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Resumo 

 

Este artigo, que faz parte de uma pesquisa mais ampla que busca comparar os discursos 

das principais publicações jornalísticas do país e sua interface com a formulação de 

políticas públicas relacionadas ao meio ambiente, tem como objetivo específico analisar 

as matérias publicadas pela revista Carta Capital sobre a temática “mudanças 

climáticas” em 2015, ano da 21ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-

21). O intuito principal foi verificar como se estruturou o discurso da publicação a partir 

de suas fontes de informação. Utilizando-se de fontes recorrentes, especialmente da 

agência de notícias Deutsch Welle, a revista, a partir de um discurso irônico e crítico, 

valorizou as ações do governo federal petista, enaltecendo a liderança do país como 

mediador no encontro. O instrumental teórico de análise foi encontrado em autores do 

Jornalismo e da Semiologia dos Discursos Sociais. 

 

Palavras-chave: Comunicação e Meio Ambiente, Amazônia, COP-21, Mudanças 

Climáticas, Carta Capital. 

 

Introdução 

 

A região amazônica é carregada de estereótipos e interpretações que ultrapassam a 

geografia, fazendo com que a região seja permeada por diferentes sentidos. Os discursos 

sobre Eldorado, “pulmão do mundo” e “inferno verde” são alguns dos mais conhecidos. 

Mais recentemente, dois acontecimentos negativos chamaram a atenção da mídia. O 

primeiro foi o assassinato do seringalista Chico Mendes em 19885, conhecido defensor 

das florestas e líder sindical e, posteriormente, o galopante desmatamento das florestas6.   

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Ciência, Meio Ambiente e Sociedade do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora, Professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)  e do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação, Cultura e Amazônia (PPGCOM) da UFPA. Email: lmirandaeua@hotmail.com  
3 Mestrando em Comunicação, Cultura e Amazônia pelo PPGCOM//UFPA. Email: andrepallmeira@gmail.com  
4 Estudante de Graduação do 6º. semestre do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFRN. Email: 

anathaliamaia@gmail.com   
5 Mais informações em: https://www.ebiografia.com/chico_mendes/. Acesso em 10 de Jul de 2017. 
6 Entre a década de 90 e começo dos anos 2000, o território da floresta amazônica sofreu com um intenso 

desmatamento causado principalmente pela produção agrícola e pecuária da região. No início da década de 90 foi de 

mailto:lmirandaeua@hotmail.com
mailto:andrepallmeira@gmail.com
mailto:anathaliamaia@gmail.com
https://www.ebiografia.com/chico_mendes/
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Dessa maneira, pressionado pela opinião pública, sobretudo a 

internacional, e pelos países do G7, o Brasil foi obrigado a criar novas 

perspectivas e políticas públicas ambientais para amenizar e mudar 

sua imagem em relação à preservação de floresta tropical 

(PRESSLER, 2012, p. 51). 
 

Segundo Pressler (2012, p.51), “a década de 90 ficou conhecida como a década 

das conferências”, marcada pela ECO-927 e pelas Conferências do Clima8. Costa et al 

(2012) consideram que especialmente após a ECO-92, a Amazônia passou a ser ainda 

mais observada, tornando-se foco permanente da atenção da mídia. Ainda nos anos 90, 

especificamente em 1997, durante a COP-3, realizada em Kyoto, no Japão, foi assinado 

o Protocolo de Kyoto9, documento que estabeleceu metas de redução para os gases do 

efeito estufa10, diretamente vinculado à pauta das mudanças climáticas.  

Este artigo está inserido em um projeto mais amplo (CNPq 2013)11, coordenado 

pela Profª Luciana M. Costa, cujo objetivo geral é analisar o modo como a mídia 

construiu seu discurso sobre as temáticas ambientais, especialmente sobre as mudanças 

climáticas, a partir da década de 90 até os anos mais recentes (2002-2016), a partir de 

suas fontes12 de informação (políticas, empresariais, científicas etc), verificando sua 

                                                                                                                                               
407.980 km² e no final da mesma década chegava a 557.667 km².  Mais informações em: 

http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016n.htm e 

http://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html. Acesso em 5 de julho de 2017.  
7 Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro. “Cerca de 180 

chefes de estado e de governo se reuniram no Riocentro, entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio 92) ou Cúpula da Terra. Segundo a ONU 

[Organização das Nações Unidas], nove mil jornalistas de todo o mundo se credenciaram para acompanhar as 

discussões sobre desenvolvimento sustentável, que tinham sido iniciadas em 1972, na Conferência de Estocolmo, da 

qual resultou na Declaração de Estocolmo. Segundo especialistas, a Rio 92 consolidou uma agenda global para o 

meio ambiente”. Mais informações em: http://oglobo.globo.com/economia/rio20/o-que-foi-rio-92-

4981033#ixzz2rciOfLc1 Acesso em: 11 de Julho de 2016 e em:  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/riomais10/o_que_e-2.shtml 
8 A primeira Conferência do Clima ocorreu no ano de 1997, em Berlim, Alemanha. Até hoje já foram realizadas 22 

desde 1995, anualmente. Mais informações em: http://www.terra.com.br/noticias/ciencia/infograficos/cops/ Acesso 

em: 4 de mai. de 2017.  
9 O Protocolo de Kyoto foi um acordo internacional assinado em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, quando 84 

países decidiram reduzir as emissões de gases-estufa dos países industrializados e garantir um modelo de 

desenvolvimento limpo aos países em desenvolvimento. O documento previa que, entre 2008 e 2012, os países 

desenvolvidos reduziriam suas emissões em 5,2% em relação aos níveis medidos em 1990. Fonte: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/2001-efeito_estufa-protocolo_de_kyoto.shtml. Acesso em 11 de Julho de 

2016. As metas previstas não foram cumpridas. 
10 “Os gases do efeito estufa envolvem a Terra e fazem parte da atmosfera. Estes gases absorvem parte da radiação 

infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a 

superfície da Terra”. Fonte: http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas/gases_do_efeito_estufa. 

Mais informações em http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm. Acesso em 11 de Julho de 2016 e em: 

http://www.terra.com.br/noticias/ciencia/infograficos/cops/ Acesso em: 4 de mai. de 2017 
11 “Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas: Uma Análise do Discurso Jornalístico e sua Interface 

com o Discurso Político” (Edital Universal CNPq, 2013). Coordenação: Profª Dra Luciana Miranda Costa 

(UFRN/UFPA). 
12 Herbert Gans (1979, p.80) define “fontes” como as pessoas que os jornalistas observam ou entrevistam e que 

fornecem informações ou sugestões de pauta, enquanto membros ou representantes de um ou mais grupos 

(organizados ou não) de utilidade pública ou de outros setores da sociedade. Disponível 

em:http://fontespautam.wordpress.com/2010/02/08/o-que-efonte-jornalistica/ 

http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2016n.htm
http://rainforests.mongabay.com/amazon/deforestation_calculations.html
http://oglobo.globo.com/economia/rio20/o-que-foi-rio-92-4981033#ixzz2rciOfLc1
http://oglobo.globo.com/economia/rio20/o-que-foi-rio-92-4981033#ixzz2rciOfLc1
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/riomais10/o_que_e-2.shtml
http://www.terra.com.br/noticias/ciencia/infograficos/cops/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/2001-efeito_estufa-protocolo_de_kyoto.shtml
http://www.institutocarbonobrasil.org.br/mudancas_climaticas/gases_do_efeito_estufa
http://www.usp.br/qambiental/tefeitoestufa.htm
http://www.terra.com.br/noticias/ciencia/infograficos/cops/
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interface com a formulação de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Para 

isso, estão sendo realizados levantamentos e análises dos dados coletados nos arquivos 

online de quatro mídias impressas de circulação nacional (Folha de S. Paulo, O Estado 

de S. Paulo, Revista Veja e Revista Carta Capital), correspondendo, de modo 

abrangente, ao período de 1990 – 2016, além de entrevistas com políticos e jornalistas. 

Ressalta-se, dessa forma, a importância e papel da mídia na contemporaneidade, como 

principal agente social de divulgação e socialização de informações. 

 

Os veículos impressos possuem a capacidade de nortear a discussão 

ambiental, agendando e divulgando em suas páginas informações 

sobre a temática que irão repercutir em outros campos (COSTA, 2009, 

p.186). 

 

Este artigo teve como objetivo específico analisar o discurso jornalístico da revista 

Carta Capital em 2015, durante a COP 21 (30/11 a 12/12), Conferência do Clima 

realizada em Paris, que reuniu representantes de 195 países, três mil jornalistas, seis mil 

agentes de segurança pública e 150 líderes mundiais, entre eles, os então presidentes do 

USA (Barack Obama) e do Brasil (Dilma Rousseff), os presidentes da China (Xi 

Jinping) e da Rússia (Vladmir Putin), a Chanceler Federal da Alemanha (Angela 

Merkel) e o Primeiro-Ministro da Índia (Narendra Modi). O evento também contou com 

o protesto de ecologistas e público em geral, que em virtude de medidas de segurança 

antiterrorista, não puderam se aproximar do local do evento ou fazer grandes 

manifestações. Foram deixados cerca de 10 mil pares de sapato na Praça da República 

em Paris, simbolizando o protesto contra atividades destruidoras do meio ambiente em 

todo planeta, incluindo, o consumo exacerbado, desmatamento de florestas, poluição, 

caça e pesca predatórias, derretimento de geleiras e outros temas relacionados à ação 

humana sobre o meio ambiente.  

Foram ainda analisadas reportagens da semana anterior e da semana posterior ao 

evento. A seleção das 12 reportagens13 foi feita, por sua vez, entre os meses janeiro e 

                                                 
13 As reportagens analisadas foram as seguintes: 1) CANTO, Reinaldo. Em Paris, o primeiro desenho do futuro 

acordo climático. Carta Capital, São Paulo, 7 de dezembro de 2015. Disponível em 

<https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/em-paris-o-primeiro-desenho-do-futuro-acordo-climatico > ; 2) 

DAHER, Rui. O acordo secular de elites trava o país. Carta Capital, São Paulo, 18 de dezembro de 2015. Disponível 

em < https://www.cartacapital.com.br/economia/o-acordo-secular-de-elites-trava-o-pais > ; 3) CANTO, Reinaldo. 

COP 21: novo documento mantém indefinições, mas segue rumo a um acordo. Carta Capital, São Paulo, 10 de 

dezembro de 2015.  Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/cop-21-novo-documento-

mantem-indefinicoes-mas-segue-rumo-a-acordo > ;  4)  DAHER, Rui. COP 21 e os desafios para a 

agropecuária.  Carta Capital, São Paulo. 4 de dezembro de 2015. Disponível em < 

https://www.cartacapital.com.br/politica/cop-21-e-os-desafios-para-a-agropecuaria-1863.html >;  5) PONTES,Nádia. 

Deutsche Welle. O nó que o Brasil quer desatar em Paris. Carta Capital, São Paulo. 8 de dezembro 2015. Disponível 

https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/em-paris-o-primeiro-desenho-do-futuro-acordo-climatico
https://www.cartacapital.com.br/economia/o-acordo-secular-de-elites-trava-o-pais
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/cop-21-novo-documento-mantem-indefinicoes-mas-segue-rumo-a-acordo
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/cop-21-novo-documento-mantem-indefinicoes-mas-segue-rumo-a-acordo
https://www.cartacapital.com.br/politica/cop-21-e-os-desafios-para-a-agropecuaria-1863.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/cop-21-e-os-desafios-para-a-agropecuaria-1863.html
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março de 2017, por meio da plataforma on-line da revista Carta Capital 

(https://www.cartacapital.com.br/), selecionando-se as palavras-chave: COP 21, IPCC 

(Intergovermental Painel on Climate Change14), aquecimento global, efeito estufa, 

Protocolo de Kyoto e mudanças climáticas. 

 

A questão ambiental, embora a sua importância seja inquestionável e apesar 

do aumento do número de reportagens publicadas, ainda não foi 

suficientemente internalizada de modo sistemático no agendamento diário da 

grande impressa brasileira, com exceção dos veículos especializados. 

(COSTA, 2009, p.188)  

 

A revista semanal Carta Capital, uma das mais importantes do país, foi lançada 

em 1994 pelo jornalista Mino Carta, voltada, principalmente, para um público das 

classes A e B15, interessado em temas como economia e política. A revista é 

ideologicamente16 ligada aos governos de “esquerda”, especialmente aos governos do 

Partido do Trabalhadores (PT), como foi o caso dos governos presidenciais de Luís 

Inácio Lula da Silva (2003-2011) e de Dilma Rousseff (2011-2016). Sua concorrente 

                                                                                                                                               
< https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-no-que-o-brasil-quer-desatar-em-paris > ;  6) NETTO, 

Delfim. O verdadeiro problema. Carta Capital, São Paulo. 15 de dezembro de 2015. Disponível em < 

https://www.cartacapital.com.br/revista/880/o-verdadeiro-problema>; 7) HELL, Irene. Deutsech Welle. "A era do 

petróleo está chegando ao fim", afirma Rockefeller Fund.  Carta Capital, São Paulo. 1 de dezembro de 2015. 

Disponível em < https://www.cartacapital.com.br/economia/a-era-do-petroleo-esta-chegando-ao-fim-afirma-

rockefeller-fund-7349.html > ;  8) CARTA, Gianni. COP21: A busca incerta do consenso. Carta Capital, São 

Paulo. 6 de dezembro de 2015. Disponível em < https://www.cartacapital.com.br/revista/879/a-busca-incerta-do-

consenso-5357.html >;  9) KOSCHYK,Maximiliane. Deutsche Welle O desafio chinês de crescer sem poluir. 

Carta Capital, São Paulo. 7 de dezembro de 2015. Disponível em 

<https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-desafio-chines-de-crescer-sem-poluir-9350.html> ;10) WELLE, 

Deutsche. Conferência do Clima de Paris começa com grandes expectativas. Carta Capital, São Paulo. 30 de 

dezembro de 2015.  Disponível em < https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/conferencia-do-clima-de-

paris-comeca-com-grandes-expectativas-3702.html > ; 11)  PONTES, Nádia. Deutsche Welle. Países chegam a 

acordo para combater mudanças climáticas. Carta Capital, São Paulo.12 de dezembro de 2015. Disponível em < 

https://www.cartacapital.com.br/internacional/paises-chegam-a-acordo-de-combate-a-mudancas-climaticas> ; 12) 

PONTES, Nádia. Deutsche Welle. "COP21 não vai limitar o aumento da temperatura em 2ºC".  Carta Capital, São 

Paulo. 4 de dezembro 2015. Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/cop21-nao-vai-limitar-

o-aumento-da-temperatura-em-2oc-9295.html>  
14 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é o principal organismo internacional para 

avaliação das mudanças climáticas. Foi estabelecido pela Organização das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP) e 

a Organização Meteorológica Mundial (OMM) para fornecer ao mundo uma visão científica clara sobre o estado 

atual do conhecimento da mudança do clima e seus potenciais impactos ambientais e socioeconômicos. Fonte: 

http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml#.T9tqvoGI7N4. Em novembro de 2009, hackers conseguiram 

capturar mensagens de e-mail dos cientistas do IPCC trocadas no decorrer dos 13 anos anteriores. Os e-mails foram 

divulgados na internet e revelaram combinações entre alguns integrantes do IPCC para manter os estudos de 

cientistas céticos do aquecimento global afastados de revistas científicas especializadas, como a Nature e a Science. 

O vazamento manchou a imagem do IPCC, que teve sua credibilidade questionada a partir de então. 
15Classes A e B são especificações de classes sociais utilizadas no país e definidas pelo Critério de Classificação 

Econômica Brasil em função do poder de compra e consumo de certos itens pelas famílias brasileiras. Fonte: 

http://www.logisticadescomplicada.com/as-classes-sociais-e-a-desigualdade-no-brasil/. Mais informações: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/  
16 Chauí (1984) define ideologia, sob a ótica marxista, como um conjunto organizado de representações, ideias, 

valores sociais, normas e procedimentos de conduta oferecidos e compartilhados em sociedade. As ideologias 

oferecem maneiras de perceber e entender o mundo. 

https://www.cartacapital.com.br/
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-no-que-o-brasil-quer-desatar-em-paris
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-no-que-o-brasil-quer-desatar-em-paris
https://www.cartacapital.com.br/revista/880/o-verdadeiro-problema
https://www.cartacapital.com.br/economia/a-era-do-petroleo-esta-chegando-ao-fim-afirma-rockefeller-fund-7349.html
https://www.cartacapital.com.br/economia/a-era-do-petroleo-esta-chegando-ao-fim-afirma-rockefeller-fund-7349.html
https://www.cartacapital.com.br/revista/879/a-busca-incerta-do-consenso-5357.html
https://www.cartacapital.com.br/revista/879/a-busca-incerta-do-consenso-5357.html
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-desafio-chines-de-crescer-sem-poluir-9350.html
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-desafio-chines-de-crescer-sem-poluir-9350.html
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/conferencia-do-clima-de-paris-comeca-com-grandes-expectativas-3702.html
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/conferencia-do-clima-de-paris-comeca-com-grandes-expectativas-3702.html
https://www.cartacapital.com.br/internacional/paises-chegam-a-acordo-de-combate-a-mudancas-climaticas
https://www.cartacapital.com.br/internacional/paises-chegam-a-acordo-de-combate-a-mudancas-climaticas
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/cop21-nao-vai-limitar-o-aumento-da-temperatura-em-2oc-9295.html
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/cop21-nao-vai-limitar-o-aumento-da-temperatura-em-2oc-9295.html
http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml#.T9tqvoGI7N4
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direta é a revista semanal Veja, da Editora Abril17. A partir de 2001, a revista Carta 

Capital, da Editora Confiança18, distribuidora da publicação, que até então era 

quinzenal, tornou-se semanal.  

 
O jornalismo, inicialmente identificado apenas com a imprensa, deve ser um 

veículo de informação para equipar os cidadãos com as ferramentas vitais ao 

exercício dos seus direitos e voz na expressão das suas preocupações. 

(TRAQUINA, 2004, p. 129). 

 

A principal metodologia utilizada neste trabalho foi a análise do discurso de 

vertente francesa. Para Verón (2004), a análise do discurso vai além do que está dito. É 

preciso, portanto, considerar o contexto da representação textual e o que também está 

nas entrelinhas. Para Foucault, “o ‘termo’ discurso poderá ser fixado como o conjunto 

de enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação” (FOUCAULT, 2007, 

p.122).  

Segundo Dominique Maingueneau (1976 apud BRANDÃO, 2004, p.13), o 

método da AD teve suas bases lançadas pelos chamados formalistas russos, quando 

estes se propuseram a estudar a estrutura dos textos. Porém, foi somente com a chamada 

Escola Francesa, na década de 60, que se desenvolveu a Análise do Discurso que tem 

como proposta o estudo não só da estrutura do texto, mas das condições em que o 

mesmo foi produzido, abarcando fatores como o contexto situacional imediato, o 

contexto institucional e o contexto sociocultural mais amplo, no interior dos quais se 

deu o evento comunicacional (PINTO, 1999 apud COSTA et al, 2015) 

Lima (2010), acrescenta que a análise do discurso consiste em problematizar as 

relações textuais, encontrando no texto marcas que permitem compreender como se dá a 

enunciação, ultrapassando aquilo que é meramente dito e chegando-se aos mecanismos 

de produção de um texto. O autor (2010) considera ainda, que a análise do discurso ao 

demonstrar as relações de poder entre diferentes esferas e como a mídia estrutura sua 

fala (originando efeitos de sentido), permite um estudo focado nos textos jornalísticos.    

 

 

 

                                                 
17 A revista, fundada pelo jornalista Mino Carta, teve sua primeira edição publicada no dia 11 de setembro de 1968. 

Possui circulação semanal com uma tiragem aproximada de 800 mil exemplares mensais, sendo, dentre as nacionais, 

a de maior circulação. Sua linha editorial é de centro-direita e neoliberal, portanto, de oposição aos governos do 

Partido dos Trabalhadores (PT), como o da ex-presidente Dilma Rousseff. Mais informações: 

http://veja.abril.com.br/acervodigital/ 
18 Mais informações em: https://www.cartacapital.com.br/editora/sobre-a-editora Acesso em: 30 de abr. de 2017.  

https://www.cartacapital.com.br/editora/sobre-a-editora
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A COP 21 

 

Realizada entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro de 2015, a COP 21 

tornou-se histórica devido a celebração do Acordo de Paris19, que consiste em manter o 

aquecimento global20 abaixo de 2ºC até 2100 em relação aos níveis pré-industriais, 

buscando reduzir consideravelmente as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera.  

O documento, assinado então por representantes de 195 países, prevê ainda a polêmica 

revisão quinquenal das metas para verificar a transparência das ações concretas dos 

signatários 21. 

Os países desenvolvidos se comprometeram a desembolsar, a partir de 2020, 100 

bilhões de dólares para contribuir com medidas mitigadoras da destruição ambiental em 

diversos países, especialmente os menos desenvolvidos. O avanço foi significativo em 

relação à frustação ainda existente gerada durante a COP 1522, em 2009, realizada em 

Copenhague, na Dinamarca.  

                                                 
19 Mais informações em: https://nacoesunidas.org/cop21/. Acesso em 10 de Jul.de 2017 e em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151212_acordo_paris_tg_rb.  Acesso em: 19 de mai. de 2017 
20 O aquecimento global é um fenômeno particular das mudanças climáticas. Corresponde ao aumento da temperatura 

global e da capacidade da atmosfera em absorver o calor (Fonte: 

http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/657) “As causas do aquecimento global são muito pesquisadas. 

Existe uma parcela da comunidade científica que atribui esse fenômeno a um processo natural, afirmando que o 

planeta Terra está numa fase de transição natural, um processo longo e dinâmico, saindo da era glacial para a 

interglacial, sendo o aumento da temperatura consequência desse fenômeno. No entanto, as principais atribuições 

para o aquecimento global são relacionadas às atividades humanas, que intensificam o efeito de estufa através do 

aumento na queima de gases de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. A queima dessas 

substâncias produz gases como o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), que retêm o 

calor proveniente das radiações solares, como se funcionassem como o vidro de uma estufa de plantas, esse processo 

causa o aumento da temperatura. Outros fatores que contribuem de forma significativa para as alterações climáticas 

são os desmatamentos e a constante impermeabilização do solo”. Disponível em 

http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm. 
21 Mais informações em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/12/representantes-de-195-paises-aprovam-

acordo-global-do-clima.html Acesso em: 26 de mai. de 2017 
22 Conferência que reuniu, em 2009, as 193 nações integrantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas, com o objetivo de definir uma agenda global de ações para controlar os impactos do 

aquecimento global. Fonte: http://super.abril.com.br/blogs/planeta/voce-sabe-o-que-e-a-cop-15/ 

https://nacoesunidas.org/cop21/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/12/151212_acordo_paris_tg_rb
http://www.mudancasclimaticas.andi.org.br/node/657
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/12/representantes-de-195-paises-aprovam-acordo-global-do-clima.html
http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/12/representantes-de-195-paises-aprovam-acordo-global-do-clima.html
http://super.abril.com.br/blogs/planeta/voce-sabe-o-que-e-a-cop-15/
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Este ano a COP foi em Copenhague, capital da Dinamarca, país que sonhava 

em entrar para a história como o anfitrião de um acordo abrangente que 

substituísse o Protocolo de Kyoto, acordado em 1997 na COP 3, sediada na 

cidade japonesa. (MUNIZ, R. Sonho dinamarquês de virar ‘capital ambiental’ do 

mundo torna-se pesadelo. G1, São Paulo, 19 dez. 2009) . 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas está acabando 

melancolicamente. O "pré-acordo" fechado nesta sexta-feira, em 

Copenhague, foi o "pior da história", disse o delegado sudanês, Lumumba 

Stanislas Dia-Ping, cujo país preside o G77 (130 países em 

desenvolvimento). (G1. COP 15 propõe o 'pior acordo da história', acusa representante 

de nações pobres. G1, São Paulo, 18 dez. 2009). 

 

 

A COP 15 gerou uma série de expectativas ligadas à renovação do Protocolo de 

Kyoto, mas que acabaram não se concretizando em virtude da não adesão dos Estados 

Unidos e China ao documento. Este último país tornou-se em 50 anos, em virtude do 

acelerado processo de industrialização, uma superpotência mundial e o maior 

consumidor de energia desde 2011. Segundo um estudo realizado pela Universidade de 

Harvard23, devido ao consumo de carvão vegetal na China, o país emite mais gás 

carbônico na atmosfera (CO2) que os USA e Europa juntos. 

 

Apesar da presença da elite do poder político mundial e da inédita demonstração de 

mobilização da sociedade civil globalmente organizada pelo tema, o que definiu o 

caráter singular tanto da cúpula de lideranças globais, quanto da COP15, foi o 

desfecho confuso e melancólico. Como explicar que uma reunião que se dá no mais 

favorável contexto dos últimos tempos, com uma ampla janela de oportunidades 

aberta para um bom acordo, termine em ambiguidade e impasses subterrâneos? 

(ABRANCHES, 2010).   

 

Recentemente, o documento assinado em Paris em 2015 sofreu uma baixa notória 

com a saída dos Estados Unidos (USA) do Protocolo24. O atual presidente Donald 

Trump resolveu abandonar o acordo por considera-lo “injusto”, apesar do país ser o 

segundo maior emissor global de gases de efeito estufa, só perdendo para China. A 

Índia, por sua vez, com cerca 1,3 bilhão de habitantes, é o terceiro maior poluidor do 

mundo.  

                                                 
23 KOSCHYK, Maximiliane. Deutsech Welle. O desafio chinês de crescer sem poluir. Carta Capital, São Paulo. 7 de 

dezembro de 2015. Disponível em <https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-desafio-chines-de-crescer-

sem-poluir-9350.html> 
24 No dia 1 de junho de 2017, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a saída do país do Acordo 

de Paris assinado durante a COP 21 no mandato do ex-presidente Barack Obama. Segundo Trump, o acordo era 

“debilitante, desvantajoso e injusto” para os EUA, para ele, o acordo tornou-se um mero acordo comercial e dava 

vantagem econômica para China e Índia enquanto enfraquecia a economia americana. Disponível em:  

http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/01/internacional/1496334641_201201.html Acesso em: 05 de jun. De 2017 

https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-desafio-chines-de-crescer-sem-poluir-9350.html
https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-desafio-chines-de-crescer-sem-poluir-9350.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/01/internacional/1496334641_201201.html
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A cobertura jornalística de Carta Capital 

 

Nas matérias jornalísticas25 analisadas, especialmente nos artigos de opinião26, 

nota-se, de um modo geral, a preocupação da revista com os rumos do Acordo de Paris 

e, especialmente, com sua execução. Nove das doze matérias mostraram um tom 

reticente quanto ao documento: 

Acordo escrito: apenas intenções. Onde está o compromisso de 

financiar tais ações e a definição de um preço mundial para o carbono, 

com sanções e multas? (DAHER, Rui. O acordo secular de elites trava 

o país. Carta Capital, São Paulo, 18 de dezembro de 2015). 

A autoria das matérias foi dividida entre repórteres e colunistas, sendo uma 

assinada pela correspondente de Paris da própria revista (Gianni Carta), cinco assinadas 

por colunistas de Carta Capital (Rui Daher, Reinaldo Canto e Delfim Netto) e seis 

assinadas por repórteres da Deutsche Welle.  

 

AUTOR/ VEÍCULO AO QUAL 

ESTÁ LIGADO 

Nº DE PUBLICAÇÕES DE SUA 

AUTORIA 

Reinaldo Canto (Carta Capital) 2 

Rui Daher (Carta Capital) 2 

Delfim Netto (Carta Capital)  1 

Gianni Carta (Carta Capital) 1 

Nádia Pontes (Deutsche Welle) 3 

Irene Hell (Deutsche Welle) 1 

Maximiliane Koschyk (Deutsche Welle)  1 

Deutsche Welle 1 

 

Os principais entrevistados nas reportagens foram: Laurent Fabius (político 

francês) e Pedro Telles, coordenador do projeto Mudanças Climáticas do Greenpeace 

Brasil. As instituições/organismos mais citados foram: ONU, Greenpeace e Convenção-

Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC).  

 

INSTITUIÇÕES MAIS CITADAS Nº DE VEZES QUE FOI CITADA 

ONU 6 

UNFCCC 3 

                                                 
25 Consideramos matéria jornalística todos os textos publicados pelos jornais e coletados nesta pesquisa, o que 

engloba os gêneros: reportagem, artigo de opinião, entrevista e editorial. 
26 Artigo, também chamado artigo de opinião: matéria divulgada, com assinatura, e na qual são expendidas opiniões e 

críticas (ERBOLATO, 1985, p. 45). 
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Rockefeller Brothers 

Fund/Rockefeller Fund 
3 

Standart Oil 3 

Greenpeace 2 

 

Os subtemas mais frequentes relacionados às mudanças climáticas, trataram das 

consequências do aquecimento global, como por exemplo, “economia verde”,  

inundações, “refugiados do clima”, estiagens, “justiça climática”, “guerras climáticas, 

poluição, agropecuária, energias limpas/renováveis e consumo de combustíveis fósseis.  

As matérias analisadas, especialmente a dos colunistas e de entrevistas especiais 

(com Stephen Heintz, do Rockefeller Fund, e Yvo de Boer, ex-chefe da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), se destacaram por levar em 

conta as diferenças irreconciliáveis entre os países (“...mas os chineses vão dirigir mais 

automóveis”), desde o grau de desenvolvimento econômico, até o comprometimento ou 

interesse de determinadas nações em relação ao acordo (“... já começaram a divergir 

sobre quem pagará a conta”). Percebe-se também, a crítica ao fato do acordo, depois de 

algum tempo, ser esquecido ou se enfraquecer (“...podem voltar às velhas formas de 

criar energia).  

Ademais, em 2030, quando os acordos deixarão de vigorar assinados 

em Paris, países como os EUA podem voltar às velhas formas de criar 

energia. Além disso, a chamada “revisão quinquenal”, mecanismo 

para verificar a transparência de eventuais signatários da COP21, é 

outro ponto para desentendimentos. (CARTA, Gianni. A busca incerta 

do consenso. Carta Capital, São Paulo, 6 de dezembro de 2015).  

Painéis solares e turbinas eólicas pontuam o gigantesco país. The 

Economist apressa-se a fazer uma ressalva: talvez a China queime 

menos carvão nos próximos anos, “mas os chineses vão dirigir mais 

automóveis”. Ao mesmo tempo, a Índia queimará mais carvão. 

(CARTA, Gianni. A busca incerta do consenso. Carta Capital, São 

Paulo, 6 de dezembro de 2015).  

Sendo chato, acho que, desta vez, talvez o ofertório passe da página 9, 

mas não chegue à 32. Tanto que pobres e ricos já começaram a 

divergir sobre quem pagará a conta... (DAHER, Rui. COP 21 e os 

desafios para a agropecuária. Carta Capital, São Paulo, 04 de 

dezembro de 2015). 

Algumas vezes, o discurso da revista, por meio de repórteres ou colunistas, 

assume um tom didático (“Seu controle, portanto, envolve a redução do CO2-eq, os 

chamados gases estufa...”), buscando explicitar não somente as consequências, mas 
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também as causas do fenômeno, além da origem e dos objetivos das COPs. Nota-se, 

nesse sentido, o uso recorrente da conjunção “portanto”. 

 

Depois de longas discussões, iniciadas ainda no século XIX, não há 

dúvida de que uma parte muito significativa do atual aquecimento da 

Terra é consequência da expansão da atividade humana. Seu controle, 

portanto, envolve a redução do CO2-eq, os chamados gases estufa, que 

são, necessariamente, produzidos com qualquer bem ou serviço que 

forma o famoso Produto Interno Bruto, cuja maximização per capita 

costuma ser o objetivo do desenvolvimento. O resultado são bens 

consumíveis que farão a satisfação de alguém, mas deixarão resíduos 

que voltarão degradados para a natureza e libertarão CO2-eq. 

(NETTO, Delfim. O verdadeiro problema. Carta Capital, São Paulo, 

15 de dezembro de 2015).  
 

A Conferência do Clima talvez seja o único espaço em que os países 

ricos buscam negociar em pé de igualdade com os mais pobres. Essa 

“busca por igualdade” se opõe a um dos princípios da Convenção-

Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (UNFCCC), 

que estabeleceu desde sua criação, em 1992, a necessidade da 

diferenciação. Esse embate pode colocar as negociações em Paris, 

na COP21, a perder. (PONTES, Nádia. Deutsche Welle. O nó que o 

Brasil quer desatar em Paris. Carta Capital, São Paulo, 8 de dezembro 

de 2015). 
 

O artigo de opinião, “o acordo secular de elites trava o país”, de Rui Daher, 

publicado em 7 de dezembro de 2015, durante a conferência, traz um bom desenho da 

posição inicial de ceticismo quanto ao acordo que estava sendo delineado. O texto, em 

tom crítico (“não vejo qualquer possibilidade de mudança...”), faz observações sobre as 

formas de dominação entre os países. O autor ressalta que a concentração de renda no 

planeta interfere diretamente na economia e nos outros setores.  

 

Não vejo qualquer possibilidade de mudança nessa dominação. Com o 

passar dos séculos, ela se enraizou de tal forma e se consolidou como 

algo natural, em equivocada interpretação de meritocracia (DAHER, 

Rui. O acordo secular de elites trava o país. Carta Capital, São Paulo, 

4 de dezembro de 2015).  

Nas matérias analisadas, percebe-se com frequência o uso da conjunção 

adversativa “mas” na construção da narrativa jornalística, indicando incertezas ou, no 

geral, reforçando aspectos negativos vinculados à informação. A conjunção permeia as 

reportagens, inclusive, os títulos de uma delas: “COP 21: novo documento mantém 

indefinições, mas segue rumo a um acordo” (CANTO, Reinaldo, 10/12/2015). Já na matéria: “O 

https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/dez-fatos-sobre-a-mudanca-climatica-global-4929.html
https://www.cartacapital.com.br/conferencia-do-clima-de-paris-comeca-com-grandes-expectativas-3702.html
https://www.cartacapital.com.br/revista/879/a-busca-incerta-do-consenso-5357.html
https://www.cartacapital.com.br/autores/deutsche-welle
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desafio chinês de crescer sem poluir” fica explícito o uso da conjunção e da dúvida 

constante que permeia o tema.  

 

A ascensão da China de um país em desenvolvimento para uma 

superpotência global em apenas meio século tem fascinado o mundo. 

Mas o progresso tem um preço: o gigante da economia asiática lidera 

o ranking global de emissões de gases poluentes. (KOSCHYK, 

Maximiliane. Deutsche Welle. O desafio chinês de crescer sem poluir. 

Carta Capital, São Paulo, 07 de dezembro de 2015).  

Ao longo da última década, o consumo de carvão da China tem 

crescido a uma taxa anual de 10%. No ano passado, no entanto, ele 

diminuiu em quase três pontos percentuais. Para 2015, o governo 

espera uma nova redução. De acordo com especialistas da London 

School of Economics, o consumo de carvão da China vai vivenciar 

uma drástica queda – mas somente após 2020. (KOSCHYK, 

Maximiliane. Deutsche Welle. O desafio chinês de crescer sem poluir. 

Carta Capital, São Paulo, 07 de dezembro de 2015). 

A energia hidrelétrica pode também ser a fonte renovável para a 

China. Quase um quinto da eletricidade do país vem hoje desse meio. 

Três Gargantas, na província de Hubei, é a maior usina hidrelétrica do 

mundo, mas também uma das instalações mais controversas do 

planeta. (KOSCHYK, Maximiliane. Deutsche Welle. O desafio chinês 

de crescer sem poluir. Carta Capital, São Paulo, 07 de dezembro de 

2015).  

No artigo de opinião, “COP 21 e os desafios para a agropecuária”, de Rui Daher, 

publicado em 4 de dezembro de 2015, o autor salienta mais uma vez que não será fácil 

chegar a um acordo satisfatório. O texto argumenta que a pauta agropecuária é  

mercadológica e que o enfoque social tem ficado para o segundo plano (“‘objetivos 

milenares’ nunca alcançados”). Por meio do artigo, Rui Daher defende que o assunto 

meio ambiente, centrado nas mudanças climáticas, virou business. Não apenas a 

emergência e a necessidade de minimizar as mudanças climáticas regeriam o interesse 

no tema. Ele se tornou assunto “da moda”, rendendo votos. O tom utilizado nao artigo é 

de ironia e descrédito (“...dando de galo...”, “...estupraram a camada de ozônio...”) e de 

apoio a posição do governo brasileiro (“...andou fazendo direitino a lição de casa”). 

As primeiras notícias vindas de Paris trazem alento. Fazem parecer 

que a moçada anda tomando jeito ou dando ouvidos aos marqueteiros 

que sabem que o tema rende votos” (DAHER, Rui. COP 21 e os 

desafios para a agropecuária. Carta Capital, São Paulo, 4 de dezembro 

de 2015).  

O Brasil, que nos últimos anos andou fazendo direitinho a lição de 

casa, começou entrando de sola, dando de galo, impondo mais 

https://www.cartacapital.com.br/revista/866/a-crise-e-chinesa-1456.html
https://www.cartacapital.com.br/10-respostas-para-entender-as-metas-para-o-clima-mundial-6388.html
https://www.cartacapital.com.br/autores/deutsche-welle
https://www.cartacapital.com.br/autores/deutsche-welle
https://www.cartacapital.com.br/autores/deutsche-welle
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obrigações do que intenções, que destas o inferno poluidor está cheio. 

Quer que os países pobres e em desenvolvimento sejam ajudados 

financeira e tecnologicamente por aqueles que mais estupraram a 

camada de ozônio. (DAHER, Rui. COP 21 e os desafios para a 

agropecuária. Carta Capital, São Paulo, 4 de dezembro de 2015).  

Os Estados Unidos (USA) ganharam destaque, como na matéria de Gianni Carta, 

na qual o autor aborda que os USA foram um dos países que causaram indignação ao se 

opor ao Protocolo de Kyoto, ratificando o ocorrido em 1997: “Washington assinou o 

documento, mas o então presidente Bill Clinton preferiu não ratificar o tratado enquanto 

a China não limitasse suas emissões de dióxido de carbono” (Gianni Carta. A busca 

incerta do consenso. Carta Capital, São Paulo, 6 de dezembro de 2015).  

Enquanto Obama discursava em Paris, o Congresso, controlado pelos 

republicanos, arquitetava planos para derrubar as promessas do 

presidente. Recado dos republicanos: Obama não tem credibilidade. Já 

a China, maior poluidor global, passou a levar sério o assunto. 

(CARTA, Gianni. A busca incerta do consenso. Carta Capital, São 

Paulo, 6 de dezembro de 2015). 

Os sinais políticos enviados antes do início da conferência são mistos: 

Merkel afirmou que se pode esperar um acordo apenas parcialmente 

obrigatório. O principal motivo para isso é a resistência dos Estados 

Unidos. Obama deseja um entendimento, mas um acordo internacional 

vinculativo seria derrubado pelo Congresso americano. (Deutsche 

Welle. Conferência do Clima de Paris começa com grandes expectativas. Carta 

Capital, São Paulo, 6 de dezembro de 2015).  

 

O destaque, então dado aos Estados Unidos, continua atual. Em junho de 2017, 

como já mencionado, o presidente Donald Trump anunciou a saída dos USA do Acordo 

de Paris. Como um dos maiores poluidores do planeta, a saída do país é uma ausência 

fundamental, ainda que a União Europeia tenha se recusado a revisar as exigências 

feitas pelo presidente, afirmando que o acordo é definitivo27. 

Conclusão 

 

Por meio das matérias jornalísticas analisadas, percebe-se que a revista Carta Capital usou um 

tom crítico ao tratar da COP 21 e do tema “mudanças climáticas”em suas páginas. A narrativa 

jornalística foi construída oras por meio de um discurso irônico, oras didático, ressaltando as 

dificuldades que permearam o acordo e os interesses econômicos e eleitorais envolvidos. Os textos 

                                                 
27 Mais informações em: http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/06/1889926-para-driblar-trump-europa-

planeja-tratar-acordo-de-paris-com-empresas.shtml Acesso em: 07 de jun. de 2017 

https://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/o-desafio-chines-de-crescer-sem-poluir-9350.html
https://www.cartacapital.com.br/autores/deutsche-welle
https://www.cartacapital.com.br/autores/deutsche-welle
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/06/1889926-para-driblar-trump-europa-planeja-tratar-acordo-de-paris-com-empresas.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/06/1889926-para-driblar-trump-europa-planeja-tratar-acordo-de-paris-com-empresas.shtml
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elogiaram a posição brasileira do governo federal petista durante a COP 21. A publicação também 

buscou contextualizar o evento ressaltando resultados de conferências anteriores, assim como as 

especificidades e interesses de cada país. Além disso, destacou a falta de punição ou multa em caso 

de descumprimento do acordo, tornando-o “flexível demais”. A dicotomia pobres x ricos e a 

pergunta “quem vai pagar a conta?” marcaram os textos. 

A revista Carta Capital baseou-se, dominantemente, em artigos de opinião e 

matérias fornecida pela agência de notícias Deutsche Welle para construir sua narrativa 

jornalística sobre as mudanças climáticas. Não houve, entre suas fontes, entrevistados 

que não fossem políticos, especialistas na área ambiental ou jornalistas. Outros grupos 

sociais, como os moradores da região amazônica, diretamente ligados à problemática, 

praticamente não tiveram espaço ou "voz" nas da revista, dificultando um 

posicionamento mais crítico ou pluralista da publicação. A Amazônia, região de 

significativa importância para o tema, tampouco recebeu destaque nos textos. 
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