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Resumo 

 

O rio Iguaçu é o maior curso de água do estado do Paraná. Nele são encontrados diferentes 

cenários, desde a poluição em níveis críticos às belas paisagens das Cataratas do Iguaçu. 

No presente trabalho, analisamos os textos jornalísticos do caderno Águas do Amanhã, 

do jornal Gazeta do Povo, que apresentou a situação das águas do rio no ano de 2011.  A 

pesquisa se ampara na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), procurando mostrar como 

alguns conceitos do jornalismo ambiental são aplicados na prática do jornalismo diário e 

como esses textos informam o leitor sobre a questão da Poluição do Rio Iguaçu, ao mesmo 

tempo que promovem o debate de problemas hídricos. 
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Introdução 

 

A função social do jornalismo indica a necessidade de que os fatos, relatados pelos 

veículos de comunicação, correspondam ao interesse público e, dentre eles, destacamos 

a questão ambiental. Não é de hoje que a crise ambiental preocupa a humanidade, pois 

desde a Revolução Industrial que os impactos da poluição e da destruição dos bens 

naturais, indica uma grande preocupação com o rumo do desenvolvimento das 

sociedades. 

Tendo-se como horizonte o necessário debate por meio do jornalismo, neste artigo 

refletimos sobre uma característica que é considerada fundamental para os autores do 

Jornalismo Ambiental: o comprometimento com o despertar da cidadania, incluindo-se, 

portanto, a defesa a um ambiente saudável e a qualidade de vida das comunidades.  

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
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Partindo do papel social do jornalismo ambiental em promover a cidadania, foi 

realizada a análise dos textos jornalísticos do caderno Águas do Amanhã, do jornal 

Gazeta do Povo, divulgados em cinco edições impressas no ano de 2011 e também no 

site do projeto. O objetivo do estudo foi descrever como esses textos promovem a 

cidadania a partir da aproximação do leitor por meio do uso de fontes e na forma de 

apresentação dos problemas e soluções na poluição do Rio Iguaçu. Por meio da Análise 

de Conteúdo, buscamos explorar de que forma as questões propostas na teoria foram 

utilizadas na construção desses textos. 

 

Conceituando o Jornalismo Ambiental 

O debate sobre temáticas ambientais é algo recente no Brasil, especialmente no 

âmbito do jornalismo. Somente em 1992 foi criado o primeiro grupo de estudos em 

Jornalismo Ambiental, no Rio Grande do Sul. Isso demonstra a defasagem da imprensa 

nesse tema, uma vez que pode-se observar que em 1920 há jornais dedicados 

exclusivamente a questões econômicas (PULITI, 2013).  

Um dos fatores que influenciaram o crescimento do jornalismo ambiental como 

área de especialização, foi a atuação de movimentos ambientais. Belmonte (2004, p.21) 

destaca que “nos lugares onde as ONGs ambientalistas são mais atuantes e organizadas, 

o noticiário ambiental tende a ser mais frequente”. Além dessas organizações sociais, 

outro fator apontado como decisivo para o engajamento midiático com a temática 

ambiental, são os eventos de pauta ecológicas. O principal acontecimento apontado como 

marco na mídia internacional é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano em 1972, realizada em Estocolmo, na qual as pautas com temáticas ambientais 

passaram ser mais frequentes nos noticiários (MORAES, 2015).  

Entretanto, convém ressaltar que episódios que envolvem o meio ambiente podem 

ser encontrados nos jornais em datas anteriores ao evento. Nos anos 1970 já há registros 

de matérias e episódios dessa temática, mas geralmente isolados e sem continuidade 

(BELMONTE, 2004). Nas décadas de 1950 e 1960, jornalistas como Henrique Luiz 

Roessler, já denunciavam alguns casos ambientais. 

A abrangência do jornalismo ambiental, e seu recente crescimento como área de 

estudo, ainda causa dificuldade no momento de se conceituar. Bueno (2008) vê o 

“jornalismo ambiental como o processo de captação, produção, edição e circulação de 
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informações comprometidas com a temática ambiental e que se destina a um público 

leigo, não especializado”. Para o autor, o jornalismo ambiental deve desenvolver 

prioritariamente três funções: política, pedagógica e informativa, objetivando assim o 

diálogo entre diferentes partes. 

Belmonte (1997) traz o jornalismo ambiental como “uma especialização do 

jornalismo, com todas as regras gerais da profissão”. Isso faz com que o jornalista 

especializado nessa área apresente matérias de interesse público e escrita em linguagem 

acessível. Outra definição usualmente apresentada sobre o tema é de Girardi (2006), onde 

o principal papel do jornalista ambiental é trabalhar para “a inserção da visão ambiental 

tendo como pano de fundo a possibilidade da sustentabilidade”. 

Dentre todas as definições do Jornalismo Ambiental muitas partilham de que ele 

não pode ser entendido apenas como uma área dentro da comunicação. Para além disso, 

o jornalismo ambiental é fruto da interdisciplinaridade de estudos, da complexidade 

ambiental e dos saberes ambientais (LEFF, 2009). Partindo desse princípio, podemos 

propor dois preceitos nessa área de estudos. Trigueiro (2005) destaca que uma dessas 

premissas é “perceber a realidade que nos cerca de um ângulo mais abrangente, 

privilegiando a qualidade de vida no planeta e do planeta”.  Moraes (2016) aponta que a 

segunda premissa do estudo ambiental é um “maior aprofundamento contextual e a oferta 

de diferentes visões de mundo, sendo, portanto essencial a pluralidade de fontes”. Bueno 

ainda ressalta que “as fontes no jornalismo ambiental devem ser todos nós e sua missão 

será sempre compartilhar visões, experiências e conhecimento que contribuam para a 

relação sadia entre homem e o meio ambiente”. 

Essa relação apontada pelos autores, em que o jornalismo ambiental tem o papel 

de promover o debate na sociedade, está diretamente ligada ao conceito de cidadania. 

Entende-se cidadania como condição em que um indivíduo é pleno dentro de uma 

sociedade, tendo igualdade de direitos e deveres. No contexto do jornalismo ambiental, 

podemos entendê-lo como fomentador da cidadania a partir do momento em que são 

fornecidas bases para discussões de caráter social. De acordo com Turrati (2013), 

“diferentes fontes possibilitam a reflexão sobre pontos de vista diversos criados para um 

acontecimento notícia”, assim podemos afirmar que uma das premissas do jornalismo 

ambiental, em que diferentes fontes devem ser consultadas, contribui para a construção 

da cidadania. 
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Entretanto, para que o jornalismo seja capaz de promover esse debate cidadão, 

tornando assuntos ambientais em assuntos públicos, ele deve se pautar na pluralidade 

(ROTHBERG, 2011). Nesse contexto, ele deve ir além da consulta de diversas fontes, 

mas servir também de promotor de diferentes formas de pensar. 

Dentro do papel da cidadania e da diversidade de discurso promovido pelo 

jornalismo ambiental, podemos ver um viés educativo. Segundo Loose (2009) os meios 

de comunicação de massa são legitimadores de atitudes dentro de uma comunidade. Isso 

torna os meios de comunicação como transmissores de informações e ações sobre temas 

específicos. Herman Gelós (2001) coloca o jornalista como gerador de debates sobre 

temas importantes, mostrando diferentes opiniões sobre um determinado tema ou aspecto. 

Podemos então notar que o papel do jornalista como educador consiste em 

promover debates sociais. Belmonte (2004) destaca que “o jornalismo ambiental não pode 

ser apenas informativo, tem de estar engajado em um modelo de vida sustentável do ponto 

de vista ecológico e social”. Para o autor, um dos compromissos do jornalismo ambiental 

é mostrar que uma nova postura diante das cidades é possível. 

Outro aspecto que pode ser ressaltado dentro do jornalismo ambiental é a 

qualidade de vida. Porto-Gonçalves (2004) destaca que o desafio ambiental é colocar a 

relação humanidade-diversidade no foco dos debates, desconstruindo uma lógica 

mercantil. Esses debates promoveriam uma quebra no pensamento cartesiano, em que o 

homem é retirado da natureza, e o colocaria como participante dela, retomando questões 

de convívio entre diferentes partes e suas relações de vida. 

O papel central assumido no debate da qualidade de vida dentro da área ambiental, 

é desmontar um pensamento puramente econômico. Bueno afirma que: 

O desenvolvimento sustentável que deve ser objeto de preocupação do jornalismo 

ambiental é aquele que reduz as desigualdades. [...] O desenvolvimento 

sustentável para o jornalismo ambiental tem a ver com a qualidade de vida dos 

cidadãos e extrapola a vertente meramente econômica. (BUENO, 2007, p.21) 

 

Um último conceito que aqui será abordado é a questão ética dentro do jornalismo 

engajado com a temática ambiental. Para Teixeira (2008), “a ética no âmbito ecológico, 

tem o objetivo de resgatar o sentido da vida e valores como a integridade e a 

solidariedade”. Partindo dessa afirmação, podemos perceber o jornalismo ambiental 
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como uma fonte de estudos para além de uma ótica apenas ambiental, mas como um 

estudo social, onde o ser humano é enquadrado diversas esferas. 

A ética do jornalismo ambiental consiste em promover o engajamento social, não 

apenas como fator de mudanças no ambiente, mas sim como promovedor de uma nova 

forma de ser e agir. Observando esse contexto, podemos perceber que o jornalismo 

ambiental vem como uma nova forma de pensar, soltando-se de uma forma mecanicista 

e capitalista, pensando de uma forma sistêmica. Moraes (2015) afirma que “o saber 

ambiental traz novos valores e nova consciência para o jornalismo, que deve cumprir suas 

funções sociais históricas de valorização da democracia e prestar um serviço público de 

qualidade”. Desse modo, percebemos que a questão ética que envolve o jornalismo 

ambiental é fortemente atrelada a como o ser humano deve se portar ante a sociedade e o 

ambiente que o cerca. 

Objeto e metodologia de estudo 

O jornal Gazeta do Povo foi fundado em 20 de janeiro de 1919 na cidade de 

Curitiba, Paraná, pelo advogado Benjamim Lins. No manifesto de fundação, o jornal se 

define como “independente e imparcial”. No contexto de fundação, Curitiba vivia um 

momento de expressivo crescimento, impulsionado pela Universidade Federal do Paraná, 

que atrai estudantes de vários estados e imigrantes estrangeiros. Além da Gazeta, a cidade 

já contava com diversos e pouco atuantes jornais operários (OLIVEIRA FILHA, 2014). 

O primeiro exemplar do jornal circulou com apenas seis páginas. Ao longo de sua 

história, consolidou-se como um jornal de características locais e de prestação de 

serviços. Em 1962, a Gazeta do Povo foi adquirida por Francisco Cunha Pereira Filho e 

Edmundo Lemanski, e alguns anos depois, em 2001, com a compra do Canal 12 (atual 

RPCTV) e a Rádio 98 FM, formou-se o Grupo Paranaense de Comunicações, hoje sendo 

o maior grupo do estado.4 

Em 2016, o jornal contava com a editoria Vida e Cidadania para tratar de temas 

ambientais. A editoria abordava temas que afetam o consumidor, como mudanças em 

linhas de ônibus e manutenção de serviços públicos, o crescimento das cidades e sua 

                                                 
4 A partir de 01 de junho de 2017 a Gazeta do Povo deixou de circular na versão impressa, e passou a ser 

somente digital. 
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interferência no cotidiano da população, questões de cunho histórico e reportagens 

especiais sobre meio ambiente. 

O foco de estudo desse trabalho é o caderno especial “Águas do Amanhã”, 

desenvolvido pelo jornal Gazeta do Povo em parceria com o Banco HSBC. O caderno faz 

parte do projeto homônimo idealizado e promovido pelo grupo Lupaluna e pelo Grupo 

Paranaense de Comunicação – GRPCOM. O principal objetivo é “mobilizar a sociedade 

em prol da preservação do Rio Iguaçu por meio da comunicação” (GRPCOM, 2011). 

O Rio Iguaçu é o maior do estado do Paraná com cerca de 67.462 km2, cortando 

o Estado de leste a oeste, passando por Santa Catarina e Argentina. Mundialmente 

conhecido pelas Cataratas do Iguaçu, o rio produz cerca de 7% da energia elétrica do 

Brasil. Ao longo de seu curso estão instaladas cinco usinas hidroelétricas, sendo que a 

sexta está em construção no município de Capanema, PR. 

Em todo seu percurso, o rio enfrenta diferentes cenários em seu leito. No 

considerado Alto Iguaçu (nascente do rio em Curitiba), é o seu trecho mais crítico. Ao 

longo dele, o poder de regeneração é visto com a gradual limpeza da água e o 

aparecimento de vida aquática. Já perto do seu deságue, é considerado despoluído e com 

a qualidade da água acima dos índices recomendados. Atualmente, 80% da poluição do 

rio é de esgoto doméstico e poluição difusa, os outros 20% são de esgoto industrial.5 

O caderno “Águas do Amanhã” foi divulgado em cinco edições no ano de 2011. 

Seguindo a sequência narrativa, o caderno apresenta desde a situação do rio e de sua água 

até as ações que podem ser tomadas por diferentes segmentos da sociedade. Todo o 

suplemento conta com matérias curtas e ilustradas, com linguagem acessível e entrevistas 

que mostram o impacto no cotidiano das pessoas. 

A pesquisa apresentada pretende analisar o papel social do jornalismo ambiental 

dentro das notícias divulgadas no caderno6. Diante disso ela se ampara na Análise de 

                                                 
5 http://www2.gazetadopovo.com.br/aguasdoamanha/conheca-o-projeto  

 
6 Os textos analisados foram retirados do site http://www2.gazetadopovo.com.br/aguasdoamanha Acesso 

em Abril de 2017.   

http://www2.gazetadopovo.com.br/aguasdoamanha/conheca-o-projeto
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Conteúdo, buscando explorar como a comunicação realizada promove no receptor a 

conscientização sobre o problema enfrentado pelo Rio Iguaçu. 

Segundo Bardin (1977), dois objetivos dentro da análise de conteúdo podem ser 

destacados, o da superação da incerteza, visando confirmar que o conteúdo que 

pressuposto em uma mensagem está contido efetivamente; e o enriquecimento da leitura, 

que “pela descoberta de conteúdos e de estruturas confirmam (ou infirmam) o que se 

procura demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo esclarecimento de elementos”. 

Fonseca Junior (2006) destaca que, a análise de conteúdo “tem por objetivo extrair 

conhecimentos sobre aspectos latentes da mensagem analisada”. 

Assim, o artigo propõe enquadrar os textos jornalísticos nas definições de 

cidadania ambiental, observando os textos como potencializadores de debates. Serão 

analisados as fontes apresentadas e o enfoque de cada suplemento de acordo com as 

funções do jornalismo ambiental. As funções seguem o modelo de Bueno (2007) que 

divide em: 

1. Função informativa: o jornalismo ambiental deve levar ao público as 

principais questões ambientais, considerando impactos que modelos têm sobre 

o meio ambiente e sobre a qualidade de vida. 

2. Função pedagógica: tem como papel levar a causa e solução de problemas 

ambientais e a indicação de caminhos para a superação desses problemas. 

3. Função política: visa mobilizar os cidadãos para lutar contra os agravamentos 

da questão ambiental, além de incorporar nos leitores a vigilância sobre os 

gestores públicos e empresas. 

Além desse quadro, também será analisado como a argumentação utilizada na 

construção desses textos permite o debate social por meio da acessibilidade de linguagem 

e pluralidade de fontes. 

Análise das fontes como amplificadores de debate 

Na tabela 01 apresentamos a manchete do caderno, a chamada de capa e também 

a descrição apresentada no site sobre o conteúdo a ser abordado. 
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Título de Capa e número do 

suplemento 
Descrição apresentada no site Chamada de capa 

O Iguaçu pede socorro –  
N. 01 

O maior rio do Paraná, fonte de água 

e energia e que ainda produz 

verdadeiras maravilhas da natureza, 

como as Cataratas, está sofrendo 

com a poluição. Entenda como 

podemos mudar essa realidade 

O maior rio do Paraná, fonte 

de água e energia e que ainda 

produz verdadeiras 

maravilhas, como as 

Cataratas, está sofrendo com 

a poluição. Entenda como 

podemos mudar essa 

realidade. 
O Guarituba do Futuro –  
N. 02 

Segundo suplemento especial 

mostra a difícil missão do poder 

público de reverter anos de descaso 

com o meio ambiente e com quem 

vive em áreas de risco 

Ações conjuntas do poder 

público tem a difícil tarefa de 

reverter o quadro de descaso 

com o meio ambiente e com 

quem vive em áreas de risco. 
Cidadãos Mobilizados –  
N. 03 

Terceiro suplemento especial 

mostra iniciativas, no campo e na 

cidade, de cidadãos que resolveram 

arregaçar as mangas e lutar pelos 

nossos rios 

Não faltam bons exemplos 

de gente que resolveu 

arregaçar as mangas e lutar 

pelos nossos rios. 

Quase Morto – N. 04 Como se fosse uma estação de 

tratamento natural, suas águas são 

capazes de se renovar. Mas, segundo 

especialistas, este processo não vai 

durar para sempre 

Dos esgotos curitibanos as 

corredeiras de Porto 

Amazonas, expedição pelo 

rio Iguaçu prova que o rio é 

capaz de se regenerar. Por 

enquanto! 
Retrato do Alto Iguaçu –  
N. 05 

Densidade demográfica elevada e 

baixa disponibilidade de água 

colocam em xeque a 

sustentabilidade do Alto Iguaçu. 

Trecho do rio Atuba entre 

Curitiba e Colombo reflete 

problemas recorrentes na 

principal bacia hidrográfica 

do estado, como 

alagamentos, ocupações 

irregulares e esgoto sem 

tratamento. 

Seguindo a análise, as fontes citadas nas matérias dos suplementos foram 

divididas em dois grupos: especializadas e públicas, de acordo com o papel desenvolvido 

dentro do texto. Sendo assim, foram contabilizadas por citações nas matérias. Os 

resultados são apresentados na tabela 02. As definições seguem a classificação 

apresentada por Schmitz (2011) adaptadas para o jornalismo ambiental, assim 

classificadas: 

a) Fontes especializadas: pessoas ligadas diretamente a empresas, órgãos ou 

ações não públicas, relacionadas a questões hídricas. Em sua maioria 

engenheiros e pesquisadores que estão ligadas ao projeto. 

b) Fontes populares: pessoas da sociedade, participante de ONGs ou ligados 

a causa ambiental no âmbito social, mesmo que especializados na 

temática. Maioria são pessoas que desenvolvem ações para conservação e 

preservação ambiental. 
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N. Suplemento Fontes especializadas Fontes populares 
1 13 5 
2 16 17 
3 13 28 
4 11 8 
5 19 7 
   
N. de ocorrências 72 citações 65 citações 

 

As fontes foram contabilizadas a partir de falas nas matérias, buscando expor a 

quantidade de vezes que uma fonte especializada ou popular é citada. Analisando a tabela 

podemos ver que os números são elevados em quantidade de entrevistas, e apresentam 

uma proximidade de citações. Mesmo que não de maneira satisfatória, quando 

comparados a outros textos de matérias com a temática ambiental, pode-se dizer que 

atende a um dos conceitos proposto por Moraes, quando trata da pluralidade de fontes. 

 Das fontes especializadas citadas, há uma grande ocorrência de engenheiros civis, 

engenheiros agrônomos, arquitetos e urbanistas, diretores de órgãos públicos 

relacionados com gerenciamento de água e pessoas ligadas diretamente ao projeto Águas 

do Amanhã. Alguns nomes também são recorrentes em diversos textos, como o 

engenheiro ambiental Eduardo Gobbi e o oceanólogo Antonio Ostrensky. Muitas das 

citações utilizadas por essas fontes dizem respeito questões técnicas, como a qualidade 

da água, infraestrutura urbana e como ações podem reverter o quadro de poluição do rio 

Iguaçu.  

Moradores de regiões próximas a rios afluentes e o rio Iguaçu, ambientalistas, e 

gestores de ONGs caracterizam a grande maioria das fontes populares apresentadas. 

Grande parte das citações se encontra no terceiro suplemento (Cidadãos Mobilizados), 

onde mostra iniciativas populares para combater a poluição e os resultados obtidos. Há 

também a presença de relatos históricos sobre como o rio influenciou a economia e 

desenvolvimento do Paraná, como o apresentado por Ciro Ribas e Arnoldo Bach, ex-

maquinistas na época onde grande quantidade de madeira era extraída da margem do 

Iguaçu.  

Essa grande quantidade de fontes utilizadas, vai ao encontro da definição de 

Bueno, em que todos podem ser fontes no jornalismo ambiental, colocando o leitor 

diretamente ligado a formas de pensar e agir em relação a questões ambientais. Além 
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disso, as diferentes visões de mundo permitem que o debate sobre uma questão possa ser 

fomentado de diferentes pontos de vista.  

A linguagem utilizada nos textos apresentados também é de fácil entendimento e 

com uma clareza no conteúdo. Poucos termos técnicos são empregados e muitas bases de 

discussão social são inseridas. Assim, o leitor mesmo sendo leigo na temática, pode 

compreender o assunto abordado e como ele pode estar engajado na luta pela melhora na 

qualidade da água do Rio Iguaçu.  

A grande diversidade de fontes populares utilizadas também permite uma 

aproximação maior do leitor, já que elas são de diferentes setores da sociedade e 

desempenham múltiplas funções. Como exemplo, as matérias trazem produtores rurais, 

donas de casas, comerciantes, aposentados e líderes comunitários.  

Entretanto, apesar da ampla variedade de fontes utilizadas as matérias abordam 

superficialmente os temas, sendo muitas vezes textos de três a quatro parágrafos. As 

matérias poderiam ser mais longas a abordar mais temas dentro delas. Há matérias que 

focam na causa de um problema, e esquece-se de como trabalhar uma solução. Outros 

promovem uma solução e a causa torna-se algo mais distante do leitor. 

O papel social na in(formação) dos cidadãos 

Diante do papel social do jornalismo ambiental apresentada por Fonseca (2004) 

em que o jornalismo ambiental “deve encarar sua responsabilidade em participar 

ativamente na formação do cidadão”, observa-se que o Caderno Águas do Amanhã busca 

(in)formar o cidadão no papel que cada um tem diante da problemática no Rio Iguaçu e 

em outros mananciais. Um desses exemplos pode ser observado em uma das matérias 

divulgadas no terceiro caderno, onde é destacado: 

[...] Quando ele [Ari Becker] fotografou o estrago que esgotos clandestinos e 

redes rompidas estavam fazendo nos rios e levou tudo ao conhecimento das 

autoridades. “Haviam alguns esgotos irregulares, mas a Sanepar chegou junto e 

mandou regularizar. Eram poucos”. 

Assim como o papel do cidadão é destacado diante da poluição e como pode 

contribuir para reverter essa situação, o caderno também mostra como se pode agir para 

prevenir questões extremas, como a enfrentada pelo rio. Com uma visão ampla, saindo 
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do foco da poluição do Iguaçu, são apresentadas formas de preservar a água potável e sua 

utilização sustentável na agricultura. 

Entre os pontos defendidos pelo suplemento, está a educação ambiental como 

forma de criar uma nova visão sobre o tema; a atuação de grupos ligados à militância 

ambiental formado pela sociedade civil e a organização estudantil; formas de captação de 

água da chuva para o uso em lavouras e alimentação de gado; e a utilização de produtos 

de limpeza biodegradáveis. 

Conclusão 

Após a análise do caderno Águas do Amanhã, do jornal Gazeta do Povo, podemos 

concluir que há ampla variedade em relação ao uso das fontes, no entanto em algumas 

matérias os temas são apresentados em poucos parágrafos, não deixando de ser uma 

apresentação superficial. Outras reportagens não apontam soluções, detendo-se apenas 

nas causas dos problemas, o que certamente não contribui para uma sensibilização social 

para a mudança necessária quanto aos problemas ambientais. 

Ao apresentar as questões de mudança de hábitos adquiridas por algumas pessoas, 

o caderno promove o debate na sociedade sobre uma forma de utilização de recursos mais 

sustentável. Compreende-se, por fim, que indo além do debate que cause uma histeria 

coletiva diante de um quadro de grave poluição, o caderno também aborda o poder de 

regeneração que o rio tem e que cada um de nós é fundamental para que a questão hídrica 

e de poluição não se agrave. Segundo Fonseca (2004), conhecer as condições do meio 

ambiente é fundamental para que sejam definidas as verdadeiras urgências na atuação de 

problemas ambientais. 
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