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Resumo 
 
Este artigo se propõe a evidenciar aspectos relacionados à tematização, uma das 
estratégias de construção de sentido dos discursos, nas matérias ambientais publicadas 
na editoria ‘Ciência’ do jornal Folha de S. Paulo. Para tanto há o estudo dos conceitos 
de jornalismo ambiental e científico e uma pesquisa em cima das estratégias de 
tematização e figurativização. Os percursos e/ou caminhos temáticos analisados aqui 
mostram que, ainda que as chamadas sejam voltadas para a temática ambiental supondo 
esta ser uma questão central, no corpo do texto há sempre uma linha paralela ao 
conteúdo sobre meio ambiente enfocado no fazer da ciência (próprio da divulgação 
científica). 
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1 O contexto da abordagem 

 As notícias de meio ambiente ganham espaço dia-a-dia nos meios de 

comunicação, mas, poucas vezes, segundo Wilson Bueno (2007) recebem o tratamento 

adequado na construção jornalística, revelando significações desarticuladas aos 

propósitos do exercício do jornalismo de servir ao interesse público. É importante que 

as pessoas conheçam e compreendam o meio ambiente. O real entendimento das 

pesquisas e demais eventos ambientais amplia os horizontes humanos, e proporciona 

valores para que a sociedade se manifeste perante a política em prol de interesses vitais 

e não somente econômicos. O jornalismo ambiental se propõe a ser uma prática mais 

engajada e holística, oferecendo para isso visões amplas e plurais sobre o 
                                                
1 Trabalho apresentado na NP Jornalismo, do VIII Nupecom – Encontro dos Núcleos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, e-mail: eloísa.loose@gmail.com. 
3 Professor Dr. dos cursos de Graduação e Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de 
Santa Maria – RS, pesquisador do CNPq e orientador deste trabalho. 
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acontecimento. Mas será que é esse discurso que se encontra nas matérias no espaço de 

ciência marcadas por palavras como “Ambiente” e “Biodiversidade”? Como se 

mesclam o fazer jornalístico científico e o ambiental nessa situação? 

 A construção social das notícias ambientais deve levar em conta a história do 

meio ambiente, a ciência abstrata e a probabilística, as leis sinuosas, os interesses 

políticos, a economia especulativa e o jogo entre indivíduos e sociedades (STOCKING 

& LEONARD apud HANNIGAN, 1995). A seleção do assunto, as escolhas de fontes, a 

determinação do enfoque, a busca pelas palavras mais adequadas, o conhecer sobre o 

que se escreve, tudo contribui para que o produto final tenha qualidade e, desse modo, 

informe satisfatoriamente seu público. 

 Antes de adentrar na análise dos percursos temáticos, é fundamental que se tenha 

esclarecimento sobre as concepções de jornalismo científico e ambiental que se espera 

encontrar na Folha de S. Paulo, um dos jornais de maior reconhecimento e circulação no 

país4.  

 

2 O que permeia o espaço discursivo analisado 

Para compreender o espaço discursivo do qual se trata, é essencial ter 

esclarecimento sobre alguns preceitos do jornalismo científico e do ambiental. Bueno 

(1985) engloba o campo da ciência e o da comunicação como um processo social que se 

articula a partir da relação entre organizações formais e públicos por meio de canais de 

difusão que asseguram a transmissão de informações de natureza científica em função 

de interesses e expectativas. 

Fabíola de Oliveira (2002) atenta para o fato de que a divulgação das 

informações científicas segue uma série de normas rígidas de padronização e 

normatização universal (estabelecidas especialmente na redação), além de ser mais árida 

por não conter atrativos. A autora lembra que para prender a atenção dos leitores e 

ouvintes deve-se usar e abusar da metalinguagem, recurso excelente para aproximar o 

público leigo das informações científicas. Os fatos a serem transmitidos devem 

proporcionar a compreensão total de seu conteúdo pelos públicos, sendo necessário para 

tanto, o conhecimento prévio e aprofundamento do tema. A busca pela contextualização 

do assunto, suas razões e conseqüências fornecem aos jornalistas (e, nesse caso, não só 

                                                
4 Na época da seleção do corpus – fevereiro de 2006 - era o jornal mais vendido no Brasil. A pesquisa da 
qual parte este artigo foi iniciada em 2006 e concluída ao final de 2007, sendo realizada na Universidade 
Federal de Santa Maria. 
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àqueles da área científica) a possibilidade de uma transmissão mais esclarecedora dos 

fatos. Fabíola de Oliveira (2002, p.43) diz: 

 
O casamento maior da ciência e do jornalismo se realiza quando a 
primeira, que busca conhecer a realidade por meio do entendimento da 
natureza das coisas, encontra no segundo fiel tradutor, isto é, o 
jornalismo que usa a informação científica para interpretar o 
conhecimento da realidade.   

 
A decodificação da linguagem da ciência para a sua apresentação a um grande 

público heterogêneo e, muitas vezes, desprovido de um pré-conhecimento comum 

implica a leitura de textos corretamente escritos, mas que sejam de fácil compreensão, 

sem uso excessivo de adjetivos, neologismos ou emprego de palavras difíceis, tornando 

possível a todos os ouvintes incorporarem a informação sem maiores dificuldades. Bond 

(apud ERBOLATO, 1991, p.26) declara que “a necessidade de interpretar e explicar as 

notícias é manifesta. A vida se tornou tão complicada e variada nas suas múltiplas 

atividades que mesmo os especialistas se desorientam em seus próprios campos de 

conhecimento”, o que reforça a idéia da importância do jornalismo científico para a 

circulação informativa de uma sociedade. O trabalho dos jornalistas transparece, dessa 

forma, imprescindível para possibilitar aos receptores à acessibilidade aos 

conhecimentos científicos e ambientais. 

A cidadania compreende o perfil do campo jornalístico, já que a informação 

pode ser considerada como propriedade do público. Franciscato e Neves (apud SOUSA 

et all, 2006, p.56) defendem a idéia de que o jornalismo científico tem como objetivo 

primeiro aproximar a sociedade da realidade que a cerca, de modo a diminuir fronteiras: 

 
É bom lembrar que a informação é direito inegável ao ser humano e 
elemento fundamental para a construção de uma noção, sendo assim, 
o jornalismo científico passará a ser parte indispensável para a sua 
consolidação, pois estará, junto à ciência e tecnologia, mudando 
rumos e unindo pessoas para uma vida mais saudável. 

 
De acordo com o que foi posto, o jornalismo científico cumpre função social, ao 

situar a informação científica e tecnológica no contexto social de forma democratizada, 

e ao ultrapassar os limites da transmissão de fatos e resultados da ciência e tecnologia, 

para discutir os aspectos críticos de sua difusão em diferentes meios culturais. 

Adaptando a linguagem específica dos especialistas para um âmbito de acesso comum e 

cultivando as relações entre jornalistas e pesquisadores, o jornalismo científico 

demonstra sua relevância para a sociedade.  
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Já o jornalismo ambiental é definido como a tentativa de se explicar as ciências 

da vida e da Terra por meio de uma linguagem acessível, de fácil compreensão para os 

leigos, de modo a alertar a sociedade sobre os sinais de desgaste do  meio ambiente.  

Os jornalistas dessa área têm o intuito de conduzir os seus leitores, 

telespectadores, ouvintes e demais públicos à ação, contribuindo com a diminuição das 

agressões ambientais e preservando uma certa qualidade de vida. De acordo com Liana 

John (2001, p.88), “o papel desempenhado pelos jornalistas ambientais ultrapassa os 

limites da notícia e penetra no campo incerto da educação”. Assim, mais do que expor 

os fatos é necessário explicá-los e relacioná-los com a nossa convivência no meio. John 

(2001, p.88) ainda sinaliza o trabalho desse jornalista especializado: 

 
Cabe ao jornalista ambiental explicar novos conceitos, técnicas e 
tecnologias e descobrir que relação têm elas com a destruição ou 
preservação dos recursos naturais; com a integridade e funcionamento 
dos ecossistemas ou do meio ambiente urbano. Também cabe ao 
jornalista ambiental acolher e investigar denúncias e disseminá-las no 
meio mais adequado, provocando reações locais ou globais, conforme o 
caso. 

 
O jornalista ambiental não deve dar aula de ecologia, e o apelo à 

espetacularização deve ser minimizado. É possível atrair o leitor com boas chamadas, 

um lead chamativo e fotografias interessantes. O que parece não estar havendo é o 

cuidado com as escolhas das pautas e fontes. Mesmo que o tempo seja curto e haja 

pressões da empresa, faz parte do trabalho jornalístico avaliar a pertinência da 

informação. Quem cobre meio ambiente deve munir-se de conhecimento prévio para 

não se tornar apenas porta-voz das fontes. 

 O jornalismo ambiental cumpre uma difícil missão, na medida em que precisa 

entender da complexidade e amplitude das temáticas ambientais e transcrevê-las para os 

públicos de maneira simples sem comprometer a essência da informação, em espaços 

cada vez mais reduzidos, em velocidades cada dia maiores e ainda procurando cuidando 

para não ser irritantemente didático e talvez até pedante. André Trigueiro (2005, p.292) 

diz que “uma das premissas do Jornalismo Ambiental é perceber a realidade que nos 

cerca de um ângulo mais abrangente, privilegiando a qualidade de vida no planeta e do 

planeta”. 

Tanto o jornalismo científico como o ambiental são práticas que necessitam 

cumprir o princípio básico da notícia, que é a informação a serviço do publico, voltada 

para a inclusão social e política, conscientização acerca do que nos rodeia e formação de 
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opinião. Suas diferenças alicerçam-se na constituição de seus formatos que devem 

elencar pequenos detalhes que atraíam e consolidem seu público específico. O 

jornalismo ambiental diferencia-se pela promoção de uma visão mais crítica do 

contexto, exercendo um jornalismo com vertente ativista, militante. 

 
3 Análise da tematização e figurativização 

Toda e qualquer estratégia discursiva procura determinado efeito de sentido. É 

claro que nem sempre as estratégias pensadas no ato da produção terão a resposta 

esperada quando alcançarão à instância de recepção, porque o processo de transmissão 

de mensagens é complexo e não há garantias de que o receptor receberá a estratégia da 

forma imaginada pelo seu produtor. Há influências de contextos e repertórios, além das 

possibilidades de fuga e desvio oportunizadas no percurso que existe entre enunciador e 

enunciatário. 

Os efeitos de sentido, a serem mostrados nesse trabalho, são aqueles significados 

de ordem afetiva, ligados aos valores de existência. Peruzzolo (2004) diz que falar de 

sentido é relacionar a concretude do discurso com as vivências pessoais de cada 

indivíduo e seu contexto. Assim, a construção dos efeitos de sentido de uma notícia 

qualquer se vale do repertório e das intenções do enunciador ao codificar determinado 

discurso. 

 Para detectar-se quais são os procedimentos utilizados na construção de um 

discurso e averiguar posteriormente os efeitos de sentidos que eles acarretam, é 

necessário conhecer os recursos do discurso e suas possibilidades de significação. Com 

o objetivo de se fazer entendido pelo outro, o enunciador cria estratégias discursivas a 

fim de tornar seu discurso acessível e interessante para o outro. Neste artigo serão 

abordadas as estratégias relacionadas ao uso das figuras e dos temas na construção 

discursiva, que agem como recursos persuasivos e têm a função de realocadores de 

sentidos. 

 Em busca da observação dos processos de sentidos que são produzidos no 

jornalismo científico-ambiental, já que o espaço discursivo é uma editoria titulada por 

‘Ciência’, porém com cartolas5 oriundas do campo do meio ambiente, analisou-se um 

                                                
5 Cartola é sinônimo de chapéu. No jargão jornalístico, de acordo com o Manual de Projeto Gráfico da 
Folha de S. Paulo, o termo significa uma palavra ou expressão curta, que remete o leitor ao assunto do 
texto. 
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corpus de sete matérias coletadas no mês de fevereiro de 20066. O meio ambiente é 

tratado aqui pelo ângulo investido pela Folha de S. Paulo, em sua editoria especializada 

em ciência. O texto jornalístico ocupa, então, o espaço material que permite a relação de 

comunicação entre o enunciador (lugar do repórter) e o enunciatário (lugar do leitor). 

Tematização e figurativização são dois níveis de concretização do sentido, que 

não se opõem, mas constituem, de acordo com Fiorin (2005), num ‘continuum’ em que 

se vai lentamente do mais abstrato até o mais concreto. 

“Tematizar um discurso é formular os valores de modo abstrato e organizá-los 

em percursos”. Essa é a definição utilizada por Diana de Barros (2005, p.68) para 

explicar que os caminhos do discurso passam por uma recorrência de traços semânticos, 

concebidos de forma abstrata. A repetição de um tema no discurso depende ou da 

conversão dos sujeitos narrativos em atores que cumprem papéis temáticos ou na 

determinação de coordenadas espaço-temporais para os percursos discursivos. Neste 

trabalho, pelo corpus portar apenas reportagens, verificaremos a tematização através da 

última proposta. 

Para iniciar, busca-se conceituar devidamente o que se entende pelos conceitos 

utilizados aqui. Tema é o investimento semântico, de natureza conceitual, que não 

remete ao mundo natural, porém organizam e categorizam os elementos oriundos do 

mundo natural. O tema é aquele valor de que se fala. Ele é tecido como uma unidade 

semântica, sendo desenvolvido por meio das frases. O tema pode comportar inúmeros 

outros temas menores, que somados compõem o tema nuclear. 

Segundo Fiorin (2005), a tematização pode ser manifestada diretamente, sem a 

necessidade de figuras de conteúdo, no entanto o inverso não acontece: não há texto 

figurativo que não tenha um nível temático subjacente, porque este é um nível de 

concretização do sentido anterior à figurativização. 

No corpus analisado aparecem sempre duas linhas de condução temática: uma 

voltada para a pesquisa em si, como um assunto central, e a outra para o objeto 

pesquisado. Podemos perceber essas duas linhas na matéria publicada no dia 

13/02/20067: Um dos focos é a proteção (dos peixes carnívoros) e o outro é a pesquisa. 

A proteção remete ao sumiço dos peixes, a pesca sem freios, ao crescimento da pressão 

                                                
6 As matérias analisadas foram coletadas nos dias úteis do mês de fevereiro de 2006, de modo aleatório, 
levando em consideração as cartolas que chamavam para assuntos específicos sobre meio ambiente. Das 
32 matérias publicadas nessa editoria no período determinado, 15 faziam menção à temática ambiental, 
sendo 7 escolhidas para compor o corpus da pesquisa da qual derivou esse artigo devido à relevância do 
tamanho ocupado na página. 
7 A matéria da qual se fala aqui tem como manchete “Proteção parcial já favorece peixe visado”. 
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humana e as restrições que ajudam as espécies visadas (medidas preventivas). Já o tema 

‘pesquisa’ envolve a metodologia, seus realizadores e a universidade do qual fazem 

parte, a sua importância, seus méritos e sua publicação na Biological Conservation. A 

partir dessa exposição, é possível notar que, embora, a pesquisa tenha fins benéficos, em 

relação a peixes cobiçados, grande parte da tematização da notícia é feita considerando 

a eficácia e pertinência de um estudo estrangeiro. O motivo para o problema é dado em 

função do homem, por falta de opção, acabar pescando peixes herbívoros, no entanto, a 

explicação da falta de opção e os apontamentos para resolver a situação dos pescadores 

não aparecem, assim também como não é problematizada a solução dada para a 

proteção dos carnívoros (as reservas) e suas implicações para a região local. 

Um novo exemplo pode ser visto na matéria do dia 17/02/20068 sobre o 

derretimento de gelo na Groenlândia. Um dos temas focais é a pesquisa pela pesquisa, 

novamente. O resultado da pesquisa (‘ninguém previa o resultado’, ‘resultado 

alarmante’), o seu acompanhamento por satélite, ‘o artigo da pesquisa está na edição de 

hoje da Revista Science’. O conteúdo da pesquisa separa-se, então, em aquecimento 

(causa do derretimento) e geleiras (situação e conseqüências).  

Na matéria do dia 13/02/2006, que fala sobre a proteção de peixes que vivem na 

mira dos pescadores, a pesquisa é apresentada logo de cara: ‘uma das maiores análises 

já feitas’, e segue: ‘os pesquisadores descobriram’, os resultados são frutos de uma 

comparação detalhada’, ‘comparação em escala nunca antes vista no Brasil’, ‘(o estudo) 

estará na edição do mês que vem da publicação ‘Biological Conservation’’, ‘os 

resultados, é claro, mostraram que as áreas protegidas (...)’, ‘esse trabalho contribui num 

momento importante da construção do Plano Nacional de Áreas Protegidas’. O segundo 

percurso temático conglomera o assunto ambiental do qual a pesquisa trata: a proteção 

dos peixes: ‘medidas simples, como a restrição de algumas formas de pesca, podem 

trazer de volta algumas das espécies mais visadas’, ‘vê-se o sumiço das espécies mais 

cobiçadas em todo o lugar onde a pesca não tem freios’, ‘crescimento da pressão 

humana sobre o que dá para chamar de literalmente de peixe pequeno’, ‘áreas 

protegidas por reservas ganham tanto na abundância quanto no tamanho das espécies de 

peixe mais visadas’, etc. Confirmam-se aqui também as definições temáticas do corpus, 

que não são estanques, ao contrário, mesclam-se entre si o tempo todo. 

                                                
8 A matéria é titulada com a frase: “Degelo na Groenlândia dobrou em cinco anos”. 
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A tematização da matéria publicada no dia 21 do mês da análise é uma costura 

de diversas pesquisas sobre o mesmo tema (a terra preta da Amazônia). A partir de uma 

pesquisa apresentada por um brasileiro, a matéria expande seu ponto de vista, através de 

perspectivas de pesquisadores estrangeiros que também trabalham nessa área e o 

assunto central (que consta na manchete: “Sítios pré-históricos seqüestram carbono”) é 

relatado, na verdade, em um parágrafo só. É uma matéria composta de diversos pontos 

de vista que pouco esclarecem o leitor. 

No entanto, como já foi falado, a tematização de todas as matérias do corpus 

tendem a seguir uma mesma estrutura:  

1) um título com verbos ou substantivos fortes como: invadir (matéria do 

dia 1ª/02/20069), peixe visado (matéria publicada no dia 13), dividir 

(publicada em 1610), dobrar (matéria do dia 17), e atacar (publicada 

dia 2711); 

2) um lead interessante, geralmente mais narrativo, como nos exemplos 

que seguem: “Uma revolução silenciosa está acontecendo numa das 

ilhas mais gélidas e isoladas do planeta, alertou um grupo de 

pesquisadores ontem.” (matéria do dia 17/02/2006) e “Como se os 

anfíbios da Mata Atlântica não tivessem problemas suficientes, o 

fungo que está sendo considerado um dos principais responsáveis 

pelo desaparecimento de muitas espécies do grupo acaba de ser 

identificado em várias áreas do ecossistema mais ameaçado do 

Brasil.” (matéria publicada dia 1º/02/2006); 

3) introdução da pesquisa ou do pesquisador, como aconteceu, quais os 

benefícios, etc.; 

4) o término de 4 das 7 matérias do corpus se dá com uma citação direta 

da fonte de informação. 

5) 5 das 7 matérias analisadas apresentam um infográfico que auxilia na 

compreensão do estudo abordado no corpo do texto; 

A tematização, dentro dessa estrutura se foca em aspectos positivos dos estudos 

e em medidas preventivas e/ou de alerta para os enunciatários. A linha entre a 

                                                
9 A matéria tem como manchete “Assassino de sapos invade mata Atlântica”. 
10 Manchetada com a frase: “Aquecimento pode dividir a Amazônia”. 
11 A matéria tem como título “Camarão malaio pode atacar espécie do PA”. 
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descoberta (fruto do trabalho científico) e a publicização da pesquisa é tênue, porém há 

vários detalhes que favorecem essa interpretação. 

 Já figurativizar é trazer uma imagem para representar as experiências vividas. A 

figurativização reveste os termos com marcas das lembranças sensoriais, estando assim 

relacionada com as nossas experiências e a nossa cultura. A figurativização é composta 

por figuras de conteúdo, isto é, idéias ligadas a imagens constituídas pela nossa 

vivência, a processos de iconização, de maneira que a narrativa pareça desenvolver-se 

por ações. 

A figura é aquilo que remete a algo existente no mundo real. Uma figura pode 

apontar diversos temas diferentes. 

Na matéria publicada no dia 1º/02/2006, por exemplo, as figuras norteadoras da 

leitura temática desmembram-se em 3 feixes: 1º) o desaparecimento (dos sapos) – 

extinções, ameaçados, infectados, contaminação, declínios populacionais, assassinato, 

urgência, alerta, ‘apocalipse anfíbio’; 2º) os responsáveis (fungos) – parasita, invasão, 

grande ocorrência, vieram de longe, se expandem com o aquecimento global; 3º) a 

pesquisa – resultados não surpreendem pesquisadores, cautela, riscos, resultado 

preocupante, trabalho é bom, apresenta dado sombrio, motivo para investir na pesquisa 

(como precaução).  Entendemos, por meio das figuras utilizadas, que existe a tendência 

de transmitir preocupação (ainda que a palavra ‘cautela’ apareça) e de enfocar os louros 

da descoberta científica. 

O que cobre os percursos temáticos abstratos são as figuras de conteúdo, que 

caracterizam o abstrato com traços de revestimento sensorial. No caso demonstrado 

acima, as expressões figurativas fazem com que a codificação do enunciatário vá 

acumulando marcas de temor, de desastre, e, mais tarde, englobe traços de ‘salvação’ 

por meio do trabalho científico. 

Os efeitos de realidade resultam da figurativização do discurso. Na 

figurativização, o enunciador faz uso de figuras de conteúdo no discurso para fazer com 

que o enunciatário reconheça ‘imagens do mundo’ e, a partir de então, faça crer que o 

que está ali é verdade. O enunciatário só aceita o discurso porque é capaz de identificar 

essas ‘imagens do mundo’. O fazer-crer e o crer dependem de um pacto de veridicção 

estabelecido entre enunciador e enunciatário, que regulamenta, entre outras coisas, o 

reconhecimento das figuras. 

Segue mais um caso das figuras utilizadas na construção do discurso científico-

ambiental encontrado na Folha de S. Paulo: na matéria do dia 17/02/2006, que trata do 
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derretimento das geleiras na Groenlândia, há três caminhos temáticos: 1) o degelo na 

Groenlândia, que aponta as figuras ‘revolução silenciosa’, nível dos oceanos, gelo, 

degelo, derretimento, relação com o aumento da temperatura; 2) a pesquisa: dados do 

estudo, modelos usados para prever o aumento do nível dos oceanos, publicação na 

Revista Science, abertura do encontro da AAAS, satélite, acompanhamento de 

espessura, movimento e velocidade; 3) as geleiras (de uma forma geral): rios de água 

congelada, fruição para o oceano, queda de neve, conseqüências potencialmente 

catastróficas, água, divisão, aumento de fluxo. 

Em todas as situações, há figuras que tematizam a preocupação, o alarme em 

relação ao assunto focado e depois, no segundo percurso temático, estão as figuras que 

remetem à chance de salvação por meio da pesquisa. Pode-se observar que a 

tematização e figurativização (estratégias que andam lado a lado) aparecem 

essencialmente como marcas oriundas do campo das pesquisas científicas. 

 

4 Considerações finais 

Em todas as matérias os pesquisadores são colocados como autoridades 

competentes, uma espécie de fonte de verdades absolutas. As pesquisas são postas como 

necessárias e geradoras de desenvolvimento, sendo publicizadas em função de novos 

investimentos. A unilateralidade das fontes (abordagem do mesmo ponto de vista) 

expostas nas matérias é recorrente, verificando-se que persiste uma espécie de 

monopólio da fala por parte dos idealizadores e/ou realizadores da pesquisa. O uso de 

fontes oficiais afastado de qualquer outra fonte que possa contrapor a condução do 

discurso prejudica o leitor, na medida em que não oferece divergências para gerar 

reflexão.  Sabe-se que é a exposição de pontos contrários que fomenta a discussão. 

Além do mais, a falta de espaço para os cidadãos comuns – isto é, pessoas que 

não possuem saber científico - afasta o campo científico da realidade das pessoas. 

Acredita-se, conforme a revisão bibliográfica própria do jornalismo ambiental, que a 

humanização das matérias aumentaria o seu poder de captação (geraria maior interesse 

dos leitores) e teria maior potencial de incorporação de atitudes ambientais no cotidiano 

do público. Segundo o Manual da Folha de S. Paulo, todas as notícias deveriam mostrar 

os dois lados da questão, mas em termos de ciência há exceções. Não se leva em conta 

nem as populações afetadas, nem o poder público, nem a opinião das pessoas. É o 

pesquisador que merece voz e não há porque contrapô-lo. Por que? Por que é mais 
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prático, mais fácil? Por que há interesses econômicos por trás da divulgação científica 

(embora o editor diga que não)? Por que o saber científico é incontestável? Esses são 

alguns questionamentos levantados durante a análise, mas nos quais não me detive por 

fazer parte de um outro tipo de pesquisa. 

Relativo às estratégias de captação, a notícia ambiental é manchetada com frases 

fortes, que provocam sensações de terrorismo, preocupação ou progresso fantástico. No 

entanto, no corpo da matéria, o espaço é predominantemente para a descrição geral da 

pesquisa e/ou das descobertas feitas pelos pesquisadores. 

As matérias dão a ilusão de que o importante é a pesquisa, não se preocupando 

com o seu uso, suas conseqüências ou no que os indivíduos pensam sobre ela. As 

estratégias de tematização emitem efeitos que, muitas vezes, tornam o conteúdo 

ambiental isolado na exaltação do fazer científico. A ciência é retratada afastada do 

cotidiano das pessoas comuns e usa o meio ambiente como fundo para justificar sua 

fonte de renda.  

Nesse sentido, assinala-se a importância da mídia quando falamos em questionar 

as práticas alusivas ao meio ambiente. O que é apresentado na esfera midiática pode 

esfacelar os propósitos de grandes instituições mais preocupadas com o saldo financeiro 

do que com o futuro de seus filhos, e, ao mesmo tempo, criar um âmbito favorável para 

as mesmas em função do ‘progresso’. Através do discurso que seleciona, edita, relata, 

dando um enquadramento midiático dado ao tema, as notícias ambientais acabam por 

refletir a força da dominação simbólica tida pelos detentores de poder econômico e 

político. 

Talvez essa ‘ineficiência’ do jornalismo na apuração ambiental se deva a fatores 

como, por exemplo, o pequeno tempo de apuração que é dado para os repórteres, que, 

não tendo bagagem especializada para interagir com os termos científicos que colhem, 

dificulta o entendimento para o receptor quando for ler a sua matéria. Os próprios 

jornalistas tendem a evitar a cobertura do meio ambiente por saber que a apuração nesse 

campo é custosa e implica em muitos constrangimentos, afinal os campos científico e o 

ambiental são essenciais para o desenvolvimento de estratégias mercadológicas. Mesmo 

um jornal respeitado e composto por ótimos profissionais na área jornalística, como é o 

caso da Folha de S. Paulo, encontra dificuldades para noticiar as peculiaridades do meio 

ambiente segundo seus princípios editoriais. A Folha de S. Paulo pretende ser um 

jornalismo crítico e moderno, contudo, nas matérias publicadas sobre assuntos relativos 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Natal, RN – 2 a 6 de setembro de 2008 

 

 12 

ao meio ambiente, o jornal não veiculou diversas versões do fato e, ao invés de exercer 

um jornalismo introdutor de temas que precisam de discussão pública, optou por 

monopolizar as opiniões das vozes oficiais - que ao publicizar sua pesquisa estavam 

promovendo a sua imagem e não o debate entre seus leitores na sociedade. Esse 

jornalismo ‘episódico’, baseado nas conclusões de uma pesquisa, consiste em um relato 

isolado, que tem finalidades claramente delimitadas. 

 Observou-se que na união do campo científico (espaço do dispositivo), do meio 

ambiente (por meio das cartolas) e do jornalismo, que os permeia, está um discurso 

transformado, uma mistura desses três âmbitos, mas que abarca muito pouco das 

concepções de jornalismo científico-ambiental. De acordo com a bibliografia que 

discute o jornalismo ambiental, o discurso relativo ao meio ambiente construído nesse 

espaço não cumpre seus objetivos, pois não desperta consciência ambiental, não busca 

as razões para as problemáticas que envolvem o assunto e nem promove o debate na 

esfera pública. Embora o jornalismo ambiental não seja considerado uma especialização 

do jornalismo científico, é exatamente disto que se aproxima o corpus coletado na Folha 

de S. Paulo. O meio ambiente é chamado a comparecer na matéria, inclusive é ele que 

atrai grande parte do público (afinal ele está nas cartolas e chamadas), porém ele perde 

espaço para a explicação dos feitos científicos assim que se inicia a leitura do texto.  

 Entende-se que essa área ainda é pouca estudada e que seus anseios podem ser 

até utópicos. Todavia, jornalismo requer investigação e exposição de vários pontos de 

vista. Da mesma forma que é importante colocar dois lados diferentes em uma matéria 

de política, é necessário fazer isso quando se trata da ciência e de meio ambiente. Soma-

se a isso a questão do comodismo existente nas rotinas produtivas no que tange a busca 

de pautas e falta de apuração. Ainda que se interprete que o jornalismo ambiental possa 

ter sido mal inserido num contexto editorial científico, deixa-se claro que nem mesmo o 

jornalismo científico pode ser visto como sinônimo de divulgação científica. O campo 

jornalístico não pode ser visto como mero reprodutor dos discursos dos outros campos.  

A partir dos conceitos estudados, certificou-se que o jornalismo científico pode 

sim ter interfaces com o campo ambiental, mas deve-se deixar claro que o segundo 

extrapola em profundidade e diversidade de pontos de vista. Enquanto o científico fica 

detido na popularização do conhecimento e apela majoritariamente para fontes oriundas 

do campo da ciência, o segundo busca trazer a reflexão, a contextualização do assunto, 

apoiando-se para tanto em fontes científicas, populares, jurídicas, médicas, 
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governamentais, econômicas, etc. Desse modo, o jornalismo ambiental engloba algum 

tipo de prática científica, no entanto, vai além. 

 Considera-se que ao haver a mescla entre as diversas instituições de saber, o 

discurso científico-ambiental do veículo pesquisado mostrou que a figurativização e a 

tematização trouxeram um recorte, um enquadramento para a editoria: a presença de um 

percurso temático voltado fundamentalmente para o sucesso científico.  
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