 

solução do problema da seca nem sobre como a ausência de uma boa administração política 

sustenta a condição das pessoas afetadas pela seca, não atendendo ao critério “Disciplina da 

verificação”, o que também se relaciona com o critério “O jornalista tem um dever com sua 

consciência”, pois segundo Chaparro (2001, p.73), a atitude do jornalista “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”, ao tempo que não satisfaz 

o critério “Evitar o sensacionalismo” pois explicita apenas o efeitos da seca que acabam por 

amedrontar a população atingida e promove a desinformação e espetáculo dos impactos 

ambientais.  

 

4.2. Categoria Independência 

 

Esta categoria busca saber se o veículo de comunicação online problematizou as 

responsabilidades do poder público, monitorando-o, frente às causas e efeitos da seca de 2014. 

Engloba os princípios gerais do jornalismo “Ser um monitor independente do poder”, que 

discorre sobre como cabe ao jornalista informar e dar voz a um terceiro polo que vai além do 

governo e das demais instituições poderosas da sociedade: o povo, visto que este também 

compõe e move a sociedade e precisa ganhar maior notoriedade e não ser manipulado pelos 

outros dois polos dominantes através de habilidades de sedução ou imposição de medos, e 
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“Independência das fontes”, que pondera que o jornalismo seja separado do partidarismo, a 

característica do jornalismo científico “Função Político-Ideológica”, que fala de como o 

jornalista não deve trabalhar apenas para reproduzir os interesses das grandes multinacionais 

que geralmente custeiam as pesquisas do jornalismo científico, mas sim legitimar estas à 

sociedade, e a característica do jornalismo ambiental “Independência em relação às fontes” que 

aborda que o jornalista ambiental deve discutir livremente os rumos de um desenvolvimento 

que leve em conta as variáveis ambientais sem influência de interesses particulares de agências 

de comunicação, assessorias de imprensa, pesquisadores ou ONG´s. 

A primeira questão é com respeito a se as matérias trazem questionamentos ao poder 

público sobre as ações de combate às consequências da seca de 2014 e 44,11% trouxeram esse 

questionamento e 52,89% das matérias não trouxeram e está pergunta está relacionada ao 

critério “Ser um monitor independente do poder” que aborda a importância do jornalista 

informar e dar voz ao povo. 

Categoria Independência - Questão 01 

Questionou o poder público sobre as ações de combate às 

consequências da seca de 2014? 
Resposta % 

Sim 57 47,11 

Não 64 52,89 
Tabela 4: Categoria Independência - Questão 01  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

 Nesta categoria, a segunda pergunta é sobre se as reportagens abordaram a efetiva 

execução e as eficiências das medidas anunciadas pelo poder público para remediar as 

consequências da seca. 5,78% das matérias apresentaram tais resultados e 94,22% não 

expuseram, o que também tem relação com o critério “Ser um monitor independente do poder”, 

onde o 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. 

Categoria Independência - Questão 02 

A reportagem aborda a efetiva execução e a eficiências das 

medidas anunciadas pelo poder público para remediar os efeitos 

da seca? 

Resposta % 

Sim 7 5,78 

Não 114 94,22 
Tabela 5: Categoria Independência - Questão 02  

Fonte: Pesquisadora/2016 
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O terceiro item da categoria questiona se o jornalista mostrou aos leitores no seu texto 

quais seriam as responsabilidades do poder público e 1,65% das matérias mostrou e, em 

maioria, 98,35% não mostrou, o que também alerta para o não atendimento do princípio do 

jornalismo de “Ser um monitor independente do poder”, que aborda a importância do jornalista 

informar e dar voz ao povo. Bem como chama atenção para o critério do jornalismo ambiental 

de que “O jornalista tem um dever com sua consciência” e deve demonstrar e investigar quais 

medidas deveriam ser tomadas para que a sociedade tenha acesso ao conhecimento. 

Categoria Independência - Questão 03 

Mostrou aos leitores quais seriam as responsabilidades do 

poder público? 

Resposta % 

Sim 2 1,65 

Não 119 98,35 
Tabela 6: Categoria Independência - Questão 3  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

A quarta questão é voltada para a presença ou não nas matérias de uma abordagem 

referente à falta de políticas públicas direcionadas à prevenção e remediação das consequências 

da vazante e 18,18% das reportagens apresentaram e 81,82% delas não apresentaram, indicando 

que a cobertura jornalística não buscou despertar um senso crítico dentre as pessoas que 

consomem o conteúdo jornalístico do jornal online em questão. 

Categoria Independência - Questão 04 

A reportagem abordou a questão da presença ou falta de 

políticas públicas voltadas para prevenir ou remediar os 

efeitos das secas? 

Resposta % 

Sim 22 18,18 

Não 99 81,82 
Tabela 7: Categoria Independência - Questão 04  

Fonte: Pesquisadora/2016 
 

Em síntese, o critério que diz respeito ao jornalista ser um monitor independente do 

poder não é contemplado, dado que as reportagens não trazem informações sobre quais medidas 

efetivas os setores públicos tomaram para  remediar e prevenir os efeitos da seca de 2014 nem 

sobre a presença ou ausência de políticas públicas voltadas para a mesma finalidade, não se 

aprofundando nas reponsabilidades que o governo possui diante da situação ambiental, o que 

indica também a ausência do critério “Independência das fontes” pois as matérias dão ênfase a 

medida que ainda seriam tomadas, não havendo compromisso com o princípio da lealdade com 

a população. A característica do jornalismo científico, a “Função político-ideológica” não é 
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atendida nas reportagens posto que as mesmas repetem o que diz o governo a respeito da 

questão ambiental sem profundos questionamentos, o que também está intimamente 

relacionado ao critério do jornalismo ambiental “Independência em relação às fontes”, pois as 

matérias não tratam livremente da elaboração de políticas públicas que levem em conta as 

variáveis ambientais, apenas tornando públicas ideias que, em certos casos, são contrárias ao 

desenvolvimento ambiental ou são medidas voltadas à remediação temporária das 

consequências da seca de 2014. 

 

4.3. Categoria Pluralidade 

 

A categoria pluralidade aborda a questão sobre se as reportagens abriram espaço para 

as manifestações das diversas vozes envolvidas na questão da seca de 2014, enquadrando o 

princípio geral do jornalismo “Promover um fórum para a crítica e o comentário público” que 

trata sobre como é de grande relevância permitir que o público receptor da informação 

argumente sobre a mesma e que ele seja estimulado a tal ação, a característica do jornalismo 

científico “Função social” que diz respeito à preocupação em situar a informação científica e 

tecnológica num contexto mais amplo na sociedade, norteando-as pelas necessidades e anseios 

da mesma e as características do jornalismo ambiental “Diversidade das fontes” que fala de 

como o jornalismo ambiental deve compatibilizar visões, experiências e conhecimentos 

contribuindo para uma relação melhor entre homem e meio ambiente, escolhendo, portanto, 

fontes de informação que possibilitem isto; e “Abrir o espaço para o debate” que diz que a 

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

fugir do formato apenas de denunciador marcado pela fragilidade que não agrega valor à 

cobertura ambiental. 

A primeira questão volta-se para saber qual a natureza das fontes que foram ouvidas na 

matéria e 76,03% das matérias eram oficiais – mantidas pelo poder público, 0% eram oficiosas 

– protegidas pelo anonimato e 23,97% eram independentes – ONG’s, pesquisadores, sociedade 

civil e outras sem vínculo com o Estado. E o segundo questionamento é sobre quais vozes 

tiveram espaço nas reportagens e 64,46% apontaram o poder público, 9,92 para os 

pesquisadores, 19,01% para as pessoas afetadas pela seca 0% para organizações não 

governamentais e 6,61% para outros. Tais perguntas estão relacionadas ao princípio geral do 

jornalismo “Promover um fórum para a crítica e o comentário público”, às características do 

jornalismo ambiental “Diversidade das fontes” e “Abrir o espaço para o debate”. 
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Categoria Pluralidade - Questão 01 

Qual a natureza das fontes que foram ouvidas na matéria? Resposta % 

Oficiais – mantidas pelo Poder Público 92 76,03 

Oficiosas – protegidas pelo anonimato 0 0 

Independentes – ONG´s, pesquisadores, sociedade civil e outras sem 

vínculo com o Estado. 29 23,97 
Tabela 8: Categoria Pluralidade - Questão 01  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

Categoria Pluralidade - Questão 02 

Que vozes tiveram espaço na reportagem? Resposta % 

Poder Público 78 64,46 

Pesquisadores 12 9,92 

Pessoas afetadas pela seca 23 19,01 

Organizações não governamentais 0 0 

Outros 8 6,61 
Tabela 9: Categoria Pluralidade - Questão02  

Fonte: Pesquisadora/2016 
 

O terceiro questionamento trata de quantos pesquisadores da área de clima e meio 

ambiente foram ouvidos na reportagem e em 7,44% das matérias apenas 1 pesquisador da área 

foi ouvido, em 0,83% das matérias 2 pesquisadores da área foram ouvidos, em 3,3% das 

matérias mais de 2 pesquisadores da área foram ouvidos e em 88,43% das matérias houve 

nenhum pesquisador ouvido. O quarto questionamento é sobre quantas opiniões científicas são 

expostas sobre as causas e consequências ambientais da seca e em 4,13% das matérias apenas 

1 opinião científica foi apresentada, em 1,65% das matérias 2 opiniões foram apresentadas, em 

1,65% das reportagens mais de 2 opiniões foram apresentadas e em 92,57% das matérias 

nenhuma opinião científica foi apresentada. Ambos os questionamentos estão densamente 

ligados à característica do jornalismo científico “Função social’. 

Categoria Pluralidade - Questão 03 

Em se tratando dos pesquisadores da área de clima e meio 

ambiente, quantos foram ouvidos na reportagem? 

Resposta % 

1 9 7,44 

2 1 0,83 

Mais de 2 4 3,3 

Nenhum 107 88,43 
Tabela 10: Categoria Pluralidade - Questão 03  

Fonte: Pesquisadora/2016 
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Categoria Pluralidade - Questão 04 

Nos casos onde a reportagem aborda as causas e consequências 

ambientais da seca, quantas opiniões científicas são apresentadas? 

Resposta % 

1 5 4,13 

2 2 1,65 

Mais de 2 2 1,65 

Nenhum 112 92,57 
Tabela 11: Categoria Pluralidade - Questão 04  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

Nesta categoria, as reportagens, em sua grande maioria, traziam fontes mantidas pelo 

poder público e, em uma pequena parcela delas, fontes independentes do poder; o espaço para 

manifestação nas matérias foi dado em maior parte ao poder público e não houve um 

questionamento mais denso sobre o que anunciava o governo, também não houve a promoção 

de um fórum para discussão e crítica. Por tais razões, conclui-se que o princípio geral do 

jornalismo “Promover um fórum para a crítica e o comentário público” não foi contemplado. 

As características do jornalismo ambiental “Diversidade das fontes” e “Abrir o espaço para o 

debate” se limitam na cobertura pois que, primeiramente, o poder público é quem tem um 

imenso espaço nas matérias, seja como fonte das informações publicadas seja como origem de 

considerações rasas a respeito da questão ambiental, em seguida há as pessoas afetadas pela 

seca que em pequena proporção têm a oportunidade de se manifestar, dando face à preocupante 

impossibilidade da cobertura jornalística ter gerado um embate de ideias sobre as circunstâncias 

da seca de 2014. A característica do jornalismo científico “Função social” não se encontra na 

cobertura sobre a seca de 2014 porque dentre as matérias não se manifesta a inquietude em 

situar a informação científica nos escopos da cobertura e a maioria das matérias não trouxe 

opinião científica ou de um profissional da área de clima e meio ambiente, e quando trazia, não 

era abordada a questão das causas e consequências da seca de forma esclarecida. 

 

4.4. Categoria Contextualização 

Nesta categoria, analisa-se nas matérias as causas e consequências da seca de 2014 e 

suas implicações sociais, culturais, econômicas, ambientais e políticas. Considerando o 

princípio geral do jornalismo “Apresentar o significativo de forma interessante e relevante” que 

se dirige à forma como o jornalista tem que escolher uma notícia que seja significativa e como 

tem que torná-la interessante, as características do jornalismo ambiental “Evitar a fragmentação 

da cobertura” que fala sobre como as notícias de cunho ambiental não podem ser enquadradas 

sem noticiar suas causas e efeitos pois, levando em consideração a ótica jornalística, isto torna 
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o acontecimento pouco valorizado em razão de que ele se assemelha a fatos típicos de pouco 

impacto na vida das pessoas, o que não é verídico, ou mesmo são transformados em notícias de 

teor catastrófico, as quais apenas amedrontam a população e não a contextualizam de fato; e 

“Nem tudo se resume às questões econômicas” que discorre acerca de que a questão ambiental 

não pode ser desconsiderada em proveito da questão econômica, pois, na realidade, estas duas 

estão intimamente conectadas, mas não podem se sobrepor uma a outra; Segundo Scharf (2004), 

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 primeiro e o segundo questionamento desta categoria estão ligados à característica do 

jornalismo ambiental “Evitar a fragmentação da cobertura”, o primeiro volta-se para o resgate 

das raízes históricas do problema das secas e como resultado obteve-se 1,65% das matérias 

como as que realizaram tal resgate histórico e 98,35% como as que não realizaram. E o segundo, 

para saber se a matéria trouxe a opinião de especialistas quanto ao diagnóstico da situação e 

possíveis prognósticos, onde 9,1% das matérias trouxeram opiniões de especialistas e 90,9% 

das matérias não as trouxeram. 

Categoria Contextualização - Questão 01 

A reportagem resgatou as raízes históricas do problema das secas? Resposta % 

Sim 2 1,65 

Não 119 98,35 
Tabela 12: Categoria Contextualização - Questão 01  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

Categoria Contextualização - Questão 02 

A matéria trouxe a opinião de especialistas quanto ao diagnóstico 

da situação e possíveis prognósticos? 

Resposta % 

Sim 11 9,1 

Não 110 90,9 
Tabela 13: Categoria Contextualização - Questão 02  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

 A terceira e a quarta pergunta desta categoria advêm da característica do jornalismo 

ambiental “Nem tudo se resume às questões econômicas”. A terceira indaga se a matéria 

correlacionou o problema da seca com a questão ambiental global e o resultado deu o índice de 

0,83% para as matérias que apresentaram esta correlação e, em grande maioria, 99,17% para as 

matérias que não realizaram esta correlação. A quarta pergunta é sobre se a matéria 

correlacionou o problema da seca a questões econômicas, políticas ou culturais, onde 100% das 
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matérias correlacionou o problema da seca om outras questões sociais, especificamente a 

questão econômica, tendo como 0% para matérias que não correlacionaram. 

 

Categoria Contextualização - Questão 03 

A matéria correlacionou o problema da seca com a questão 

ambiental global? 

Resposta % 

Sim 1 0,83 

Não 120 99,17 
Tabela 14: Categoria Contextualização - Questão 03  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

Categoria Contextualização - Questão 04 

A matéria correlacionou o problema da seca a questões econômicas, 

políticas ou culturais? 

Resposta % 

Sim 121 100 

Não 0 0 
Tabela 15: Categoria Contextualização - Questão 04  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

 As duas últimas perguntas da categoria contextualização buscam saber se as reportagens 

abordaram o conteúdo em foco de maneira interativa segundo o princípio geral do jornalismo 

“Apresentar o significativo de forma interessante e relevante”. A primeira questiona se a 

matéria busca explicar o tema utilizando recursos gráficos, isto inclui infográficos, quadros, 

focos ou ilustrações e de todas as matérias 88% utilizam, das quais todas apresentam fotos e 

algumas concomitantemente usam de outros recursos, e 33% não utilizam nenhum recurso, 

restringindo a transmissão da informação a textos que, em boa parte deles, são curtos e noticiam 

um acontecimento de maneira visivelmente negligente para com os princípios básicos do labor 

jornalístico. 

Categoria Contextualização - Questão 05 

A matéria busca explicar o tema em foco utilizando recursos 

gráficos (infográficos, quadros, fotos, ilustrações)? 
Resposta % 

Sim 88 72,73 

Não 33 27,28 
Tabela 16: Categoria Contextualização - Questão 05  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

 A última pergunta indaga sobre qual recurso foi usado e a sua frequência de utilização 

nas matérias e o resultado da análise de cada matéria aponta que de todas as matérias, 88% 
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usaram fotos, em 2% delas havia ilustrações, em 0,83% delas utilizou-se quadros, em 2,48 das 

reportagens usou-se vídeos e, do total de 121 matérias que foram categoricamente analisadas, 

nenhuma usou infográficos, tabelas, animações, áudios, hiperlinks ou outros recursos. De todas 

as matérias que apresentaram fotos, havia aquelas que compartilhavam espaço com os demais 

recursos, aumentando assim a interatividade ao anunciar a notícia. Contudo, também houve 

matérias cujas fotos expostas foram usadas repetidamente, empobrecendo então a comunicação. 

Categoria Contextualização - Questão 06 

Qual(is) recurso(s) utilizado(s)? Resposta    % 

Foto 88 72,73 

Ilustração 2 1,65 

Infográfico 0 0 

Tabela 0 0 

Quadro 1 0,83 

Vídeo 3 2,48 

Animação 0 0 

Áudio 0 0 

Hiperlink 0 0 

Outros 0 0 

Tabela 17: Categoria Contextualização - Questão 06  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

Visto que os índices são bastante distantes entre si, é possível notar a alarmante falha da 

cobertura jornalística quanto ao cumprimento dos princípios abrangidos pela categoria 

contextualização, pois esta dispõe de ferramentas narrativas que não foram encorpadas às 

matérias, mas que precisam ser pois que as mesmas possuem o propósito de explicar 

circunstâncias passadas, presentes e futuras do assunto em questão e, desta maneira, esclarecer 

a situação às pessoas que estão mais próximas do acontecimento do mesmo modo que àquelas 

que observam o fato à distância. Neste caso, no que diz respeito à característica do jornalismo 

ambiental “Evitar a fragmentação da cobertura”, não realizar um resgate histórico sobre o 

problema das secas faz com que se tenha uma perspectiva desestruturada diante do mesmo, 

impedindo que o público visualize a continuidade das ocorrências de estiagem e a ausência de 

atitudes efetivas por parte do governo para remediar suas consequências , assim como, em quase 

toda sua totalidade, as matérias não correlacionaram o problema da seca com a questão 

ambiental, fazendo o leitor perceber a seca como um problema alheio ao seu cotidiano, como 
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um assunto raso e superficial. Quanto à outra característica do jornalismo ambiental presente 

nesta categoria de análise “Nem tudo se resume às questões econômicas”, tal índice está em 

desequilíbrio com o demasiado enfoque dado às consequências econômicas em detrimento das 

informações de caráter ambiental, pois foi possível notar que foi mais importante dizer como o 

problema da seca afetaria o bolso do brasileiro e não qual a razão para essa realidade e um modo 

de remediá-la. O mesmo desequilíbrio se encontra na ausência de opiniões de especialistas 

quanto ao diagnóstico da situação e possíveis prognósticos na maioria das reportagens, porque 

esta falta contribui para que o assunto seja enquadrado de forma tal a fragmentá-la sem saber 

como se pode agir futuramente diante dele, pois como afirma Geraque (2004), “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’” a fim de não 

apenas servir a interesses que, em muitas vezes, vão de contrapartida às necessidades públicas. 

Por fim, considerando o princípio geral do jornalismo “Apresentar o significativo de forma 

interessante e relevante”, se observou a carência de recursos visuais diversos que permitissem 

ao leitor ter mais interesse e melhor compreensão do assunto, pois no intervalo de seis meses 

de cobertura jornalística, foram usadas fotos na maioria das matérias, mas o uso se limitou a 

este recurso e que chegou a ser utilizado repetidamente em alguns casos, ao tempo que uma 

pequena parcela das matérias usou ilustrações, animações e vídeos, o que ressalta ainda mais a 

falha, pois atualmente tem-se disponíveis em formato digital vários meios de tornar uma matéria 

mais atrativa aos olhos do leitores. Conforme o princípio de apresentar o significativo de forma 

interessante e relevante, Wolf (2001) aponta que jornalistas se baseiam 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 denominado como valores-

notícia. 

4.5. Categoria Sensibilização 

A presente categoria analisa a utilização do espaço das reportagens, não somente para 

noticiar os eventos climáticos extremos da seca de 2014, mas também para sensibilizar a 

população para a necessidade de tomada de decisões esclarecidas diante da questão ambiental, 

conglomerando as características do jornalismo científico “Função educativa”, que aponta o 

fato de o jornalismo científico ser a única fonte popular sobre ciência e tecnologia 

desenvolvidas pelo mundo e como tal o jornalista deve estar atento para esclarecimentos ao 

público, e “Função Cultural” que fala sobre como o jornalismo científico deve trabalhar em 
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prol da preservação e valorização da cultura nacional e repelir qualquer tentativa de agressão 

aos valores culturais de algum povo; tais características estão intimamente ligadas às demais 

funções informativa e econômica, em razão de que o jornalismo científico deve permitir ao 

cidadão inteirar-se das novas descobertas das ciências e das suas implicações políticas, 

econômicas e socioculturais e contribuir para o aumento do intercâmbio entre os institutos, 

universidades e centros de pesquisa nacionais e o setor produtivo. A categoria sensibilidade 

também engloba as características do jornalismo ambiental “Procurar aliar jornalismo e 

educação”, que pondera que o labor de um jornalista ambiental deve, não apenas informar, mas 

sim formar e transformar cidadãos situados sobre a questão ambiental, dando 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 – A Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, estabeleceu que 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) –, e 

“Caráter revolucionário e engajamento” que enfatiza que a revolução proposta deve ocorrer 

desenvolvendo uma visão que vá além das aparências e não ser complacente com aqueles que 

se apropriam da temática ambiental para formar ou reforçar suas imagens, tendo uma postura 

permanente de suspeita em relação aos discursos pretensamente conservacionistas de governos 

e organizações com fins mercadológicos e propagandísticos bem como conservar a 

proximidade do jornalista com causas que buscam mudanças no atual modelo de 

desenvolvimento e sua consequente necessidade de alterações profundas nas sociedades. 

O primeiro item questiona se a reportagem buscou informar o leitor sobre os eventos 

relativos a seca e a questão ambiental global e 0,83% das matérias buscou apresentar tais 

informações, não somente noticiando os efeitos da seca, enquanto 99,17% não buscaram fazê-

los, o que são dados alarmantes, quando se considera que o público precisa entender eventos e 

conceito referentes à questão ambiental para entender como se desenvolvem as causas e os 

efeitos. 

Categoria Sensibilização - Questão 01 

A matéria buscou, para 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? 

Resposta % 

Sim 1 0,83 

Não 120 99,17 
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Tabela 18: Categoria Sensibilização - Questão 01  

Fonte: Pesquisadora/2016 

O segundo item enfatiza como é importante esclarecer os termos para que o espectador 

possa entender o texto e se interessar por ele, questionando se a matéria buscou traduzir para o 

leitor termos e expressões referentes à temática ambiental pouco conhecidos, onde 0,83% das 

matérias trouxeram os esclarecimentos e 99,17% não trouxeram. 

Categoria Sensibilização - Questão 02 

A matéria buscou, para além de noticiar apenas os efeitos da 

seca, traduzir para o leitor termos e expressões referentes a 

temática ambiental pouco conhecidos? 

Resposta % 

Sim 1 0,83 

Não 120 99,17 

Tabela 19:Categoria Sensibilização - Questão 02  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

 O terceiro item engloba o conceito educativo do jornalismo ambiental e questiona se a 

matéria buscou também transmitir conteúdos ambientais educativos aos leitores. 2,48% das 

matérias transmitiu tais conteúdos enquanto a maioria em 97,51% não se preocupou em ter o 

estilo educativo nos fatos noticiados. 

 

Categoria Sensibilização - Questão 03 

A matéria buscou, para além de noticiar apenas os efeitos da 

seca, transmitir conteúdos ambientais educativos aos leitores? 

Resposta % 

Sim 3 2,48 

Não 118 97,51 
Tabela 20: Categoria Sensibilização - Questão 03 

Fonte: Pesquisadora/2016 
 

 O quarto item aponta a questão de expor ao público como os problemas ambientais os 

afetam, perguntando se, 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. Neste contexto, a 

atenção foi dada inteiramente aos efeitos prejudiciais econômicos na vida pessoas afetadas 

pelos problemas ambientais e somente neste âmbito, sem maiores explicações sobre como elas 

podem agir ante tais prejuízos. 100% das matérias enfatizaram os prejuízos econômicos. 
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Categoria Sensibilização - Questão 04 

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? 

Resposta % 

Sim 121 100 

Não 0 0 
Tabela 21: Categoria Sensibilização - Questão 04  

Fonte: Pesquisadora/2016 

 

A maioria das matérias não esclareceu eventos, termos e expressões relacionados à seca 

e à questão ambiental que possibilitassem um maior entendimento quanto ao assunto, o que não 

retrata a característica do jornalismo científico “Função educativa” na cobertura, posto que o 

público não é inteirado de tais significados que habitualmente encontram-se distante de suas 

realidades. Tal falha traz consigo a outra diante da “Função informativa” do jornalismo 

científico, pois não são comunicadas efetivas descobertas do âmbito científico e suas 

implicações na sociedade.  Quanto ao jornalismo ambiental, na cobertura analisada não houve 

meios de promover a característica do jornalismo ambiental “Procurar aliar jornalismo e 

educação”, pois os veículos de comunicação não fizeram campanhas públicas nem informaram 

sobre novos estilos de vida ou deram espaço para ideias alternativas, assim como não cobraram 

soluções criativas do poder público; o jornalismo no contexto urbano deve ser uma ferramenta 

de educação ambiental, como afirma Belmonte (2004). Outro ponto de extrema importância se 

pauta que na totalidade das matérias, elas buscaram mostrar como os problemas ambientais 

afetam a população economicamente, limitando a visão das pessoas a esse parâmetro sem 

demonstrar como elas podem agir no âmbito educacional, cultural, social e político para situar 

toda esfera pública sobre as causas, impactos e soluções dos problemas ambientais. Tal 

resultado alerta para o fato de que a cobertura não está de acordo com a característica do 

jornalismo ambiental “Caráter revolucionário e engajamento” – este está associado à 

justificativa deste projeto de pesquisa, uma vez que se almeja saber se público recebe 

informações dos âmbitos científico e ambiental de maneira tal que lhe permita tomar atitudes 

esclarecidas sobre tais questões – visto que, como aponta Bueno (2007) “a militância no 

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”. 
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5. CONCLUSÃO E/OU RECOMENDAÇÕES 

 

A corrente pesquisa buscou, conforme seu objetivo geral, analisar a cobertura 

jornalística sobre ciência e meio ambiente realizada pelo jornal online “Estado de Minas ” (Belo 

Horizonte/MG), de julho a dezembro de 2014, momento em que ocorreu o evento climática 

extremo da seca na Região Sudeste do Brasil. A datar da realização da pesquisa até a produção 

deste relatório final, alcançamos os cinco objetivos específicos sugeridos: a) caracterizar a 

questão ambiental; b) estabelecer os princípios norteadores do jornalismo e seus gêneros 

científico e ambiental; c) construir um aporte 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. 

No capítulo de introdução, formamos a caracterização da questão ambiental e seus 

impactos na região destacada. Por intermédio da apresentação de dados oriundos do IPCC, 

INPE e outros institutos de pesquisa nacionais e estrangeiros, apresentamos o cenário conciso 

a respeito da questão ambiental, suas causas e seus impactos em curta e larga escala, ou seja, 

no mundo e na região Sudeste do Brasil. No capítulo sobre fundamentação teórica, trouxemos 

os princípios gerais que orientam o fazer jornalístico, sua função social nas democracias e 

apresentamos também as funções do Jornalismo Científico e os critérios do Jornalismo 

Ambiental. Já no capítulo referente à descrição metodológica, apresentamos o objeto, o corpus 

e o método da pesquisa, ao passo que a análise de conteúdo foi descrita, com o fim de melhor 

explicar a forma que será usada para aferir a qualidade da informação jornalística publicada 

pelo jornal online pesquisado, como foram definidas as categorias de análise e a construção do 

formulário que será utilizado na análise das matérias.  

As matérias sobre a seca de 2014 no Estado de Minas Gerais recolhidas foram analisadas 

à luz dos princípios gerais do jornalismo e as características do jornalismo científico e do 

jornalismo ambiental. Neste cenário, na categoria precisão, verificou-se a veracidade e a 

precisão no conteúdo levado ao público, isto é, se houve com exatidão e avaliação dos fatos, 

ausência de contradições e na eliminação de dúvidas, do mesmo modo que se se evitou o 

sensacionalismo, clarificando a real informação ao espectador. Os dados demonstraram que não 

houve a preocupação em chegar mais próximo do acontecimento real, dado que apenas uma 

pequena parcela das matérias apresentou as causas da seca enquanto o grande restante focou 

nas consequências da estiagem, não permitindo que o leitor construa um senso crítico diante da 
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questão pois. As matérias, em sua maioria, não aprofundaram a pesquisa quanto à solução do 

problema da seca nem sobre como a ausência de políticas que sustentem a condição das pessoas 

afetadas pela seca e explicitam apenas os efeitos da seca, amedrontando a população atingida e 

promovendo a desinformação e espetáculo dos impactos ambientais.  

Na categoria independência, buscou-se saber se o jornal online problematizou as 

responsabilidades do poder público, monitorando-o, frente às causas e efeitos da seca de 2014, 

sem ser partidarista, sem reproduzir os interesses das grandes multinacionais que geralmente 

custeiam as pesquisas do jornalismo científico, dando voz ao povo e discutindo livremente os 

rumos de um desenvolvimento que leve em conta as variáveis ambientais. As reportagens não 

trouxeram informações sobre quais medidas efetivas os setores públicos tomaram para remediar 

e prevenir os efeitos da seca de 2014 nem sobre a presença ou ausência de políticas públicas 

voltadas para a mesma finalidade, as mesmas repetem o que diz o governo a respeito da questão 

ambiental sem profundos questionamentos, apenas tornando públicas ideias que, em certos 

casos, são contrárias ao desenvolvimento ambiental ou são medidas voltadas à remediação 

temporária das consequências da seca de 2014. 

A categoria pluralidade aborda a questão sobre se as reportagens abriram espaço para 

as manifestações das diversas vozes envolvidas na questão da seca de 2014, considerando a 

grande relevância em permitir que o público argumente sobre a mesma e que ele seja estimulado 

a tal ação, diz respeito à preocupação em nortear a informação científica e tecnológica pelas 

necessidades e anseios da sociedade e que se melhore a relação entre o homem e o meio 

ambiente, compatibilizando visões, experiências e conhecimentos escolhendo, portanto, fontes 

de informação que possibilitem isto. As matérias, em sua grande maioria, traziam fontes 

mantidas pelo poder público e, em uma pequena parcela delas, fontes independentes do poder; 

não houve um questionamento mais denso sobre o que anunciava o governo, também não houve 

a promoção de um fórum para discussão e crítica. A maioria das matérias não trouxe opinião 

científica ou de um profissional da área de clima e meio ambiente, e quando trazia, não era 

abordada a questão das causas e consequências da seca de forma esclarecida. 

Na categoria contextualização, analisou-se nas matérias as causas e consequências da 

seca de 2014 e suas implicações sociais, culturais, econômicas, ambientais e políticas, se o 

jornalista escolheu uma notícia que tenha sido significativa e como ele a tornou interessante, se 

as mesmas não forma fragmentadas, transformando-as consequentemente em notícias de teor 

catastrófico, as quais apenas amedrontam a população e não a contextualizam de fato, se a 

questão ambiental é desconsiderada em proveito da questão econômica. As reportagens não 

realizaram um resgate histórico sobre o problema das secas, impedindo que o público visualize 
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a continuidade das ocorrências de estiagem e a ausência de atitudes efetivas por parte do 

governo para remediar suas consequências, assim como, em quase toda sua totalidade, as 

matérias não correlacionaram o problema da seca com a questão ambiental e se observou a 

carência de recursos visuais diversos que permitissem ao leitor ter mais interesse e melhor 

compreensão do assunto. 

A categoria Sensibilização analisou o uso do espaço das reportagens para sensibilizar a 

população para a necessidade de tomada de decisões esclarecidas diante da questão ambiental, 

para esclarecimentos ao público sobre ciência e tecnologia, para a preservação e valorização da 

cultura da população, para não apenas informar, mas sim formar e transformar cidadãos 

situados sobre a questão ambiental, dando 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. A maioria das 

matérias não esclareceu eventos, termos e expressões relacionados à seca e à questão ambiental 

que possibilitassem um maior entendimento quanto ao assunto e não são comunicadas efetivas 

descobertas do âmbito científico e suas implicações na sociedade, os veículos de comunicação 

não fizeram campanhas públicas nem informaram sobre novos estilos de vida ou deram espaço 

para ideias alternativas, assim como não cobraram soluções criativas do poder público. 

Em uma verificação geral, foram encontrados pontos positivos básicos do conteúdo 

jornalístico, mas também foram notadas falhas, cujos apontamentos feitos nesta pesquisa 

compõem um objetivo maior que é contribuir para o melhor tratamento da informação de cunho 

científico e ambiental que chega à população. As observações gerais a serem feitas tratam de 

que os materiais jornalísticos publicados devem seguir com afinco os princípios gerais do 

jornalismo e as características do jornalismo científico e ambiental, buscando educar a 

população a respeito da questão ambiental e tornar as notícias mais atrativas aos olhos da 

população, da mesma forma que devem dar voz à mesma para que seus interesses sejam 

pautados e atendidos. 
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