
Jornalismo ambiental – formação e atuação profissional

→ Jornalismo ou comunicação?
Eu fui convidada para falar de jornalismo ambiental, mas tanto a minha experiência quando a 
plateia não se limitam ao jornalismo. Também fiquei em dúvida entre trazer uma mensagem 
positiva para jovens como vocês, sempre tão cheios de sonhos, ou uma realista, que pode ser 
bastante frustrante. Então vou tentar fazer um meio termo entre essas duas coisas.

Do que observo no mercado, através de colegas e principalmente da Rede Brasileira de Jornalismo 
Ambiental, é que há um mercado muito mais amplo para ser trabalhar com comunicação do que 
com produção jornalística. Qual é a distinção aqui?

Quando falo em jornalismo ambiental, estou falando estritamente daquelas práticas que são 
classicamente jornalísticas: apuração, produção e edição de conteúdo jornalístico em seus vários 
suportes.

Já a comunicação ambiental é mais ampla, incluindo ações de planejamento de ações de 
comunicação e educação, gestão de projetos, trabalhar em campanhas, desenhar estratégias de 
comunicação, e por aí vai. Muitos relações públicas defendem que tudo isso é o campo deles, o que 
é fato. Mas também é fato que há muitos jornalistas e publicitários desempenhando essas funções. 
Trata-se de pensar a comunicação de uma forma ampla, completa, e não acho que só os RPs detêm 
essa prerrogativa.

Mas até aqui estamos falando de jornalismo e comunicação como um campo próprio, e esses 
conhecimentos e práticas são comuns a qualquer área de atuação ou de especialização. O que torna 
o jornalismo, ou a comunicação ambiental um campo diferenciado de especialização então?

Eu, e vários colegas, defendemos que é um olhar diferenciado sobre o mundo. Antes de falar sobre 
as práticas e o campo de trabalho, vamos a esse olhar.

→ Base conceitual
“É preciso apurar o olhar.” Há uma vasta produção teórica sobre o jornalismo ambiental em autores 
como Ilza Girardi e seus pupilos da UFRGS, Wilson Bueno, Denise Cogo, Vilmar Berna e André 
Trigueiro; além dos sul-americanos Víctor Bacchetta e Hernán Sorhuet. Todos estes partem de uma 
mesma linha de base: o jornalista ambiental desenvolve e aprimora um olhar complexo sobre o 
mundo, dentro daquilo que Edgar Morin e Fritjof Capra falam sobre complexidade. Essa ideia se 
opõe ao pensamento positivista, cartesiano, que ainda sustenta hegemonicamente o paradigma 
científico. De forma muito rudimentar, pode-se dizer que a diferença entre o pensamento ecológico 
e o pensamento cartesiano é a seguinte: 

• o pensamento cartesiano divide para compreender e assim compreende a vida e os sistemas 
como máquinas perfeitas compostas de engrenagens, uma vez conhecidas as engrenagens, 
sabe-se como funciona a máquina;

• o pensamento ecológico percebe que todas as coisas estão interligadas de forma sistêmica 
onde o todo é maior que a soma das partes, os diferentes níveis de interação entre os 
elementos do sistema tornam-no extremamente complexo. Assim, uma cadeia alimentar é 
mais do que um descrição linear de quem come quem, é um sistema de relações ecológicas e 
troca de energia onde a diminuição ou eliminação de um dos elementos provoca uma 
perturbação e um rearranjo dos elementos, de forma a manter as funções ecológicas 
inerentes ao sistema – o que, aliás, vem a ser a chamada capacidade de resiliência, de que 
vocês ainda vão ouvir muito falar. 



Embora o número de matérias publicadas na mídia comercial sobre questões ambientais não pare de 
crescer, isso não significa que o tema tem tido uma cobertura melhor. A abordagem ainda é 
extremamente equivocada na maioria dos casos. Isso por múltiplos fatores como as insanas rotinas 
de produção nos veículos, as deficiências na formação profissional, e em última instância, porque 
este jornalismo também é essencialmente cartesiano – tanto que publiciza valores inexistentes como 
a imparcialidade e a objetividade. Imparcial e objetiva seria uma prática viável, talvez, somente por 
não humanos. Nós somos seres atravessados pela cultura, a mera escolha das fontes já se constitui 
um viés. A escolha entre ouvir um cientista e um agricultor sobre os impactos dos venenos na 
lavoura é atravessada por valores culturais e ideológicos.

Aqueles que têm se dedicado a pensar as bases epistemológicas do jornalismo ambiental estão 
apontando que este deve ser um jornalismo cívico, comprometido com a cidadania e a vida. Como 
dizem Ilza Girardi e Reges Schwaag, deve existir a partir do público, para o público e pelo público. 
Ele dizem ainda que “A função social da imprensa consiste em colocar a informação correta e 
contextualizada à disposição do cidadão, subsidiando a tomada de decisões que dizem respeito à sua 
vida ou à vida da comunidade”. 

O que é uma grande responsabilidade. Vivemos em uma sociedade mediada pelos veículos de 
comunicação. Cada vez mais as interações face a face vão sendo substituídas por interações 
mediadas por computador e pelas telecomunicações. Como bem aponta John Thompson no seu 
livro A mídia e a modernidade, estamos em uma era em que a esfera pública é mediatizada. Assim, 
os cidadãos que desejarem participar ativamente da esfera pública, o fazem cada vez mais através 
da mídia. Manifestações e protestos só ganham reconhecimento quando aparecem nos telejornais. O 
jornalismo como um todo, e o ambiental particularmente, têm uma grande responsabilidade com o 
interesse público que tem sido sub-repticiamente substituída pelo interesse das empresas.

→ Conhecimentos necessários
Parece óbvio demais, mas é sempre bom começar pelo óbvio. Para trabalhar com meio ambiente é 
preciso conhecer o tema. Qual é a pauta do momento? O que está em jogo? Em termos mais 
preciso, de que crise ambiental estamos falando?

Vejamos alguns dados comparando a situação de agora com a era pré-industrial –   anterior a 1750  
◦ Talvez estejamos vivendo o quarto período de extinção em massa do planeta, um deles 

foi a extinção dos dinossauros. As perdas acontecem numa velocidade 100 vezes maior 
do que seria o ritmo natural do planeta. 

◦ Estamos removendo 4 vezes mais nitrogênio da atmosfera
◦ Consumimos 6 vezes mais água doce
◦ Emitimos 1,5 vez mais carbono

São alguns dados publicados pela equipe de pesquisadores do Centro de Resiliência de Estocolmo, 
no ano passado. Eles identificaram nove processos processos que configuram limites para a 
manutenção das atuais condições de vida no planeta. São eles: diminuição da camada de ozônio, 
acidificação dos oceanos, uso da água doce, mudanças no uso da terra, poluição química, 
lançamento de aerossóis na atmosfera, mudanças climáticas, perda da biodiversidade, e 
interferência nos ciclos de nitrogênio e fósforo. O esforço deles é medir qual o limiar de alterações, 
a partir do qual nos aproximamos criticamente de alterações irreversíveis. Para os três últimos, os 
pesquisadores acreditam que já queimamos a linha.

Ou as previsões do IPCC para as mudanças climáticas na América Latina, aqui, nos nossos quintais.
– Até a metade do césulo, o aumento das temperaturas globais associado com a diminuição de 

recursos hídricos (soil water) vão provocar a transformação de áreas ainda não calculáveis 



de floresta amazônica em savanas
– As áreas semi-áridas tendem a agravar sua situação de estresse hídrico
– Nas terras secas (terras altas) é esperada a salinização e desertificação das áreas 

agricultáveis
– O aumento dos oceanos deverão aumentar o risco de enchentes nas terras baixas
– Os estoques de peixe também sofrerão baixas com a salinização e mudança na temperatura 

dos oceanos, especialmente na costa do Pacífico, responsável, lembrem-se, pelos fenômenos 
do El Niño e La Niña

– É também uma das regiões com menos capacidade de adaptação às mudanças que virão, o 
que pode significar aumento da pobreza, por exemplo.

Isso é só uma mostra do tipo de informação com que temos e teremos que lidar, cada vez mais. E 
não posso deixar de ressaltar que não se tratam apenas de dados científicos. Os aspectos dessa crise 
vão múltiplos e interconectados. Estamos falando muito mais do que entender o que a ciência tem a 
nos dizer. Vamos pegar o exemplo do aumento das temperaturas dos oceanos e da salinização dos 
oceanos. Há previsões de que isso impacte a reprodução do krill, um pequeno crustáceo abundante 
nos mares, principalmente no Antártico. O detalhe é que o krill é a base da cadeia alimentar no pólo 
sul, e sua diminuição vai afetar as populações de baleias e peixes. Afetar a população de peixes tem 
impacto na indústria pesqueira no litoral do Brasil. E afetar as populações de baleias afeta a 
indústria do turismo de observação de baleias, que cresce 11% ao ano no mundo todo e em 2009 
movimentou mais de US$ 1,5 bilhão.

Se quisermos fazer um bom trabalho jornalístico, temos que buscar compreender melhor também os 
aspectos políticos, econômicos, culturais.

→ Relatórios e língua inglesa: ferramentas básicas
Infelizmente, os melhores estudos, mesmo muitos brazucas, estão publicados em inglês. E muitos 
sequer são traduzidos. Então, ler em inglês com fluência, dominar o jargão técnico, ser capaz de 
entender a estrutura desses reports, é importante. Isso inclui entender como a própria ciência 
funciona, desde questões como o método científico, até aspectos mais complexos, tais como: quem 
paga para produzir conhecimento? Quem decide qual pesquisa será financiada e qual não será? Que 
tipo de conhecimento é financiado? E por aí vai.

Então, se eu tiver que dizer a vocês, que ainda estão na graduação, qual é o investimento mais 
relevante para quem quer trabalhar com meio ambiente, eu diria que é um bom inglês instrumental, 
exercitado cotidianamente. Esse exercício pode ser a leitura uma vez por semana de sites de 
notícias, como a seção Meio Ambiente do Guardian – pra mim, atualmente é uma das melhores 
referências de jornalismo ambiental no cenário internacional (http://www.guardian.co.uk/).

Mais uma dica: se a universidade tiver alguma assinatura da Nature, aproveitem. Ela publica muitos 
dos melhores artigos científicos sobre os problemas que estamos enfrentando agora. Cobrir meio 
ambiente com competência e qualidade deve ir além de noticiar protestos, desastres, conferências e 
aquilo que as empresas estão fazendo.

O ponto é: quanto mais conhecimento, menos um repórter vai ser enrolado por uma fonte. Cobrindo 
ações de sustentabilidade de uma empresa, por exemplo, como vocês serão capazes de dizer se a 
empresa está mesmo fazendo um bom trabalho, se tem adicionalidade, ou se está só cumprindo o 
que a legislação manda e ganhando marketing em cima daquilo que é uma obrigação?

Mas é preciso ressaltar: não é só de cientistas, empresários e gestores públicos que se faz o bom 
jornalismo ambiental. O saber tradicional conta. Há anos os líderes do Parque Indígena do Xingu 



vêm alertando para a diminuição das populações de peixes, alterações nos seus ciclos reprodutivos e 
no regime das águas. Mas foi preciso pesquisadores atestarem que isso está acontecendo por causa 
do desmatamento nas cabeceiras para virar notícia. É preciso lembrar que todo conhecimento 
tradicional não é produzido à base de mistificações – embora hajam mitos – mas com base na 
observação constante dos ciclos da natureza. E lembrem-se de que observar e perceber padrões e 
regularidades faz parte do método científico.

As discussões sobre a rotulação de produtos transgênicos é um ótimo exemplo da complexidade 
com que o jornalista ambienta lida – e das armadilhas em que podemos cair sem nem perceber 
quando temos um olhar limitado sobre o que estamos cobrindo. Um dos argumentos contra a 
rotulação é de que não há pesquisas que comprovem danos à saúde, portanto, os consumidores não 
precisam se preocupar em escolher. Esse argumento ignora que todo consumidor tem direito de 
escolher o que quer consumir, independente se o critério de julgamento da escolha é gosto pessoal, 
necessidades de saúde, preferência religiosa ou cultural. A preferência por não transgênicos por 
serem considerados prejudiciais ao ambiente e às pessoas é tão legítima quando a escolha de um 
consumidor evangélico que se recusa a entrar em um estabelecimento cujos donos são umbandistas. 
Mas, em geral, os jornalistas têm engolido o argumento das empresas sobre a suficiência das 
garantias da ciência – garantias, aliás, insuficientes.

→ O que fazer / Onde trabalhar
Infelizmente, eu tenho que ser realista: as redações comerciais são o último lugar onde se poderá 
fazer um trabalho especializado. As redações estão em uma crise de qualidade fenomenal, não só no 
Brasil, mas mundo afora. Uma crise que o fechamento da edição impressa do JB e a venda do Le 
Monde Diplomatique são dois exemplos, mas que vai muito além do financiamento. É também uma 
crise de qualidade.

Aqui no Brasil as redações são cada vez mais feitas de jovens, como vocês, com muita energia, mas 
zero memória jornalística. E sem memória, não se faz bom jornalismo. As rotinas de produção são 
cada vez mais apressadas, e também não se faz bom jornalismo só com os dois primeiros resultados 
do google. Quando mais um jornalista amadurece e se especializa, menos espaço e valorização 
profissional e financeira encontra nas redações.

Há muitas publicações especializadas, como Terra da Gente, Eco21, Jornal do Meio Ambiente, 
Página 22, para a qual eu escrevo, entre outras. Elas representam um caminho interessante para a 
prática da reportagem, mas ainda não têm recursos suficientes para pagar bem.

A internet tem se mostrado uma alternativa promissora, mas como tudo em comunicação, também 
tem problemas de financiamento. Mas proliferam portais de alta qualidade como como O Eco e seus 
subprodutos, EcoAmazônia e EcoCidades.

O terceiro setor é outro filão de trabalho, e não só para jornalistas, embora muitos dirigentes ainda 
acham que comunicador é sinônimo de jornalista e ignorem o potencial de aproveitamento de 
publicitários e relações públicas. Grandes organizações como WWF, CI, TNC, ISA, Greenpeace, 
todas possuem departamentos de comunicação com um trabalho muito estruturado e de alta 
qualidade, muito mais amplo que jornalismo.

Mas elas não são as únicas, organizações de médio porte têm investido em contratar um profissional 
para ajudá-las a executar ações de comunicação de uma forma mais estratégica e integrada a 
elaboração dos projetos. Acho que estamos em um período de abertura de mercado nesse filão. Para 
a maioria das organizações e governos uma ação de comunicação se resume a cartaz, cartilha, folder 
e site, mas tem crescido o número de organizações que percebem o valor estratégico de um trabalho 



profissional desde a concepção dos projetos.

É um mercado instável, com problemas de financiamento para ações de longo prazo, muitas 
descontinuidades, mas que garante uma oportunidade de trabalho excelente, porque lida-se com a 
comunicação de forma ampla, aprende-se muito sobre o campo ambiental. E tem um bônus: a 
oportunidade de trabalhar com algo em que acreditamos, de exercitar plenamente a função social da 
comunicação, atuar pensando no interesse público.

→ Leituras do campo da Comunicação
• Jornalismo Ambiental: desafios e reflexões, Ilza Girardi e Reges Schwaab (orgs.) Editora 

Dom Quixote, 2008
• Meio Ambiente no Século 21, de André Trigueiro (org), Armazém do Ipê Editores 

Associados, 2008 (5ª ed)
• Mundo Sustentável, de André Trigueiro, Editora Globo, 2005.
• Formação e Informação Ambiental, de Sérgio Vilas Boas (org), Summus Editorial, 2004
• Manual de Comunicação e Meio Ambiente, de Marcello Beltrand (org), Editora Peirópolis, 

2004
• Ecopropaganda, de Gino Giacomini Filho, Editora Senac, 2004

→ Outras leituras importantes
• Nancy Mangabeira Unger: O encantamento do humano: ecologia e espiritualidade; e Da foz 

à nascente: o recado do rio.
• José Eli da Veiga. Desenvolvimento sustentável: o desafio do século XXI
• Edgar Morin: Terra Pátria, Os sete saberes necessários à educação do futuro, e Introdução ao 

pensamento complexo.
• Enrique Leff: Saber Ambiental e Epistemologia Ambiental.
• Fritjof Capra: As conexões ocultas, Teia da Vida.

→ Livros-reportagem
• Zuenir Ventura: Chico Mendes, crime e castigo (Companhia das Letras, 2003)
• Rebeca Kritsch: Redescobrindo o Brasil (Panda Books, 2002)
• Candice Millard: O Rio da Dúvida ( Companhia das Letras, 2005)

→ Leitura obrigatória: Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley

http://www.thechimpreturns.com/


