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Resumo 

 
Este trabalho se debruça sobre as percepções dos leitores da Gazeta do Povo a respeito 
das mudanças climáticas e de seus riscos no âmbito de Curitiba (PR), tentando relacioná-
las com a análise dos enquadramentos dados pelo jornal ao tema. Discute-se a partir de 
tais cruzamentos o papel da imprensa enquanto amplificador ou atenuador de questões 
que podem contribuir ou não para uma atitude mais preventiva diante dos efeitos 
climáticos. Dentre as conclusões, destaca-se a importância de abordar o tema de forma 
sistemática, transversal e sob uma perspectiva local, com foco em possíveis respostas e 
soluções para o enfrentamento das mudanças climáticas pela população como um todo, 
ampliando o debate para além das esferas política e científica.  
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Introdução: 

 Este artigo centra-se nas relações existentes entre comunicação, percepção e 

enfrentamento dos riscos associados às mudanças climáticas a partir dos cruzamentos 

entre os enquadramentos do principal jornal impresso de Curitiba até então4, a Gazeta do 

Povo, e das respostas obtidas junto a leitores deste veículo por meio de entrevistas e 

questionários de percepção de risco. Partindo de uma perspectiva interdisciplinar, o 

trabalho busca verificar como se desenrolam os meandros da comunicação de riscos, por 

meio do jornalismo, e como tais discursos são interpretados e/ou percebidos por aqueles 

leitores que, de algum modo, já estão familiarizados com a questão ambiental (o recorte 

estabelecido para seleção dos leitores participantes).  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Divulgação Científica, Saúde e Meio Ambiente do XVII Encontro dos 
Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Jornalista, mestre em Comunicação e Informação, e doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Professora do 
curso de jornalismo do Centro Universitário Internacional. E-mail: eloisa.beling@gmail.com. 
 
3 Jornalista, mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento. E-mail: thaiscschneider@gmail.com.  
 
4 A pesquisa de campo apresentada foi realizada entre 2013 e 2014, quando o jornal Gazeta do Povo ainda tinha versão 
impressa diária. A partir de 31 de maio de 2017 o jornal deixou de circular em papel diariamente. 
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 Parte-se do pressuposto de que as notícias legitimadas e divulgadas pela imprensa 

interferem na forma pela qual as pessoas percebem os riscos climáticos e, 

consequentemente, a maneira como envolvem os cidadãos, sendo assim o papel do 

jornalismo de muita relevância no contexto da comunicação de riscos e do enfrentamento 

climático. Destaca-se que este artigo é fruto de uma tese de doutorado (LOOSE, 2016), 

que discute também as percepções de outros sujeitos envolvidos no circuito da notícia. 

 Importante notar que, embora tenha credibilidade e alcance para chegar a um 

grande número de pessoas, a esfera jornalística apresenta limitações, oriundas das lógicas 

de mercado, que nem sempre deixam prevalecer seu papel social. Olausson (2011) ratifica 

essa ideia do ponto de vista acadêmico, quando destaca que mesmo a mídia sendo 

considerada uma forma de enfrentar as MCs, ao contribuir para a compreensão dos 

cidadãos sobre os desafios do clima, há poucos estudos que envolvem a recepção dos 

temas climáticos. Este artigo busca cooperar nesse sentido, ao relacionar os 

enquadramentos da imprensa local com as percepções de seus leitores.  

 A proposta aqui apresentada busca dar evidência às interpretações dos leitores e 

obter subsídios para debater caminhos sobre como a imprensa pode noticiar as mudanças 

climáticas (doravante MCs) de modo a cumprir seu papel social e auxiliar no 

enfrentamento dos riscos já conhecidos deste problema ambiental. Para tanto, divide-se o 

artigo em quatro eixos: 1) a compreensão do papel da imprensa na cobertura das MCs, 2) 

a relação entre percepção de risco e os enquadramentos midiáticos; 3) a percepção dos 

leitores da Gazeta do Povo sobre o tema; e 4) as relações possíveis entre os resultados 

das análises. Ao final, traçamos, de forma propositiva, nossas considerações finais. 

 

Breve contextualização sobre a cobertura das Mudanças Climáticas 

 A cobertura das MCs passa a ser feita de forma mais regular quando os efeitos 

derivados do fenômeno começam a ser percebidos pela sociedade, na década de 1980, em 

países europeus e nos Estados Unidos. Loose (2016) traz um retrospecto do assunto, 

apontando que as questões ambientais, de forma geral, já eram abordadas pela imprensa 

na década anterior, mas é a partir de um certo consenso na comunidade científica sobre 

as alterações climáticas que, em 1985, realiza-se uma conferência internacional sobre 

dióxido de carbono e variações climáticas. Este seria o primeiro passo para que o tema se 

tornasse também uma questão política, que tomou certa concretude em 1988, com o 
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primeiro encontro político mundial a respeito do assunto, a chamada Conferência de 

Toronto (CARVALHO, 2011). 

 Embora se possa dizer que as questões climáticas adentraram na agenda pública e 

midiática desde então, especialmente por conta da criação do Painel Intergovernamental 

sobre Mudança do Clima (IPCC, na sigla em inglês), em 1988, a cobertura das causas e 

efeitos das MCs continua a ocorrer de forma fragmentada e muito focada nas 

consequências das mesmas. Loose, Lima e Carvalho (2014) apontam que o tema é 

pautado em momentos específicos: na divulgação de relatórios ou pesquisa científicas, na 

ocorrência de desastres climáticos e durante encontros políticos para discutir o assunto, 

como as Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, as chamadas COPs. Esta ênfase nos efeitos pode ser explicada a 

partir da própria lógica jornalística, que costuma estar mais associada aos acontecimentos 

concretos, àquilo que é identificado como fato – e não a especulações ou interpretações 

não palpáveis. Kitzinger e Reilly (2002), ao tratar da cobertura de riscos, enfatizam que a 

imprensa consegue atuar de forma mais satisfatória naquilo que é retrospectivo e não na 

notícia prospectiva, uma vez que previsões e possibilidades de ameaças podem não ser 

confirmadas. 

 Outro aspecto relevante na cobertura das MCs diz respeito ao tempo de 

manifestação do fenômeno, muito diferente da imediaticidade que ronda a prática 

jornalística. Jornalistas trabalham pensando naquilo que é novidade e que é atual. O 

fenômeno das MCs não é nem novo (a sociedade já tem conhecimento sobre ele há 

algumas décadas) e nem associado a um fato presente (na verdade, ele é um problema 

atual, mas que não se manifesta de forma explícita em todos os lugares ao mesmo tempo). 

 A partir de outros estudos, Loose (2016) aponta que as incertezas científicas sobre 

o assunto não devem ter mais destaque que o fato de que, atualmente, a ampla maioria 

dos cientistas do mundo mantém um consenso sobre o aceleramento das mudanças 

climáticas em razão das atividades humanas. Estudos como os de Boykoff e Boykoff 

(2004; 2007) revelam como a imprensa pode prejudicar a compreensão do fenômeno ao 

enfatizar a polêmica entre os cientistas sobre o assunto, especialmente quando cede o 

mesmo espaço para vozes que concordam e discordam com a ocorrência das MCs 

(seguindo a ideia do equilíbrio informativo). 

 A emissão de gases de efeito estufa, causa das MCs, não é visível pela população 

(MOSER, 2010), elemento que também contribui com a ideia de que não estamos 
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participando do processo. Além disso, esta questão é articulada também à ideia de um 

efeito futuro, que atingirá as próximas gerações (portanto, distante de mim) e que terá 

possibilidade de ser controlada mais à frente. Giddens (2010, p.20) aponta que isto geraria 

um paradoxo, já que as MCs “[...] dão a impressão de serem meio irreais” quando 

comparadas aos prazeres e pressões do agora. Essa compreensão de que a ameaça é futura 

tende a ocasionar um acomodamento das pessoas, que, dificilmente, será revertido mais 

tarde: 

[...] visto que os perigos representados pelo aquecimento global não são 
palpáveis, imediatos ou visíveis no decorrer da vida cotidiana, por mais 
assustadoras que se afigurem, muita gente continua sentada, sem fazer nada 
concreto a seu respeito. No entanto, esperar que eles se tornem visíveis e 
agudos para só então tomarmos medidas sérias será, por definição, tarde 
demais. 

 Mesmo com inúmeras dificuldades de se comunicar a urgência do fenômeno e a 

necessidade de agir já, baseada em uma perspectiva precautória, o papel da comunicação 

mantém-se relevante, principalmente o do jornalismo, calcado na sua função de servir ao 

interesse público. É preciso sublinhar que é por meio da imprensa que muitos cidadãos 

tomarão conhecimento da gravidade das MCs e poderão entender as conexões entre seu 

estilo de vida e as questões econômicas, políticas e ambientais. 

A relação entre Comunicação e Mudanças Climáticas é crucial para o 
enfrentamento de seus riscos, especialmente se pensarmos que as pessoas só 
perceberão alguns efeitos invisíveis das MCs, em curto prazo, por intermédio 
dos discursos divulgados pela imprensa. É na mídia e em outras arenas de 
comunicação que se definem e redefinem os sentidos das MCs e se confrontam 
argumentos, valores e visões do mundo em torno da questão (HULME, 2009). 
Por isso, a comunicação é essencial à participação das pessoas nos debates 
públicos e nas decisões políticas. (LOOSE e CARVALHO, 2017, p.5). 
 

 É por se considerar o papel central da comunicação que os enquadramentos 

midiáticos, especialmente em sua repetição, possuem relevância. Na seção a seguir 

verificam-se alguns elos de intersecção entre as ênfases da mídia e a percepção de risco. 

 
Percepção de risco e enquadramentos midiáticos sobre MCs 

 A ideia de percepção de risco aqui adotada está associada a como as pessoas 

recebem ou interpretam as notícias a respeito das MCs, especialmente seus riscos. A 

percepção de risco é um processo social, que envolve confiança e medo, e no qual as 

questões culturais afetam o julgamento de quais perigos e riscos devem ou não ser 

temidos (DOUGLAS e WILDAVSKY, 2012). A percepção de risco, sob a perspectiva 

social, não deixa de considerar o contexto no qual os sujeitos estão envolvidos, a 
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associação com representações culturais, políticas e sociais significativas, além do 

posicionamento ideológico de cada um (LIMA, 1998). 

 Compreende-se, assim, que a recepção dos sujeitos não é passiva, já que os 

sujeitos constroem suas visões de mundo por meio de muitas outras experiências, sendo 

o contato com a mídia uma dentre tantas outras. Por outro lado, esta afirmação não 

significa diminuir a importância da mídia, “[...] atualmente a principal mediadora entre 

ciência, política e os cidadãos, bem como seu papel de construtora e visibilizadora de 

problemas ambientais” (LOOSE, 2016, p.142).  

 O jornalismo, de modo particular, seja por seu intuito de relatar o real, seja por ser 

também uma construção social, está intrincado no processo de dar visibilidade aos riscos. 

A produção jornalística tanto se alimenta dos riscos para elaborar seus produtos (notícias), 

como pode promover riscos em função de projeções desproporcionais (quando minimiza 

ou amplifica determinada informação).  É nesse sentido que a prática jornalística, por 

meio de seus enquadramentos, pode ser entendida como um amplificador social do risco. 

 Os mecanismos de amplificação social do risco envolvem experiências diretas e 

indiretas, sendo a mídia, especialmente por meio do jornalismo, o canal mais acessível e 

legitimado para que aqueles que não tiveram contato direto com a ameaça. Há atributos 

da informação que contribuem para essa amplificação, como a dramatização e as 

conotações simbólicas acionadas, entre outras (KASPERSON et al., 1988). Falar 

recorrentemente de um dado risco, por exemplo, aumenta a percepção de sua gravidade, 

enquanto a dramatização pode acentuar o potencial catastrófico do desastre e o conflito 

entre cientistas pode diminuir a confiança na ciência e, consequentemente, em instituições 

que se respaldam nela (LOOSE, 2016). 

 Muitas vezes, é a interpretação que já vem moldada pelo fazer jornalístico, por 

meio de seus enquadramentos, que gera repostas ao risco (sugerindo se o sujeito deve 

ignorar, aceitar ou enfrentar o risco). Essa formatação midiática atende também aos 

discursos das fontes, que, no caso das MCs, são predominantemente do campo científico. 

Nesse sentido, vale destacar que há um discurso científico global, possibilitado pelo 

alcance da esfera midiática, que evidencia uma perspectiva em detrimento de outras, 

ancorada na ideia de que os peritos na área possuem mais a dizer do que os que convivem 

com as consequências do risco, por exemplo. 
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 No caso das notícias sobre MCs analisadas5, publicadas pelo jornal de maior 

relevância na cidade de Curitiba, a Gazeta do Povo, verificou-se que há ênfase sobre o 

enquadramento da certeza, já que o entendimento geral das vozes que aparecem nas 

notícias é de que o clima está mudando e que o homem contribui de forma significativa 

para o aceleramento deste fenômeno, conforme os estudos divulgados pelo IPCC. Por 

conta disso, tal pauta deixa de ser uma opção atraente aos olhos dos jornalistas (algo que 

possa se tornar notícia), visto que é uma informação já sabida (e aquilo que não é novidade 

deixa de ser notícia).  

 O assunto das MCs é trazido de forma esporádica pela Gazeta do Povo, o que 

coincide com outras pesquisas sobre o assunto realizadas em veículos diferentes. Como 

apontado na literatura, o tema ganha espaço de forma circunstancial: na divulgação de 

grandes relatórios (como os do IPCC), na realização das COPs e, eventualmente, quando 

ocorrem desastres decorrentes ou relacionados ao fenômeno.  

 A análise das notícias foi dividida em macroenquadramentos, abrangência e 

enquadramentos. O macroenquadramento é o enfoque amplo da notícia, a perspectiva 

pela qual o tema é apresentado6; a abrangência da notícia é a delimitação, em termos de 

alcance, do fato noticiado: local/regional, nacional ou global; já os enquadramentos foram 

definidos a partir do estudo de Painter (2013). Tal autor classificou as notícias de acordo 

com suas abordagens sobre riscos (calcada em efeitos ou consequências do fenômeno 

como perigo calculável ou acontecimento previsível), certeza científica (as MCs são 

inequívocas), incerteza científica (enfatiza contradições e falta de certezas), 

enfrentamento (trata de ações ou propostas de prevenção, mitigação ou adaptação) e 

responsabilização (aponta quem deve ou deveria se mobilizar para enfrentar as MCs). 

 Os resultados desta análise já foram publicados (LOOSE, LIMA e CARVALHO, 

2014; LOOSE, 2016), mas apresenta-se aqui uma síntese dos mesmos, de modo a 

relacioná-los com a percepção dos leitores inquiridos. Identificou-se uma correlação entre 

as frequências do macroenquadramento político e dos enquadramentos da 

responsabilização e enfrentamento, que evidencia o embate entre quem pode ou deve 

                                                 
5 O corpus engloba 21 notícias ou reportagens que apresentavam relação com o assunto no primeiro semestre de 2013 
e outras 51 no segundo, totalizando 72 textos. 
6 Os macroenquadramentos foram divididos em: 1) científico (no qual as notícias partem de divulgação de estudos e 
pesquisas e/ou recorrem a fontes oriundas do campo da ciência); 2) político (onde os atores sociais envolvidos debatem 
e divulgam ações sobre o que fazer em relação às MCs ou há reivindicações sociais sobre o enfrentamento do 
problema); 3) econômico (em que a noção de oportunidade de negócio ou de contabilização de prejuízos em relação às 
MCs é o aspecto central da notícia) e 4) do desastre (no qual a intensificação dos eventos extremos vai ao encontro do 
cenário colocado pelos cientistas sobre MCs, ainda que a ciência não consiga estabelecer a ligação efetiva entre o 
acontecimento isolado e as MCs). 
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fazer mais em prol de um problema global. Também coincidem os enquadramentos 

quanto à responsabilização, nos quais os países desenvolvidos são postos como aqueles 

que têm uma dívida histórica de emissões e, por isso, hoje devem liderar a redução destas. 

Essa divergência entre países afasta a discussão do enfrentamento de ações mais locais, 

uma lacuna que também aparece quando analisamos as poucas recorrências em relação à 

abrangência local/regional e mesmo nacional (há predominância da abrangência global, 

em 39 das 72 notícias do corpus). 

 Verificou-se, também, a propensão a tratar do tema sob o ponto de vista da ciência, 

conforme discutido na literatura: o macroenquadramento científico e o enquadramento 

dos riscos foram os mais frequentes na análise. Essas predominâncias revelam indícios 

sobre o modo como jornalistas tendem a salientar determinados aspectos nos textos 

quando precisam escrever sobre estudos científicos. A análise feita sobre a Gazeta do 

Povo mostra, ainda, que a abordagem do assunto é fragmentada, na medida em que as 

matérias macroenquadradas como científicas dificilmente tratam de aspectos políticos ou 

econômicos (a divulgação de um estudo a respeito do clima não extrapola outras 

interfaces da questão, por exemplo). O mesmo acontece com os demais 

macroenquadramentos (a escolha por uma abordagem limita a exposição da 

complexidade da temática). Essa setorização do assunto é típica do fazer jornalístico, que 

separa os assuntos por editorias de modo a dar conta da rotina do inesperado. 

 Os macroenquadramentos econômicos foram minoritários, talvez porque a 

discussão sobre esse tema esteja em um estágio de alertar a população sobre o problema 

e não sobre como é possível ganhar ou evitar perdas a partir disso. Como foi mostrado a 

partir da abrangência das notícias, as MCs ainda estão distantes do dia a dia do leitor. O 

fato de que, atualmente, em Curitiba – e em grande parte do Brasil – os impactos dessas 

mudanças são pouco ou nada perceptíveis à população, ou ainda estão ligados a outras 

questões, como planejamento urbano ou má gestão, contribui para essa compreensão. A 

explicação também serve ao macroenquadramento dos desastres, que raras vezes 

consegue abordar o acontecimento e relacioná-lo às previsões das mudanças climáticas. 

 Embora o enquadramento dos riscos seja o mais recorrente, o segundo mais 

encontrado no corpus é o do enfrentamento, o que dá pistas de que aspectos preventivos 

estão sendo salientados e permite inferir que a mudança na abordagem das MCs ainda 

está em processo. Também se articulam tais resultados ao quadro teórico da amplificação 

social do risco. Afinal, a recorrência ou supressão de alguns enquadramentos acaba por 
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reforçar certas ideias e não outras. Na medida em que a Gazeta do Povo não enfatiza a 

incerteza, ela está subsidiando uma discussão que parte do fato de que as MCs realmente 

estão em curso. A insistência pelo enquadramento de risco, para além de estar vinculado 

a critérios de noticiabilidade que tentam sustentar a audiência, gera representações de que 

há possibilidades reais de ameaça à vida humana. Estas escolhas remetem ao 

fortalecimento da ideia de risco, que não seria possível caso os enquadramentos 

predominantes destacassem a incerteza das MCs e a ausência de suas consequências 

negativas. 

 A amplificação social do risco relaciona os processos culturais, sociais e 

individuais que formatam ou moldam a experiência do sujeito ligada ao risco. A imprensa, 

em razão do espaço privilegiado que ocupa nas sociedades hoje, acaba interferindo nas 

múltiplas estruturas que se sobrepõem ao indivíduo. A ênfase ou atenuação ofertada pela 

mídia tende a suportar a aceitação ou recusa de determinado risco. Além disso, efeitos 

secundários, atrelados à prevenção, por exemplo, tornam-se visíveis por meio do trabalho 

jornalístico. 

 

Percepções dos leitores da Gazeta do Povo sobre MCs 

 Os leitores da Gazeta do Povo são o público-alvo da pesquisa, porém 

selecionaram-se grupos de interesse que, em diferentes graus, estão atrelados à temática 

ambiental. A amostra é composta por 40 leitores do referido jornal que, em razão de 

interesses pessoais e/ou profissionais, já estão familiarizados com aspectos das MCs.  Ela 

foi dividida em quatro segmentos e/ou setores da sociedade, que podem ter visibilidade 

ao promoverem a governança climática: 1) leitores atrelados ao governo (nas diferentes 

esferas); 2) leitores vinculados às Organizações Não Governamentais (ONGs); 3) leitores 

ligados às empresas privadas; e 4) leitores que trabalham com educação e pesquisa 

científica. Lembra-se então que esta amostragem é não probabilística, isto é, não se pode 

especificar a probabilidade de cada sujeito pertencer a uma dada população 

(COUTINHO, 2013). Destaca-se que cada sujeito da amostra, de caráter criterial, 

precisava se encaixar em três aspectos para participar desta pesquisa – 1º) considerar-se 

leitor da Gazeta do Povo; 2º) possuir relação pessoal ou profissional com a temática 

ambiental; 3º) pertencer a um dos segmentos investigados: governo, ONGs, empresas 

privadas e educação e pesquisa. 
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 A amostra reduzida foi necessária a partir do momento que se percebeu que as 

notícias sobre MCs não eram constantes no jornal estudado (de modo geral, o assunto não 

é recorrente nas páginas dos jornais brasileiros) e que o público entrevistado deveria 

responder questões específicas sobre o tema. Pensou-se em delimitar um público leitor 

que tivesse alguma relação com a área de meio ambiente na tentativa de qualificar o 

debate sobre as MCs. De igual forma, os setores/segmentos foram escolhidos partindo da 

exposição que sua responsabilidade social teria se engajada com o enfrentamento das 

mudanças do clima. 

 Para todos os sujeitos da amostra aplicou-se um questionário de percepção de 

risco, subdividido em quatro grandes temas: 1) Mudanças Climáticas; 2) 

Comunicação/Jornalismo; 3) Governança; e 4) Riscos, com questões majoritariamente 

fechadas, vinculadas à Escala de Likert7. Além disso, um roteiro padrão de perguntas para 

os leitores foi seguido na realização de entrevistas de profundidade. Posteriormente, as 

respostas foram categorizadas a partir das interpretações mais recorrentes. O objetivo foi 

identificar de que modo que os leitores compreendiam as MCs e seus riscos, além de 

aspectos associados ao entendimento e práticas da governança climática, e da percepção 

dos leitores obre o papel da imprensa. Tais resultados serão cruzados com os obtidos a 

partir da análise dos enquadramentos das notícias publicadas pelo jornal. 

 É preciso, contudo, relativizar novamente o peso das instituições midiáticas de 

acordo com seu papel no contexto social e individual de cada cidadão. O que os públicos 

realmente compreendem a partir dos meios de comunicação não é algo de fácil 

mensuração, afinal 

 

[...] eles não estão em uma redoma, encapsulados ou com acesso somente a um 
determinado veículo de comunicação. Os diversos fluxos, próprios das práticas 
sociais, interferem não somente naquilo que os sujeitos lerão, mas com quais 
propósitos o farão e como, de fato, interpretarão. (LOOSE, 2016, p.142). 

 Após a análise dos resultados, verificou-se que os quatro setores escolhidos 

apresentam pequenas divergências entre si. De forma panorâmica, constatou-se que há 

consenso entre a maioria dos leitores de cada setor. Grande parte dos respondentes achou 

deficitária a cobertura sobre o tema em estudo – não apenas na Gazeta, mas na imprensa 

brasileira de uma forma geral. Chama atenção que muitos afirmaram ler o jornal pela 

                                                 
7 A escala de Likert é bastante utilizada em questionários e serve para os respondentes da pesquisa 
especificarem seu nível de concordância com determinada afirmação, variando de uma resposta altamente 
positiva para outra altamente negativa. 
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ênfase no local, mas as MCs não foram observadas nesta escala (ao contrário, existe o 

predomínio da abordagem global). Os leitores percebem que há muita reprodução de 

material de agências de notícias (que foi constatado na análise das notícias) e presença de 

poucos profissionais especializados. Também percebem que a cobertura é esporádica, em 

razão de divulgação de relatórios do IPCC, COPs e tragédias climáticas. 

 Os leitores de diferentes setores afirmam que as MCs estão ocorrendo e que se 

preocupam sempre ou frequentemente com elas. A maioria dos entrevistados diz 

concordar com aquilo que é postulado pelo IPCC, especialmente dentre os leitores dos 

setores Educacional e Não Governamental. O negacionismo aparece de forma minoritária 

somente entre leitores do Setor Empresarial, o que sugere uma ideia de menos 

responsabilidade em relação ao enfrentamento, já que as MCs ocorreriam naturalmente, 

independentemente do estilo de vida das pessoas. 

 Os respondentes acreditam que a nossa geração e a próxima já serão afetadas pelas 

MCs, demonstrando uma certa compreensão de urgência. Os leitores, em sua maioria, 

avaliam que percebem os efeitos e riscos climáticos sempre ou frequentemente, além de 

notar que a ênfase no negativo traz somente uma reação ou impacto momentâneo, sendo 

necessária uma abordagem mais positiva sobre o tema. A maioria percebe também que a 

ênfase nas consequências das MCs não é capaz de trazer um enfrentamento efetivo. 

 Os leitores sinalizaram que é preciso debater aspectos preventivos sobre o tema. 

No que tange à governança, alguns atribuíram responsabilidade a si, ainda que o peso 

maior tenha ficado sobre os países desenvolvidos.  

 Sobre as incertezas científicas, a maioria concorda parcialmente ou totalmente que 

sua inserção nas notícias gera barreiras ao enfrentamento. Mesmo que não tenham 

dúvidas sobre a ocorrência do fenômeno e a participação do homem, os leitores acreditam 

que outras facetas do problema podem ser privilegiadas. A incerteza pode gerar dúvida 

ou comodismo, de acordo com alguns deles. Para outros, esta é uma questão inexistente 

na cobertura, já que há cada vez mais comprovação da contribuição humana no 

aceleramento das MCs.  

 Estes leitores apostam na visibilidade de boas práticas como incentivo às ações de 

mitigação e adaptação, mas, em seu dia a dia, expõem poucas medidas efetivas para 

diminuir a emissão de GEE. Grande parte das ações relatadas pelos setores são projetos 

voltados para conscientização ou educação ambiental, que se manifestam em palestras e 

panfletos. Checou-se também que há dificuldade dos leitores qualificados precisarem 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba ‐ PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11

ações específicas de combate às MCs, sendo as medidas tomadas pertinentes à vasta área 

de sustentabilidade. 

 Há mais pontos de convergências entre os setores Governamental e Empresarial, 

e os setores Educacional e Não Governamental. Um deles diz respeito a ações de 

mitigação: os primeiros tendem a ter uma visão mais tecnicista de ações e formas de 

enfrentar os efeitos climáticos, enquanto os leitores dos outros setores apostam mais na 

redução de emissões de GEE, demonstrando inclusive mais conhecimento sobre como 

amenizar o quadro atual. Em relação aos efeitos positivos das MCs, metade dos 

entrevistados discordam parcial ou totalmente desta afirmação, especialmente nos setores 

Empresarial e Não Governamental, provavelmente por razões diferentes tendo em vista 

o perfil  dos leitores. No primeiro caso, essa discordância pode se dar por conta do 

negacionismo ou da falta de informação sobre possíveis nichos e oportunidades 

econômicas decorrentes das MCs, que potencialmente interessariam ao setor Empresarial. 

Por outro lado, entende-se que o setor Não Governamental, a partir de uma perspectiva 

ambiental ampla, pode adotar uma visão mais crítica sobre a possiblidade de haver efeitos 

positivos, que beneficiariam alguns, face aos efeitos negativos, que prejudicariam muitos, 

de diferentes maneiras. 

 Embora apontem a imprensa como uma instância que influencia muito a mudança 

de comportamento dos leitores, na percepção destes é preciso pensar de forma mais 

abrangente, considerando questões estruturais e culturais. Há um reconhecimento dos 

limites do jornalismo, especialmente quando se fala de um jornal impresso que é 

direcionado a formadores de opinião. O papel da imprensa é visto por alguns como 

insuficiente. Na prática, os leitores afirmam que as informações jornalísticas são usadas 

para despertar a atenção sobre algum assunto e promover o debate, mas as ações de 

enfrentamento relatadas, por setor, demonstram que ainda há bastante trabalho a ser feito 

(não há medidas específicas pensando nas MCs). 

 

Relações possíveis entre as análises 

 Apesar da exposição breve e resumida das análises realizadas, esta seção busca 

correlacionar os resultados referentes aos enquadramentos das notícias às percepções dos 

leitores do jornal estudado sobre o tema das MCs. Como previamente abordado, parte-se 

da premissa de que a percepção dos riscos climáticos é influenciada pela forma como a 
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imprensa aborda o assunto, dado o entendimento do jornalismo como possível 

amplificador ou atenuador social do risco.  

 Vê-se que tanto o jornal estudado quanto os leitores inquiridos compartilham da 

visão de que as MCs estão em curso e que há causas antropogênicas envolvidas, 

corroborando com o que afirma o IPCC. Da mesma forma, a maioria dos leitores atribui 

maior responsabilidade aos países desenvolvidos pelo enfrentamento do problema, 

perspectiva também presente nas notícias analisadas. Tal congruência pode ser 

relacionada ao fato de que a cobertura sobre o assunto, esporádica e fragmentada, destaca 

a divulgação de relatórios do IPCC e a realização das COPs, onde os embates sobre a 

responsabilização dos países ganha maior evidência. Outro paralelo pode ser traçado entre 

a cobertura de desastres ligados a eventos climáticos, a ênfase dada aos riscos e ao 

enfrentamento das MCs e a percepção dos leitores de que já são afetados pelas mesmas, 

sendo necessário agir de forma urgente – lembrando que alguns também atribuem a 

responsabilidade do enfrentamento a outros atores sociais, inclusive a si mesmos.  

Nesse sentido, os leitores da pesquisa apontam a lacuna identificada na análise das 

notícias em relação à falta de uma abordagem local do tema, concordando com a noção 

de que isso o distancia das pessoas. Igualmente, a ênfase nas consequências negativas das 

MCs parece não ser capaz de contribuir para uma real percepção do risco climático no 

âmbito local. Constata-se que os leitores esperam do jornalismo mais que o relato de 

acontecimentos relacionados ao tema, mas também a visibilidade de boas práticas e 

possíveis soluções para seu enfrentamento, mesmo que isso fuja da lógica factual da 

imprensa. Todavia, verifica-se que mesmo entre estes leitores, todos envolvidos de 

alguma forma com a área ambiental, há pouco conhecimento sobre o que pode ser ou já 

está sendo feito em termos práticos, indicando que o desafio não se refere apenas à 

cobertura jornalística. O fato de haver divergências entre os setores sobre as possíveis 

soluções também se soma a isso.  

 De modo geral, é possível compreender que, embora os enquadramentos adotados 

pelo jornal analisado busquem dar ênfase à responsabilização e ao enfrentamento das 

MCs, às consequências e aos embates entre países, bem como a predominância da 

abrangência global, acabam por amenizar a percepção de riscos climáticos junto aos 

leitores na cidade de Curitiba. Há falta de uma conexão local com os aspectos globais das 

MCs, que parece mais contribuir para uma desmobilização do que uma para uma 

compreensão real ou tomada de atitude em relação ao assunto.  
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Considerações finais 

 Este trabalho procurou relacionar a maneira como o tema das MCs é tratado em 

um jornal impresso local com as percepções de leitores-chave, a fim de discutir como a 

imprensa pode contribuir em um enfrentamento mais efetivo dos riscos climáticos. Com 

base nas análises realizadas, compreende-se que a abordagem local do tema, aliada à 

divulgação de práticas e soluções que as pessoas possam adotar ou com as quais possam 

contribuir, é um caminho possível. Da mesma forma, verifica-se a importância de tratar 

do assunto de forma sistemática, regular e interdisciplinar, de modo a evidenciar seus 

múltiplos aspectos e como eles se conectam no cotidiano da população. Tais medidas se 

mostram como oportunidades para que o jornalismo possa promover uma melhor 

compreensão sobre as MCs, contribuindo para o envolvimento da sociedade em seu 

enfrentamento. Para tanto, sugere-se, por exemplo, uma especialização dos profissionais 

que fazem a cobertura do tema, a fim de que tenham mais condições de produzir uma 

abordagem qualificada sobre o mesmo. 

 Todavia, como foi possível observar, a promoção de um entendimento amplo 

sobre as MCs, bem como de seu enfrentamento, extrapola o jornalismo, ressaltando a 

necessidade de esforços conjuntos, inclusive para que o trabalho da imprensa possa ser 

mais efetivo. No que tange ao campo científico, por exemplo, indica-se a realização de 

mais estudos sob as perspectivas humanas e sociais das MCs, que são frequentemente 

abordadas de um ponto de vista técnico, a partir das ciências exatas e naturais. Caberia 

compreender melhor, por exemplo, como as informações relacionadas ao clima são 

apropriadas (ou não) pela população em geral, de acordo com as realidades locais, e que 

aspectos dificultam ou colaboram para a adoção de medidas de mitigação e adaptação em 

diferentes contextos, contribuindo para o entendimento das relações entre comunicação, 

percepção e governança de riscos.  

 Da mesma forma, salienta-se a importância de que todos os setores busquem 

desenvolver medidas nesse sentido, incorporando os aspectos das MCs de forma 

transversal em suas ações, e colaborando com a imprensa a fim de dar visibilidade a 

potenciais boas práticas. Esta seria uma contribuição para trazer o debate, de fato, para a 

esfera local e para uma perspectiva não apenas política ou científica, motivando uma 

governança climática “de baixo para cima”, com a valorização de diferentes saberes e 

conhecimentos, e a responsabilização e participação dos diversos atores sociais.   



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba ‐ PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14

 

REFERÊNCIAS 
 
 
BOYKOFF, M. T.; BOYKOFF, J. M. Bias as balance: global warming and the US prestige press. 
Global Environmental Change, v.14, p.125-136, 2004. 
 
 
BOYKOFF, M. T.; BOYKOFF, J. M. Climate change and journalistic norms: a case-study of US 
mass-media coverage. Geoforum, v.38, n.6, p.1190-1204, 2007. 
 
 
CARVALHO, A. (Org.). As alterações climáticas, os media e os cidadãos. Coimbra: Grácio, 
2011. 
 
 
COUTINHO, C. P. Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: teoria e 
prática. Coimbra: Almedina, 2013. 
 
 
DOUGLAS, M.; WILDAVSKY, A. Risco e cultura: um ensaio sobre a seleção de riscos 
tecnológicos e ambientais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 
 
 
GIDDENS, A. A política da mudança climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
 
 
HULME, M. Why we disagree about climate change: understanding controversy, inaction and 
opportunity. New York: Cambridge University Press, 2009. 
 
 
KASPERSON, R. E.; RENN, O.; SLOVIC, P.; BROWN, H. S.; EMEL, J.; GOBLE, R.; 
KASPERSON, J. X.; RATICK, S.. The social amplification of risk: a conceptual framework. 
Risk Analysis, vol. 8, nº 2, 1988. p.177 -187. 
 
 
KITZINGER, J.; REILLY, J. Ascensão e queda de notícias de risco. Coimbra: Edições 
MinervaCoimbra, 2002. 
 
 
LIMA, M. L. P. Factores sociais na percepção de risco. Revista da Associação 
Portuguesa de Psicologia, v.12, n.1, p.11-28, 1998. 
 
 
LOOSE, E. B.; CARVALHO, A. Comunicação e Mudanças Climáticas: uma discussão necessária 
e urgente (editorial), Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 40, 2017, p. 5-9. 
 
 
LOOSE, E. B. Riscos climáticos no circuito da notícia local: percepção, comunicação e 
governança. Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Curitiba-PR, 
2016. 
 
 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba ‐ PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15

LOOSE, E. B.; LIMA, M. D. V. L.; CARVALHO, A. Estudo dos enquadramentos sobre 
mudanças climáticas no jornal brasileiro Gazeta do Povo. In: PINTO-COELHO, Z.; ZAGALO, 
N. (Org.). Comunicação e Cultura. III Jornadas Doutorais, Ciências da Comunicação e Estudos 
Culturais. Braga: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade, Universidade do Minho, 2014. 
p.139-156. 
 
 
MOSER, S. Communicating climate change: history, challenges, process and future directions. 
WIREs Climate Change, v.1, p.31-53, 2010. 
 
 
OLAUSSON, U. We're the Ones to Blame: Citizens' Representations of Climate Change and the 
Role of Media. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, v.5, n.3, 
p.281-299, 2011. 
 
 
PAINTER, J. Climate Change in the Media: Reporting Risk and Uncertainty. London: I.B. 
Tauris & Co. Ltd, 2013. 


