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Resumo 
 

Este artigo tem o objetivo de estudar a diversidade de fontes jornalísticas em 32 

programas da série Nova Amazônia na TV Escola. A série une pesquisa científica à 

sabedoria dos povos da floresta e trata de forma dinâmica os temas regionais que 

influenciam o planeta, mostrando um lugar onde ainda há muito que ser descoberto. 

Aprofundam-se as discussões sobre fontes jornalísticas (CHAPARRO, 1994; PINTO, 

2000; SCHMITZ, 2011) e o papel essencial que exerce para construção do jornalismo 

ambiental (GELOS, 2008; BUENO, 2008; GIRARDI, LOOSE,  CAMANA, 2015). 

Propõe-se um estudo exploratório, enfatizando a observação pelo eixo da diversidade de 

saberes nas fontes utilizadas para construção das narrativas ambientais do programa. Os 

dados coletados mostram uma busca para contemplar a diversificação das vozes.  
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Introdução 

 

Somos impactados pela ótica desgastada das questões ambientais a todo o 

momento pela mídia. Temas como: poluição do ar, alimentos transgênicos, o uso de 

agrotóxicos, desmatamento, consumo desenfreado, poluição dos recursos hídricos, 

exploração dos minérios, produção inconsciente de resíduos sólidos e crimes ambientais 

atravessam o cotidiano dos cidadãos brasileiros.  

                                                 
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
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (PPGCOM/UFRGS) e membro do Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental (UFRGS/CNPq). E-mail: 

jamille.almeida@ufrgs.br. 
 

3
 Profa. Dra. do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (PPGCOM/UFRGS) e líder do Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental (UFRGS/CNPq). E-mail: 

ilza.girardi@ufrgs.br. 
 

4
 Profa. Dra. da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FCE/UFRGS). 

E-mail: lurdes.furno@ufrgs.br. 
   



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

 

 2 

Na maioria das vezes, essas questões ambientais costumam ser tratadas pela 

imprensa em uma visão geral das notícias sobre a cidade, carecendo de um olhar 

sistêmico sobre os fatos. Bacchetta (2000) contribui com essa discussão ao lembrar que, 

muitas vezes, a imprensa utiliza de uma forma sensacionalista para abordar a temática 

ambiental, pois só confere destaque quando ocorre uma catástrofe. Dessa forma, a 

imprensa "contribui para gerar indiferença na opinião pública, a não se interessar por 

algo que considera fora do seu alcance e sem solução. Desta maneira, se cria uma 

desilusão e conformismo perante a destruição da Natureza" (BACCHETTA, 2000, p. 

20, tradução nossa
5
). 

Por isso, precisamos aprender a enxergar o nosso ambiente de outras formas, 

utilizando outras lentes. Nesse caminho, o jornalismo ambiental tem capacidade de 

contribuir, pois, como define Bacchetta: 

O jornalismo ambiental considera os efeitos da atividade humana, 

desde a ciência e a tecnologia em particular, sobre o planeta e a 

humanidade. Deve contribuir para difusão de temas complexos e a 

análise de suas consequências políticas, sociais, culturais e éticas. É 

um jornalismo que procura desenvolver a capacidade das pessoas para 

participar e decidir sobre sua forma de vida na Terra, para assumir em 

definitivo sua cidadania planetária. (BACCHETTA, 2000, p. 18, 

tradução nossa
6
). 

 

 Dessa forma, entendemos que o jornalismo precisa dar espaço para a realidade 

que transcenda o universo pessoal do cidadão que o lê/assiste. É preciso mostrar uma 

realidade que o envolva e que ele não saiba que existe. Além disso, o jornalismo deve 

superar o enfoque que dá para as questões ambientais, enfatizando uma perspectiva de 

destruição da natureza. Deve-se trabalhar com a ótica da integração entre os assuntos e 

não pensar de forma fragmentada, ao separar a natureza da sociedade. É preciso 

considerar também a importância de se contemplar uma diversidade de vozes que 

apresente uma diversidade de saberes.  

 Nesse contexto, lançamos a proposta de um estudo exploratório que será 

desenvolvido dentro da especificidade do jornalismo ambiental, enfatizando a 

                                                 
5
  No original: "contribuye a generar indiferencia em la opinión pública, al no interesarse por algo que 

considera fuera de su alcance y sin solución. De esta manera, se genera incluso desiluón y conformismo ante la 

destrucción de La Naturaleza” 
 

6
  No original: El periodismo ambiental considera los efectos de la actividad humana, desde la ciencia y la 

tecnologia en particular, sobre el planeta y la humanidad. Debe contribuir por lo tanto a la difusión de temas 

complejos y al análisis de sus implicâncias políticas, sociales, culturales y éticas. Es um periodismo que procura 

desarrolhar la capacidade de las personas para participar y decidir sobre su forma de vida em la Tierra, para a sumir 

en definitiva su ciudadanía planetária. 
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observação pelo eixo da diversidade de saberes encontrados nas fontes utilizadas para 

construção das narrativas ambientais de um programa de televisão. Além do autor já 

citado, aprofundamos as discussões sobre fontes jornalísticas (CHAPARRO, 1994; 

PINTO, 2000; SCHMITZ, 2011) e o papel essencial que exerce para construção do 

jornalismo ambiental (GELOS, 2008; BUENO, 2008; GIRARDI, LOOSE,  CAMANA, 

2015)  na mídia para entendimento do nosso ambiente. 

 O objetivo desse trabalho é estudar a diversidade de fontes jornalísticas em 32 

programas da série Nova Amazônia na TV Escola. A motivação pela escolha do objeto 

de análise foi impulsionada pela descrição da proposta da série Nova Amazônia em sua 

página na rede social Facebook, a qual promete: “O Nova Amazônia vai em busca de 

pessoas, comunidades e ideias, com um olhar diferente sobre a região... um olhar de 

dentro, um olhar de quem vive aqui!
7
”. Dessa forma, entendemos que os programas 

analisados contribuem com a discussão de alguns elementos que balizam o fazer do 

jornalismo ambiental, como: contemplar a diversidade dos saberes e não ficar refém de 

fontes oficiais e assumir seu papel educativo, cidadão e transformador.  

Após o mapeamento, será realizada uma análise quantitativa e qualitativa dessas 

vozes que ajudam a construir a narrativa de cada programa. Desse modo, propomos uma 

categorização das fontes encontradas, possibilitando a compreensão dessas diferentes 

vozes. 

Esse artigo faz parte dos estudos realizados para construção da dissertação da 

primeira autora – com orientação da segunda autora – que busca entender como as 

práticas do jornalismo, dentro da perspectiva do jornalismo ambiental, são construídas 

nos programas, com temática ambiental, da TV Escola. Entendemos que esses produtos 

midiáticos geram conhecimento e que terão algum impacto na formação dos diferentes 

sujeitos. Esse recorte apresentado aqui contribui para aprofundar questões que irei  

desenvolver na minha pesquisa, como a diversidade de saberes pelo acionamento das 

fontes jornalísticas. 

 

Discussões sobre Jornalismo Ambiental 

 Compreendemos que o jornalismo ambiental, antes de sua especificidade, é 

jornalismo. Dessa forma, ele está guiado pelo compromisso com o interesse público e 

com a popularização do conhecimento, possibilitando a ampliação do debate pelos 

                                                 
7
  Essa informação pode ser conferida aqui: 

https://www.facebook.com/pg/NovaAmazonia/about/?ref=page_internal. 
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cidadãos. Como salienta Traquina (2004), o jornalismo, pelo polo ideológico, é um 

“serviço público que fornece cidadãos com informação de que precisam para votar e 

participar na democracia e age como guardião que defende os cidadãos dos eventuais 

abusos de poder” (p.27). 

 Ao avançarmos nessa discussão, buscamos explicitar as especificidades do 

jornalismo ambiental. Dessa forma, encontramos em Gelos (2008) que o jornalismo 

ambiental não é uma especialização do jornalismo científico, como muitos costumam 

afirmar, pois este tem um olhar amplo e global da realidade. Para ele, o jornalismo 

científico tem sua atuação exclusivamente no conhecimento científico e suas fontes 

pertencem ao mundo acadêmico, não concedendo espaço para outras fontes. Nesse 

ponto, ele afirma: “o jornalismo ambiental considera um espectro mais amplo de fontes 

e visões, que incluem desde os saberes tradicionais até o conhecimento gerado pela 

ciência e pela técnica" (2008, p. 70-71, tradução nossa
8
).   

  E por esse entendimento, ele afirma que o jornalismo ambiental: 

 

Se trata de jornalismo especializado dedicado a informar, divulgar e 

opinar sobre tema ambientais nos meios de comunicação. É a 

especialização mais ampla e completa em relação as especializações 

do jornalismo que existe nos meios, pois engloba com igual ênfase os 

aspectos científicos, sociais, políticos, econômicos, culturais, 

ambientais e éticos. Sua amplitude se manifesta na sua 

interdependência com esses campos. (GELOS, 2008, p. 70, tradução 

nossa
9
). 

 

 Wilson Bueno (2008) contribui com as discussões sobre jornalismo ambiental, 

ao salientar que esse desempenha três funções principais: 1) a informativa: que supre a 

necessidade dos cidadãos de estarem informados sobre as questões ambientais, com um 

enfoque para os impactos ambientais em sua rotina; 2) a pedagógica: com destaque para 

as causas e soluções relacionadas aos problemas ambientais, estimulando o pensamento 

crítico e a participação dos cidadãos para resolução dos problemas; 3) a política: 

envolvimento da população frente aos problemas ambientais e, principalmente, na 

defesa do ambiente em relação aos crimes ambientais realizados por determinadas 

empresas e setores (como o agronegócio), sem esquecer as ações tomadas pelos 

governantes. 

                                                 
8
  No original: "el periodismo ambiental, considera un espectro mucho más amplio de fuentes y visiones, que 

incluye desde los saberes tradicionales hasta el conocimiento generado por la ciencia y la técnica".   
 

9
  No original: Se trata de una especialización periodística dedicada a informar, divulgar y opinar sobre temas 

ambientales en los medios de comunicación. Es la especialización más amplia y compleja de las especializaciones 

periodísticas que existe en los medios, pues abarca com igual énfasis los aspectos científicos, sociales, políticos, 

económicos, culturales, ambientales y éticos. Su amplitud se manifesta em la interdependencia com estos campos. 
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Assim, para desenvolver essas funções, o jornalismo ambiental deve estar atento 

a determinadas singularidades. Uma das principais questões está direcionada para o 

saber ambiental, “que não se confunde ou é privilégio de instâncias especializadas e 

que, na verdade, é resultado da articulação de múltiplos saberes, com forte e benéfica 

influência dos saberes, experiências e conhecimento tradicionais” (BUENO, 2008, p. 

110). 

 Bueno aprofunda ainda mais essa reflexão, ao defender que o jornalismo 

ambiental não é propriedade dos que detêm o monopólio da fala, pois deve estar 

conectado com o pluralismo e a diversidade. Ele deve potencializar "o diálogo entre o 

catedrático e o pescador, entre o agrônomo e trabalhador rural, o mateiro e o biólogo e 

não deve estigmatizar a sabedoria dos pajés" (p. 111). Dessa forma, as fontes no 

jornalismo ambiental devem ser todas as pessoas, tendo como missão cruzar as 

diferentes visões, experiências e conhecimentos que contribuam para estabelecer uma 

relação de bem viver entre o homem e a natureza. 

 Encontramos nas produções do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental 

(CPNq/UFRGS) contribuições que ajudam a perceber a diferenciação entre jornalismo 

de/sobre meio ambiente e jornalismo ambiental (GIRARDI et al., 2013). Dessa forma, o 

primeiro aborda as questões ambientais de maneira superficial e imparcial, trabalhando 

com o conceito de ambiente de uma forma restrita ao separa a sociedade e a natureza 

(concentrando a atenção para natureza). Destaca-se ainda que essa abordagem utiliza-se 

do viés econômico, não demonstrando as conexões culturais, sociais, entre outras, com 

os aspectos ambientais. 

 Por outro lado, o jornalismo ambiental opera com as seguintes perspectivas: 

Apresentar uma visão sistêmica dos fatos; reconhecer a complexidade 

dos eventos ambientais que não podem ser reduzidos a formatos 

simplistas; contemplar a diversidade dos saberes e não ficar refém de 

fontes oficiais (que são importantes, mas não são as únicas); defender 

a biodiversidade e a vida em sua plenitude, o que significa deixar de 

ser imparcial; e assumir seu papel educativo, cidadão e 

transformador. (GIRARDI; LOOSE; CAMANA, 2015, p. 377) (grifo 

nosso). 

 Como destacado pelos diferentes autores, a busca pela diversidade de olhares 

dentro do jornalismo ambiental é um dos eixos primordiais para se desenvolver a 

complexidade dos fatos. Para que isso aconteça, torna-se necessário ampliar a discussão 

para um elemento essencial do jornalismo: o estudo das fontes. Em pesquisa realizada 

pelo Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental (CNPq/UFRGS), a qual buscou o 
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estado da arte nas dissertações e teses sobre jornalismo ambiental no Brasil no período 

entre 1987 a 2010, constatou-se que o enfoque dos trabalhos está direcionado para a 

análise dos discursos dos produtos jornalísticos, aparecendo com baixa 

representatividade os processos jornalísticos – como o trabalho das fontes - (GIRARDI; 

LOOSE; CAMANA, 2015). 

 Dentro da função pedagógica do jornalismo ambiental, o contato jornalista/fonte 

tende a ser estabelecido por iniciativa do primeiro, já que esse deve promover ações que 

estimulem o engajamento e o pensamento crítico dos cidadãos. 

 

Um breve percurso sobre as fontes jornalísticas 

 

 Traquina (2004) destaca que o novo jornalismo privilegia a informação e não a 

propaganda (governamental no caso), ocorrendo, assim, a separação entre os fatos e 

opiniões. A partir desse momento, cita o autor, surge uma nova figura no jornalismo, o 

repórter. Esse deveria cobrir o cotidiano, apurando os fatos, e sendo capaz de oferecer 

um verdadeiro espelho da realidade.     

 Dessa forma, os jornalistas foram incorporando ao seu fazer novas técnicas, 

como a descrição de testemunhas e dos cenários e a utilização de entrevista para apurar 

os fatos. Com essa transformação também emerge outra possibilidade: o recurso a 

fontes múltiplas. Antes os jornalistas relatavam o que acontecia e emitiam suas 

opiniões, sem consultar às fontes. Com a prática estabelecida, agora era preciso 

apresentar uma diversidade de pontos de vista no mesmo artigo (TRAQUINA, 2004). 

Com essa breve retomada aos fatos do passado sobre a trajetória do jornalismo, é 

possível compreender e sinalizar o surgimento do uso de fontes jornalísticas. Logo, para 

compor uma reportagem, uma notícia, o jornalista busca fontes de informação que 

conheçam o assunto ou tenham interesse nele. Destaca-se aqui o papel do repórter para 

mediar as informações passadas pelas fontes, avaliando e confrontando  os dados com 

outros conhecimentos.   

 Neste ponto, faz-se necessário definir, então, o que são as fontes no jornalismo. 

Schmitz (2011) busca em Gans (1980) a definição de que as fontes jornalísticas são 

pessoas que os jornalistas entrevistam ou observam, buscando informações ou sugestões 

de pauta em relação ao lugar em que essas pessoas ocupam na sociedade. Gans sugere 

ainda uma denominação para os tipos de fontes e destaca a influência que elas exercem 
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em relação às decisões dos jornalistas. Seriam os tipos: institucionais, oficiosas, 

provisórias, passivas, ativas, conhecidas e desconhecidas. 

 Já para Pinto (2000), as fontes são pessoas, grupos, instituições sociais, vestígios 

de falas e documentos, que foram preparados por alguém. Dessa forma, "as fontes 

remetem para posições e relações sociais, para interesses e pontos de vista, para quadros 

espácio-temporalmente situados" (PINTO, 2000, p. 278). O autor propõe uma 

classificação, que as tipifica conforme natureza (pessoais ou documentais), origem 

(pública ou privada), duração (esporádicas ou permanentes), âmbito geográfico (locais, 

nacionais ou internacionais), grau de envolvimento nos fatos (primárias ou secundárias), 

atitude face ao jornalista (ativa ou passiva), identificação (explicitadas ou confidenciais) 

e segundo a metodologia ou estratégia de atuação (proativas ou reativas). 

 Pinto (2000) contribui ainda com essa discussão, segundo ele com uma visão 

funcional e utilitária, ao elencar os motivos pelos quais os jornalistas procuram as 

fontes: a obtenção de informação inédita, a confirmação ou não de informações obtidas 

com outras fontes, o esclarecimento de dúvidas e o desenvolvimento de materiais, o 

lançamento de ideias e debates, o fornecimento de avaliações e recomendações de 

peritos e a atribuição de credibilidade e legitimidade a informações obtidas pelo 

repórter. Destaca-se aqui o interesse do jornalista em relação às fontes, e não tanto das 

fontes em relação às possibilidades oferecidas pelos espaços midiáticos, pois o objeto de 

análise foi construído pelo olhar do repórter. Logo, as fontes consultadas foram 

pesquisadas e observadas para compor o enredo de cada programa, diferentemente de 

uma notícia, que pode ser pautada pela fonte. 

 Ao refletir sobre a relação entre jornalistas e fontes, Chaparro (1997) utiliza a 

expressão “revolução das fontes” para explicar o processo de organização e 

institucionalização das fontes junto ao jornalismo – interferindo, muitas vezes, na pauta 

jornalística por serem geradoras de conteúdos. Para ele, as fontes conseguiram se 

profissionalizar e garantir espaços nas redações, como é o caso dos trabalhos realizados 

pelos assessores de imprensa. 

 Schmitz (2011) lembra que a maioria das informações jornalísticas vem de 

diferentes tipos de fontes, sendo utilizadas pelos jornalistas para reforçar ou confirmar 

os fatos noticiados. Ele destaca que uma notícia para ser polifônica deve convergir uma 

diversidade de opiniões, relatos, testemunhos. Assim, ele destaca que é preciso 

classificar essas fontes para entender a força de cada uma dentro dessa pluralidade e 



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

 

 8 

diversidade, pois quem fala pode se destacar por sua notoriedade, especialização ou 

testemunho. 

O autor propõe o seguinte agrupamento de fontes (SCHMITZ, 2011, p. 25-27): 

oficiais (alguém em função ou cargo público que se pronuncia por órgãos mantidos pelo 

Estado e preservam os poderes constituídos – são as preferidas da mídia); empresarial 

(representa uma corporação empresarial da indústria, comércio, serviços ou do 

agronegócio); institucional (também chamada de fonte independente, representa uma 

organização sem fins lucrativos ou grupo social); popular (manifesta-se por si mesmo – 

pessoas comuns); notável (pessoas que se destacam por seu talento ou fama); 

testemunhais (representa aquilo que viu ou ouviu como participante ou observadora); 

especializada (pessoa de notório saber específico – especialista ou intelectual); 

referência (bibliografia, documento ou mídia que o jornalista consulta). 

 Pelas diferentes propostas de agrupamento e classificação das fontes no 

jornalismo relacionadas, destacamos a fala de Pinto (2000, p. 292), que salienta “que a 

multiplicação e diversificação das fontes representam, certamente, um sinal da 

complexificação da vida social: desdobram e alargam as instâncias que produzem 

discursos e iniciativas (...)”. Dessa forma, percebemos a intervenção de novos atores nos 

fatos do cotidiano, permitindo a construção de uma diversidade nas fontes de 

informação. 

 Após esse contexto, torna-se possível apresentar a classificação das fontes que 

serão utilizadas no desenvolvimento deste trabalho: 

 

• Especialistas – Profissionais ligados a instituições de ensino, logo com reconhecido 

saber científico, ou com conhecimento específico sobre a temática trabalhada no 

programa; 

• Oficiais – Pessoas que ocupam cargos públicos ou estão exercendo essa função, 

pertencendo ao Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, fundações, em 

nível federal, estadual ou municipal; 

• Seres amazônicos – Integram esse grupo os índios, que vivem em 

comunidades/territórios indígenas e os ribeirinhos, que vivem em comunidades à beira 

dos rios. Usamos essa nomenclatura, pois, além de aparecer no programa, caracterizam 

esses sujeitos que vivem dentro da mata ou vivenciam profundamente suas relações 

com o bioma amazônico; 

• Pessoas locais – Compreendemos nesse grupo todos as pessoas que deram 
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depoimentos em relação à temática abordada no programa e que vivem no território 

amazônico. Essas pessoas foram devidamente identificadas em cada programa; 

• Populares – São pessoas comuns, que também vivem no território amazônico, mas não 

foram identificadas pelo programa; 

• Institucionais – Pessoas que integram o terceiro setor, movimentos sociais, 

organizações sindicais e cooperativas; 

• Notáveis – Destacam-se aqui as celebridades locais, artistas, comunicadores e pessoas 

com reconhecimento social; 

• Empresariais – Pessoas que representam o setor comercial, empresas, organizações 

privadas, executivos; 

• Turistas – Pessoas identificadas como turistas e que estão a passeio na região 

amazônica. 

 Após elencar a categorização das fontes, apresentamos a análise dos programas 

da série Nova Amazônia, produzido pela TV Cultura do Amazonas, e disponibilizado no 

site da TV Escola do Ministério da Educação, quanto à diversidade das vozes mapeadas. 

 

 

A diversidade de fontes nos programas da série Nova Amazônia 

 Para fins de contexto, a série Nova Amazônia foi produzida pela TV Cultura do 

Amazonas, com direção de Jonária França da Silva. Dividia em três temporadas e 

composta por 64 programas (sendo que cada um aborda um temática diferente), seu 

lançamento foi no ano de 2012 e encerrou a sua programação no ano de 2015. Desde 

2016, os programas fazem parte da grade de programação da TV Escola do Ministério 

da Educação e podem ser acessados, por meio de cadastro, no site da TV Escola. Cada 

episódio tem tempo de duração entre 23 e 28 minutos, e a sua narrativa é construída 

pela fala do repórter e pela fala das fontes, que são acionadas conforme sua relação com 

a temática do programa. A série Nova Amazônia tem a seguinte descrição pelo site da 

TV Escola: "com um novo olhar sobre a região Amazônica, o programa une pesquisa 

científica à sabedoria dos povos da floresta. Além de tratar de forma dinâmica os temas 

regionais que influenciam o planeta, mostra um lugar onde ainda há muito o que ser 

descoberto
10

". 

 Logo, esse estudo exploratório, que busca estudar a diversidade de fontes 

                                                 
10

  Essa informação pode ser conferida no site da TV Escola: 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca/serie/novaamazonia. 

http://tvescola.mec.gov.br/tve/videoteca/serie/novaamazonia
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jornalísticas nos programas da série Nova Amazônia, analisa um conjunto de 32 

programas (ver relação no Quadro 1). Essa amostra representa a metade dos programas 

que compõe a série e contempla episódios das três temporadas. Por um primeiro 

rastreio, verificamos que esse recorte possibilita tecer considerações que permeiam a 

construção da série e nos permite observar se o Nova Amazônia consegue alcançar o 

que foi proposto em sua construção – ou seja, a “busca de pessoas, comunidades e 

ideias, com um olhar diferente sobre a região, um olhar de dentro, um olhar de quem 

vive aqui!”.  

Com os programas definidos (Quadro 1), os dados foram coletados, registrando 

todas as fontes acionadas em cada programa e sua devida descrição em uma planilha. 

Também procuramos catalogar outras variáveis, como: idade (adulto ou criança), gênero 

(feminino ou masculino) e nacionalidade (brasileiro ou não brasileiro). Com essa 

cartografia das fontes, foi possível pensar na categorização das fontes, conforme os 

autores que embasam esse estudo. 

         Quadro 1 - Relação dos programas da série Nova Amazônia que foram analisados 

Águas I Jogos Indígenas- Consciência Ambiental 

Águas II Rio Gregório Catalão 

Lixo I Artes Arqueologia 

Lixo II Sons da Amazônia Açaí 1 

Turismo 1 Culinária Lixo Eletrônico 

Turismo 2 Amazônia Radical Mulheres 

Nova Metrópole 
Sobrevivência da 

Selva 
Expedição ao Marajó 1 

Ciência e Tecnologia- Caboques Guardiões da Floresta 

Medicina na Floresta 
Guaraná e 

Longevidade 
Manejo Madeireiro 

Pancs Educação Sinais da Natureza 

Amazônia Empreendedora Borracha  

          Fonte: Elaborada pela autora (2017)  

Ao analisar a distribuição quantitativa das fontes nos programas, encontramos 

diferenças, por vezes equilibradas, entre os grupos sociais que integram cada categoria, 

como pode ser visto no gráfico 1. Foram mapeadas 401 fontes no universo estabelecido, 

32 programas, divididas em nove categorias de fontes, sendo que a categoria 
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especialistas aparece com a maior porcentagem, 21,20% das fontes. Na sequência 

aparecem: pessoas locais (19,20%), populares (15,71%), seres amazônicos (12,97%), 

oficiais (11,47%), institucionais (9,73%), empresariais (4,99%), notáveis (3,24%) e 

turistas (1,50%). A partir dessas informações, é possível perceber, que apesar de o 

programa se propor a envolver comunidade, pesquisadores e empresários para falar 

sobre o bioma amazônico, as fontes especialistas aparecem como autoridade sobre o 

assunto. Dessa forma, se refletirmos sobre os percentuais, especialistas e locais estão 

muito próximos, demonstrando a necessidade de legitimar a fala de um cidadão comum 

por um ser especializado no assunto em discussão.  

 Gráfico 1 – Compilação das fontes jornalísticas dos 32 programas da série Nova Amazônia 

 

     Fonte: Elaborada pela autora (2017).  

Outro movimento de análise possível de se realizar é responder ao 

questionamento: Quem aparece primeiro? Fontes especialistas ou pessoas locais?. Após 

um breve rastreio, constatamos que dos 32 programas, 14 iniciam com a fala de um 

especialista. Os programas são: Água 1, Água 2, Consciência ambiental, Educação, 

Turismo 2, Arqueologia, Ciência e Tecnologia, Jogos Indígenas, Caboques, Culinária, 

Guárana e Longevidade, Pancs, Sinais da natureza, Manejo Madeireiro. Percebemos, 

pela hierarquia das fontes, que essas vozes especializadas concentram-se em professores 

da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e pesquisadores do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia (INPA). Nenhuma outra instituição de ensino aparece para 

integrar a categoria dos especialistas. Outros profissionais de áreas especializadas 
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também somam a essa categoria. Assim como lembra Bueno (2008), percebemos que, 

praticamente, metade dos programas perpetua a visão inicial de um catedrático. 

Reconhecemos que existe espaço para os outros saberes na narrativa da série, mas é 

preciso romper com alguns padrões do jornalismo comercial.  

 Cabe destacar que a série, segundo sua definição, busca unir o conhecimento 

científico com o saber dos povos da floresta, de quem vive permeado pela mata, pelos 

rios e pelos animais (principais elementos do bioma amazônico). No entanto, quando 

nos debruçamos sobre os percentuais da categoria “seres amazônicos” (12,97%), que 

contempla os indígenas e ribeirinhos, esse saber dos povos da floresta fica para segundo 

plano, pois aparece com um pouco mais da metade das fontes especializadas. Então, 

questionamos que olhar diferente é esse, que acaba não levando em consideração a voz 

dessas fontes na construção do programa. 

 Como citado anteriormente, esse mapeamento das vozes também possibilitou a 

busca por outras características sobre essas fontes. Dessa forma, encontramos que mais 

da metade das pessoas ouvidas representam a categoria de gênero masculina, 65,84%; já 

o gênero feminino aparece com 34,16%. Por essa relação dos dados, realizamos mais 

um corte nessas informações para descobrir onde estão essas mulheres. Como a 

categoria especialistas aparece com maior porcentagem, buscamos entender qual a sua 

representatividade nessa amostra. Encontramos, assim, que dos 34, 16% das mulheres 

totais, 26,28% são vozes de especialistas. Cabe destacar que a diversidade de saberes 

entre as mulheres não dialoga com os princípios do jornalismo ambiental (BUENO, 

2008; GIRARDI, LOOSE, CAMANA, 2015).  

Quando analisamos a idade dessas fontes, temos que 97,26% são adultos e 

2,74% são crianças. Em relação à nacionalidade dessas vozes, encontramos que 97,51% 

são brasileiros e 2,49% são não brasileiros. Essa observação foi motivada pelo fato de 

alguns pesquisadores da UFAM e INPA serem não brasileiros, assim como os turistas 

abordados.  

Ao observarmos a categoria popular, que une todas as vozes das pessoas comuns 

interpeladas pelo repórter na rua e que não foram identificadas pelo programa, 

questionamos a forma como esses sujeitos são apresentados pela série. Percebemos que, 

apesar das suas falas ultrapassarem o tempo mínimo necessário para que a equipe 

técnica consiga editar sua identificação, ela acaba não contribuindo com as discussões 

sobre a temática em debate. Como exemplo dessa situação, encontramos o programa 

Pancs, que aborda a importância das plantas alimentícias não convencionais e que são 
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desconhecidas do resto da população. O repórter pergunta a diferentes amazonenses se 

conhecem determinadas plantas e suas funções, e suas respostas se resumem a conheço, 

não conheço ou uso para outros fins.  

Entre um e outro aparece a fala de dois especialistas, um curador herbário do 

Instituto Federal do Amazonas e uma nutricionista do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia, para dar esclarecimentos a essas pessoas. Compreendemos, assim, que a fala 

dessas pessoas apenas serve como gancho para introduzir a fala do especialista. 

Identificamos essa construção também nos programas: Guaraná, Nova Metrópole, Lixo 

I. Podemos constatar por essa categoria de fonte, que o programa ao se propor buscar 

um olhar de dentro da Amazônia, acaba deixando passar os saberes dessas pessoas. 

Outro ponto de análise necessário de entender é sobre o acionamento dessas 

fontes em cada programa. Observamos que mesmo com essa grande quantidade de 

categorias de fontes propostas, nove no total, rastreadas nos 32 programas, apenas um 

programa contempla todas as vozes classificadas. Dessa forma, encontramos no 

episódio Caboques a presença de diversas vozes que representam cada categoria, com 

exceção da categoria Turistas, que só aparece nos episódios Turismo 1 e 2. Caboques 

mostra as variações lingüísticas da região amazônica, trazendo o olhar do especialista 

(Doutor em Linguística e Doutora em Letras), do notável (cantor e compositor local e 

um comediante), dos seres amazônicos (indígena Tikuna e ribeirinho), da fonte oficial 

(assessor de cultura), de pessoas locais, de populares e de empresariais. Destacamos que 

os demais programas do Nova Amazônia  contemplam, em sua construção, os olhares 

de três a cinco categorias de fontes. As fontes mais recorrentes em todos os programas 

são as falas dos especialistas, pessoas locais e populares.  

Quanto à atividade desenvolvida por todas as fontes mapeadas, ou seja, a 

contribuição de suas falas para temática em discussão no programa, é possível observar 

que se o assunto em pauta tem um perspectiva mais técnica, as fontes especializadas e 

oficiais ganham mais destaque. Dessa forma, suas falas permeiam todo o programa, 

ficando os outros olhares (pessoas locais, populares, seres amazônicos, institucionais, 

notáveis, empresariais), quando apresentados, em um segundo plano. Um exemplo 

dessa situação é visto no episódio Ciência e Tecnologia, no qual é discutido soluções 

ecológicas e proteção ambiental. Aqui apenas uma pessoa local é ouvida e no final do 

programa para falar que está morando em uma casa feita de isopor, mostrada 

anteriormente pelo engenheiro que projetou essa tecnologia. Todas as outras vozes são 

de especialistas. Outras situações como essa ocorrem nos programas: Águas I, 
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Educação, Nova Metrópole, Culinária, Sinais da Natureza. 

Já quando os episódios retratam temas que circundam o cotidiano dos 

amazônicos e sobre sua relação com o bioma, as fontes oficiais ficam de fora para dar 

espaço, principalmente, às pessoas locais, populares, seres amazônicos e notáveis. 

Como pode ser observado no episódio Catalão, o qual aborda as casas flutuantes e a 

vida do povo ribeirinho. Aqui os olhares das pessoas que vivem nesse município guiam 

todo o programa. Inclusive, um carpinteiro naval é entrevistado e em sua fala ele diz 

que aprendeu a fazer as casas flutuantes apenas na prática. Outras situações semelhantes 

podem ser verificadas nos episódios: Guardiões da Floresta, Amazônia Empreendedora, 

Rio Gregório, Sons da Amazônia. 

Por esse mapeamento, podemos encontrar a seguinte constatação: a serie Nova 

Amazônia busca contemplar em sua construção a diversificação das vozes e dos olhares 

pelas fontes acionadas em cada programa. Por vezes, privilegia algumas categorias em 

alguns episódios, como visto, mas no corpus total há a diversidade de vozes. 

 

Reflexões Finais 

 

 A pesquisa exploratória realizada aqui buscou estudar a diversidade de fontes 

jornalísticas em 32 programas da série Nova Amazônia na TV Escola, sendo guiada 

pelas reflexões do jornalismo ambiental e pelas questões relacionadas às fontes 

jornalísticas. Dessa forma, esse trabalho possibilitou ampliar os estudos pela ótica do 

jornalismo ambiental, contribuindo com as discussões que buscam o fortalecimento 

dessa forma de fazer jornalismo. 

 Para um início de conversa, esse programa permite pensar o jornalismo 

ambiental, pois sua proposta de construção e realização dialoga com as questões 

defendidas pelo mesmo. Como pode se perceber, o jornalismo ambiental além de se 

caracterizar pelos elementos apontados no texto, dedica grande importância ao papel das 

fontes jornalísticas em sua prática. Dessa forma, é preciso colocar as fontes como 

protagonistas e ter confiança em suas falas, mas, lembrando da necessidade de se ter a 

diversidade nas vozes, com igual peso, espaço e oportunidade. 

 Os programas da série Nova Amazônia possibilitam um aprofundamento dentro 

de um eixo norteador do jornalismo ambiental: a diversidade de saberes, ou seja, dar 

voz a todas as vozes. Como também analisa o ecossistema amazônico pela perspectiva 

da complexidade ao percorrer a região em busca de diferentes assuntos, tendo como fio 
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condutor as questões ambientais. 

No entanto, é necessário aprofundar esse movimento de análise, pois essas vozes 

podem não ter o mesmo espaço de tempo e os mesmos questionamentos do repórter 

para um especialista, por exemplo, recebeu. Com essa primeira análise, foi possível 

constatar que em alguns programas as fontes que se encaixam nas categorias pessoas 

locais, populares e seres amazônicos aparecem apenas para comprovar o que estava 

sendo dito pelo especialista. Ou, a fala do especialista permeia todo o programa, como 

se estivesse credibilizando a fala do ser comum. 

Além disso, a série apresenta outros problemas estruturais relacionados com as 

técnicas para se realizar um bom produto audiovisual. 

Lembramos ainda, que os programas da Nova Amazônia permitem uma gama de 

outras análises relacionadas ao estudo das fontes jornalísticas, se analisados 

separadamente. 
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