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umo
Resu
O preesente artiggo científico
o apresenta os pressupo
ostos necesssários para sse desenvollver o
jornaalismo ambbiental, tido
o, conformee seus auto
ores de refferência, coomo modallidade
jornaalística asssociada à concepção social, fu
undada em
m parâmetrros holísticcos e
comppromissada com a justiça
j
soccioeconômicca e o an
núncio de um parad
digma
cosm
mológico. Mostra
M
que para desem
mpenhar taal tarefa, em
m um munndo pautado em
grandde parte poor um parad
digma oligoppólico, con
nsumista, ind
dividualistaa e insusten
ntável,
necessita-se de um
u profissiional com pperfil crítico
o, fundado no
n interessee público e capaz
c
de prromover abbordagens que respeitem
m o trabalh
ho da academ
mia, contuddo perceba que a
produução de sabberes circula por umaa dimensão mais amplla, que envvolve tambéém os
saberres popularees.
mo ambientaal; perfil crítico; novo
o paradigm
ma; comprom
misso
Palaavras-chavee: jornalism
sociaal; visão sisttêmica.
Absttract
This following scientific
s
arrticle presennts necessarry condition
ns to develoop environm
mental
journnalism, as the referen
nce´s authorrs say, a journalistic genre assoociated to social
s
conception, baseed on holisttic parameteers comprom
mised to socioeconomiic justice an
nd the
annoouncement of
o a cosmollogical paraadigm. It sh
hows that to
o perform ssuch a task
k, in a
worldd largely ruled by a oligopoli stic paradiigm, consumerist, inddividualisticc and
unsuustainable, itt is needed a professioonal with crritic attitudee, based on public interest e
capabble of prom
moting approaches thatt respect acaademy´s stu
udies, but aalso, realizes that
the pproduction of
o knowled
dge circulatees a wider dimension,, that also iinvolves po
opular
know
wledge.
Key--words: environment
e
tal journallism, critiic attitude, new paaradigm, social
s
comm
mitment, syystemic view
w.
âneo
Maccrocenário contempor
c
O munndo se vê em crise pouco maiis de duas décadas aapós a histtórica
Confferência dass Nações Un
nidas sobre Meio Amb
biente e Dessenvolvimennto, em 199
92, no
Rio de Janeiro (ECO-92), que teve a presença de ong´s e governos de 179 paííses e
lançaamento da Agenda 21, com vvistas à proteção
p
am
mbiental, jjustiça soccial e
susteentabilidadee econômicaa.
Relatórrio da Org
ganização ddas Naçõess Unidas (O
ONU) sobrre Objetivo
os de
Deseenvolvimentto do Milên
nio 2013, llançado em
m julho destte ano, apon
onta que po
obreza
extreema no muundo caiu pela
p
metadee, e cinco anos
a
antes do program
mado, mas ainda
assolla 1,2 bilhãão de pesso
oas – 17% da populaçção do glob
bo (Letra, 22013). O mesmo
m
organnismo indicca iminente escassez gllobal de águ
ua potável.
E o reelatório dee setembro de 2013 do Painel Intergoverrnamental sobre
Muddanças Clim
máticas, que reúne 195 ppaíses e cerrca de 900 cientistas,
c
asssinala com
m 95%
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de ceerteza que o aquecimeento globall está aconttecendo e que
q o homeem é o prin
ncipal
respoonsável (MA
ARQUES, 2013,
2
p. 40)).
Esse é o macroccenário quee envolve o exercício
o do jornallismo ambiental,
tribuutário de um
ma visão hollística de m
mundo, que desde
d
o fim
m do século XX revolu
uciona
o moodo de penssar e agir daas ciências, compreend
dendo a vidaa como um
m todo interligado
em ooposição aoo racionalismo mecannicista e co
ompartimen
ntarizado daa física cláássica
(CAP
PRA, 1986)).
Esse peensamento, revolucionnário, que procura
p
enx
xergar a ciêência como
o algo
assocciado ao moovimento de contínua conexão do
o universo, é compartillhado por Morin.
M
Para o sociólogoo (1995, p. 171-172),

O conheciment
c
to clássico julgava en
ncontrar a ccerteza dos seus
fund
damentos naa ordem da naatureza, na separabilidadde dos seus objetos
e naa lógica deduutiva identitáária. O conheecimento com
mplexo enfrenta a
inceerteza, a inseeparabilidad
de e as insufficiências daa lógica ded
dutivaiden
ntitária. Já não há fundamento
f
único ou último paara o
conh
hecimento. JJá não há ordem
o
soberaana num uni
niverso onde caos,
deso
ordens e acaasos obrigam
m a negociarr com a inceerteza. (...) Existe,
E
porttanto, a neccessidade dee contextualiizar todos oos conhecim
mentos
partticulares e, see possível, de
d introduzi-los no conjuunto ou no siistema
glob
bal de que sãão momentoss ou partes. (M
MORIN, 19995, p. 171-17
72)

Históória, conceeitos e fundamentos
Equipaado de percepção sistêêmica, o jorrnalismo am
mbiental con
onceitua-se como
exerccício profissional aferrrado ao inteeresse públiico, sob decclarado enggajamento social,
críticco de um modelo
m
de desenvolvim
mento injussto e insusttentável, annunciador de
d um
paraddigma cosm
mológico, baaseado em ccobertura siistemática, abrangente,
a
transdiscip
plinar,
de ccaráter form
mativo e cidadão acerrca de ocorrrências, prrocessos e pesquisas sobre
preseervação e diiversidade ambiental
a
(G
GIRARDI E LOOSE, 2009).
2
Compleementam ass autoras, noo sentido de detalhar a missão a sser empreen
ndida,
que
Os jornalistas voltados para
p
a cobeertura ambiiental devem
m ser
consscientes quee a informaçãão sobre meeio ambientee exige uma dupla
resp
ponsabilidadee no seu fazeer-se, já que além dos cuuidados tidos para
reveelar o fato de forma plural,
p
objettiva e o maais comprom
metida
posssível com a verdade, a informaçãão ambientaal afeta de modo
certeiro o futuroo da humaniidade. A neccessidade de não fragmeentar a
realidade, com o fim de contribuir para a eduucação efetiv
va da
sociiedade, devee ser uma reegra para oss profissionaais que preteendem
tamb
bém ser cidaadãos. (GIRA
ARDI E LOO
OSE, 2009, pp. 4)

Sendo assim, trazz como fuundamentos:: a atuação
o para além
m do factu
ual; a
pluraalidade de fontes
f
de in
nformação; a alteridad
de; a conexãão com outtras áreas (como
econnomia, polítiica, cultura e história); o reconheccimento da multiplicida
m
ade de sabeeres; e
o conntínuo acom
mpanhamen
nto de estuddos feitos pela
p
comun
nidade acadêêmica. Isso
o gera
uma lista inacabbável de tem
mas de repoortagens, en
ntre elas, reelativas à geestão de ág
guas e
energgia, desmattamento, caatástrofes, aagricultura familiar, ecconomia soolidária, mercado
de caarbono, inveestimentos em
e biotecnoologia.
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Esses conceitos
c
e fundamenttos têm um
m diálogo esstreito com o jornalism
mo de
concepção sociaal. Tal persp
pectiva rem
monta a fund
damentação da linguageem e do disscurso
jornaalísticos com
mo resultad
do do desennvolvimento
o histórico enquanto
e
prrofissão, sisstema
de coomunicaçãoo e campo científico, levando em
m conta, sob
bretudo, a rrelação diaalética
entree mercadoriaa e interessee público.
Em cerrca de 400
0 anos viu- se: a evolu
ução das prrimeiras foolhas regulaares à
convvergência teecnológica, expressa peela internet;; a inicial retórica pubblicista, passsando
pela distinção da informaação quantoo à opiniãão, ao esforço atual dde compor uma
narraativa que mescle
m
texto
o, áudio, vvídeo e foto
o em suas múltiplas ppossibilidad
des; a
consttituição sóócio-históricca de imaggens, funçõ
ões e mettodologias de trabalh
ho do
jornaalista; e a elevação da informaçãoo a insumo preponderaante da vidaa contempo
orânea
(LAG
GE, 2005).
Esse processo
p
prroduziu várrios modelo
os de jorn
nalismo, sobb características
nacioonais e paddrões extern
nos, sendo rreunidos, seegundo Kun
nczik (20022), em ocid
dental,
sociaalista e de desenvolvim
d
mento sociottecnológico
o. O primeirro divide-see em: isento
o e de
base técnica; defensor de causass; mediad
dor social; professorral (tradutor e
d entretenimento. O ssocialista seeria o
probllematizadorr de inovaçções); de prrecisão; e de
revollucionário e autocríticco, educaddor de masssas. Já o chamado ddesenvolvim
mento
sociootecnológicoo acontecerria em paísees emergentes, com focco em pautaas de crescim
mento
sociaal e econôm
mico.
Desse conjunto
c
dee tipologiass é possível depreender os fundam
mentos da práxis
p
jornaalística, sinttetizados naa finalidadee de fornecer informaçções aos ciddadãos paraa que
sejam
m livres e capazes
c
de se autogovvernar, o que
q se busca com atuaação balizad
da na
veraccidade dos fatos, rigorr na verificaação, independência paara monitorrar o poder,, bem
comoo debates públicos
p
e compromiss
c
so social, ex
xposição dee acontecim
mentos relev
vantes
de m
modo intereessante, pro
oporcional e compreeensível (KO
OVACH E ROSENST
TIEL,
20044, p. 21-22)..
Quantoo aos obstácculos a essa concepção,, sempre aventados – dda prevalênccia do
jornaalismo com
mo negócio e da inerênncia da subjjetividade ao
a ser huma
mano –, Chaaparro
(20077) respondde que o processo
p
nooticioso é construção social e não espelh
ho da
realiddade, serviindo o ferramental metodológiico para garantir
g
quue o enun
nciado
jornaalístico corrresponda a uma ação ssocial, vez que intentaa transform
mar um estad
do de
coisaas em outro,, para beneffício coletivvo, conjugan
ndo técnica,, ética e estéética.
No intuuito de lidar com o voolumoso fluxo diário de informaçõões e discerrnir o
critérios de
que deve ser veiculado,
v
acionam-se
a
d noticiab
bilidade, coonforme valloresnotíccia e condiçções de prod
dução – parra além da constatação
c
de que o faato é veraz, atual
e novvo – cristaliizados na ro
otina produttiva do newssmaking.
Dentre vasta listaa de valorees, um acon
ntecimento pode ser eenquadrado
o pela
proem
minência dos
d
protagonistas, coonsequênciaas, raridadee, utilidadee, proximiidade,
reperrcussão e im
mpacto. As condições geralmentee concernem
m à urgênciaa, concorrên
ncias,
públiico-alvo, disponibilidad
de de dadoss e qualidad
de do materiial.
Apesarr do caráterr utilitário,, o newsma
aking passo
ou a ser ut
utilizado sob
b um
jornaalismo pauutado prioritariamentee pelos índices de audiênciaa (e não pela
respoonsabilidadee social da
d profissãão), por fórmulas
fó
reeducionistass e abordaagens
descoompromissaadas (em veez da buscaa pelo intereesse público
o e pela conntribuição com
c
o
sensoo crítico da sociedade)..
Dessa forma, naa maior paarte dos veículos
v
dee comunicaação, o gênero
jornaalístico infoormativo (n
nota e notíccia) adquiriiu status dee prioridadee, diminuin
ndo o
espaçço opinativvo (editoriall, carta ao leitor, caricatura/charge, coluna,, artigo, crô
ônica,
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resennha e comeentário) e, sobremaneir
s
ra, interprettativo (repo
ortagem). A entrevista pode
estarr nos três gêêneros, confforme objetiivo e teor do
o material.
Nesse sentido, o newsmakking tornou-se um modelo em
m esgotam
mento,
necessitando-se,, assim, quee se concebba um novo parâmetro de noticiabbilidade, fun
ndado
na eppistemologia da compleexidade (LO
OPES, 2012
2).
Essa ouutra perspecctiva possibbilita ver a notícia
n
como
o produto dda relação affetiva
do joornalista coom o mund
do, pela coonexão sing
gularidade/u
universalidaade efetuad
da no
espaçço cotidianoo, dando ao
o profissionnal um carááter participativo e de rresponsabillidade
sociaal.
O jornalista paarticipa do processo, o que o cappacita a perrceber
muttações necesssárias ao carráter daquilo
o que é ou deeve ser noticciável,
em sintonia coom as demaandas sociaiis da conteemporaneidad
de. A
notíícia, assim, torna-se um
u produto da relaçãoo afetiva en
ntre o
jorn
nalista e o m
mundo cotid
diano. (...) Evidentement
E
nte, coerentemente
com
m essa perspeectiva, não cabem
c
aqui ideias
i
como a de neutralidade
(com
mo não partiicipação), nem de isenção
o (como sem
m responsabilidade
pelaa realidade, justamente porque participamos dee sua constru
ução).
(LO
OPES, 2002, pp. 7-8)

Dessa maneira, ob
bserva-se qque os fund
damentos da linguagem
m e do disscurso
jornaalísticos vinnculam-se a um proceesso dinâmiico e confliitivo em reelação ao qual
q
o
profiissional preccisa ter consciência e toomar parte, garantindo protagonissmo históricco.
No enttanto, tal perspectiva
p
se ampliaa se compreendido quue a enuncciação
jornaalística funcciona a paartir da inteerdiscursiviidade dos âmbitos
â
ideeológico, social,
históórico e culttural, assim
m como da língua, dos códigos e das regraas do camp
po da
linguuagem, com
mpondo realiidades discuursivas.
Jorn
nalismo esp
pecializado
Por serr um tipo esspecializadoo, o ambien
ntal carrega característiicas como maior
m
aproffundamentoo na abordagem, mais eespaço e tem
mpo para exposição – via produção de
reporrtagens –, direcionam
mento à parrcela da so
ociedade (m
mais interesssada no tema),
possiibilitando iddentificação
o com o púbblico e capaacidade de orientá-lo ddiante do caaótico
fluxoo informativvo na contem
mporaneidaade.
Apesarr da forte lógica comerrcial por trás do impulsso da produução segmen
ntada,
tal peerspectiva corresponde
c
e a uma presssão social por
p produçãão mais afinnada com seetores
da soociedade, coomo se vê a seguir:
O desenvolvime
d
ento do jorn
nalismo especializado eestá relacion
nado a
essaa lógica econnômica que busca a seg
gmentação ddo mercado como
umaa estratégia dde atingir oss grupos que se encontram
am tão dissocciados
entrre si. Muito aalém de ser uma ferrameenta mais efi
ficaz de lucro
o para
os conglomeraddos midiáticcos, o jornalismo espeecializado é uma
resp
posta a essa ddemanda porr informaçõees direcionaddas que caraccteriza
a formação das aaudiências específicas. (A
ABIAHY, 20000, p. 5)

É mais visto, por causa dissoo, em revistas e, gradattivamente, eem sites, bllogs e
progrramas de teelevisão. No caso do pprimeiro meio midiáticco, isso podde ser expllicado
por ccausa de suua periodiccidade, espaaçada (geraalmente sem
manal ou m
mensal), e maior
m
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temppo de pesquuisa, aberta a um textoo menos ríg
gido, pela proximidade
p
e com o pú
úblico
(SCA
ALZO, 20066).
Cobeerturas
b uma
Vez quue o jornalissmo ambienntal é especiializado e see destaca poor atuar sob
linhaa de conceepção sociaal, uma daas formas de se fazeer coberturras constan
ntes e
probllematizadass é sair do tom episóddico do harrdnews e in
nvestir transsversalmentte nas
editoorias com pautas
p
positivas, que trabalhem com exemplos de usso inteligen
nte de
recurrsos naturais, mobilizan
ndo iniciativvas e gerando esperançça.
Assim substitui-see o catastrrofismo por rumo e perspectivaa, expondo com
nitideez o “ecoccídio” do modelo
m
ecoonômico hegemônico (oligopolist
(
ta, consumiista e
indivvidualista). Desse mod
do “a expaansão da consciência
c
ambiental se dá na exata
propoorção em que
q percebeemos meio ambiente como
c
algo que
q começaa dentro de cada
um dde nós, alccançando tu
udo o que nos cerca e as relaçções que esstabelecemo
os no
univeerso” (TRIG
GUEIRO, 2005, p. 13)..
Corrobbora com essse pensam
mento Fonseeca (2004), afirmando que o jorn
nalista
ambiiental tem o dever de ser
s relevantte por conheecer a crise socioambieental, enten
nder o
papel profissionnal que deve desemppenhar e a capacidadee articuladoora que a visão
mica produzz.
sistêm
Tal poostura passsa pela reesponsável mediação entre púbblico e ap
parato
docuumental cienntífico, vezz que são iinúmeros os
o atores so
ociais subsuumidos em cada
pautaa (empresaas, governo
os, terceiro setor, acaademia, populações trradicionais e/ou
margginalizadas)).
Nesse sentido, é importantee não só acessar
a
o documento,
d
como con
nhecer
metoodologias e testar valid
dades, anallisando-o, confrontand
c
o-o com ouutros estudo
os ou
solicitando obseervações técnicas. Deppois, pô-lo em linguag
gem reconhhecível, evitando
excessivo didatiismo, causaador de sim
mplismos e equívocos,
e
como ressaalta Peter Nelson
N
(19944).
xtenso trabaalho de cam
mpo, a fim de
d que
O jornaalismo ambiiental tambéém exige ex
a bioodiversidadee seja apressentada ao ppúblico com
m um “olhaar de dentroo” para além
m das
estatíísticas e doo arcabouço
o conceituaal das pesqu
uisas, sendo propício para enten
nder o
funciionamento dos
d ecossisttemas, suas relações biiológica e so
ocial (GERA
AQUE, 200
04).
Porém,, para isso, é necessárrio que o jo
ornalista saaiba como a natureza opera
seus padrões e de
d que mod
do se dá a m
montagem de
d agendas de interessees. Isso pod
de ser
visluumbrado quuando se traata de asfalltamento, demarcação de terras, ccriação de gado,
consttrução de hidrelétricaas e vem--se em jog
go interessses de gruupos diverssos e
antaggônicos, coomo indústrrias de celuulose, agro
otóxico e faarmacêuticaa de um laado e
comuunidades ribbeirinhas, in
ndígenas e dde quebradeeiras de casttanha de outtro.
Nesses casos, é necessário levar em consideraçãão também
m a políticaa e a
econnomia, vistoo que há grupos repressentados po
or forte ban
ncada parlam
mentar enq
quanto
outroos permaneccem na invisibilidade ssimbólica.
Por issoo, Bueno (2
2007) é inciisivo ao dizer que o jorrnalismo am
mbiental dev
ve ser
feito sob perspectiva crítica, ou sejaa, ideológicca – e não panfletáriaa – e politiizada,
perceebendo o viiés do conceeito empreggado e maneejo terminollógico, com
mpromissado
o com
a supperação da desigualdad
d
de social e a democratizzação do conhecimentoo.
Afinal, como
c
pontu
ua o autor (22007, p. 28): “é preciso que os coomunicadorres ou
jornaalistas ambientais esteejam consciientes de que
q esta é uma atividdade que requer
r
milittância, comppromisso, capacitação, ética e proffissionalism
mo”.
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Compreender isso
o significa,, entre outtras ações, expurgar a “síndrom
me de
Lattees”, que accomete jornalistas visslumbrados com o currículo dee pesquisad
dores,
amplliando rol de
d entrevistaados e refutaando a auraa de neutraliidade acadêm
êmica, intentando
um ssaber ambienntal compleexo.
Caminhho difícil, reconhece o jornalistta Washing
gton Novaees em entreevista
sobree o assuntoo ao Observ
vatório da IImprensa em
m 2012, qu
ue enxerga grande parrte da
mídiaa dependennte do mesm
mo modeloo de desenv
volvimento por ela quuestionado. Essa
consttatação dennota limitees da mídiaa na discu
ussão sobree os maless causados pelo
desennvolvimentismo econô
ômico e a ccultura da obsolescênccia program
mada (cultu
ura da
descaartabilidadee) e mostrra estreita relação en
ntre patrocíínio de grrandes emp
presas
telefô
fônicas, banccos, constru
utoras e govvernos e abo
ordagens po
ouco questioonadoras.
Mesmoo assim, assinala Novvaes, é neceessário tenttar produzirr um jornalismo
ambiiental crítico, ousado e pautado ppelo compro
omisso social. O autor sugere quee uma
das fformas de see conseguirr isso e, aindda assim, garantir a sustentabilidaade econôm
mica, é
estreeitar laços com a po
opulação, a fim de que
q
o desp
pertar de pprotagonism
mos e
consccientizações gere presssões sobree o cerne do
d modelo socioeconôômico e po
olítico
ecociida, cobranddo de seus maiores
m
respponsáveis mudanças
m
dee postura.
O autoor aponta que
q esse esttreitamento
o deve ocorrrer no senntido de lev
vantar
demaandas das comunidad
des e prom
mover situaações em que elas dialoguem com
especcialistas e a institucion
nalidade, cri ando empod
deramento e resolução de problem
mas.
Con
nsideraçõees
Como se vê, os pressupostos
p
s do jornaliismo ambieental são caapazes de causar
c
reflexxões densaas, associad
das ao com
mplexo mo
omento viv
venciado peela humaniidade.
Param
mentado daa visão sistêêmica, isso eestá em suaa raiz e afeta profundam
mente a esssência
do trrabalho de quem
q
se pro
opõe a levá--lo a sério, mais do qu
ue o trivial ddesenvolvim
mento
de um
m trabalho ou
o do exerccício regularr de uma profissão.
Afinal, como pon
ntua Boff ((2003), o momento
m
é delicado ee, portanto, urge
mobiilizar as soociedades com
c
seus m
múltiplos attores, para a passagem
m do parad
digma
domiinador – exxtrativista e exploradorr – ao ethoss do cuidado
o – consigoo, com os ou
utros,
com a natureza –, posto qu
ue vivemos em uma “ccasa” comu
um, a Terraa, e que dev
vemos
usquem conssensos e con
nservem a espécie
e
hum
mana.
reverrberar conduutas que bu
Em conncordância com o auttor, entendee-se a emprreitada incluuir o jornalismo
ambiiental, capaaz de colab
borar sem perder o rigor
r
investtigativo e pproblematizzador,
exerccitando seuu pressupostto maior: o de atendeer o interessse público, potencializzando
cidaddania e sensso de corressponsabilidaade.
Notaas
(1) D
Destaque prrincipalmen
nte para a nnotícia. A diferença
d
en
ntre nota e notícia é que
q a
prim
meira se restringe
r
a elementoos essenciaais de um
m fato e possui menor
m
tamaanho\espaçoo\tempo enq
quanto quee a outra produz um
ma peça facctual com mais
inforrmações, poor meio de entrevistas,
e
oobservações diretas e citação
c
de ddocumentos..
(2) A entrevistaa foi conced
dida para a edição de 12\06\2012
2 do prograama, transm
mitido
pela TV Brasil (pública). Foi um esppecial acercca da Confe
ferência dass Nações Unidas
U
sobree Desenvolvvimento Su
ustentável – a Rio + 20
0 –, ocorridaa em junho do ano passsado.
Disponível em
m: <http:///tvbrasil.ebbc.com.br/ob
bservatorio//episodio/rioo20-washin
ngtonnovaaes>. Acessoo em 06\11\\2013.
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