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RESUMO 

 

Ainda desconhecidos de quase metade da população brasileira, os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 2015, representam um conjunto de 17 indicadores socioambientais 
de fundamental importância para a sustentabilidade de governos, empresas, 
sociedade civil organizada e cidadãos de todo o mundo. Em 2020, completam-se 
cinco anos de vigência dos ODS, restando, portanto, dez anos para o prazo-limite de 
cumprimento da Agenda 2030. Para reforçar a importância desses objetivos, as 
Nações Unidas estabeleceram a Década de Ação, uma lembrança ao planeta de que 
é necessário aumentar os esforços a fim de que as metas sejam atingidas. Nesse 
sentido, os sites de jornalismo ambiental exercem um papel crucial para a 
disseminação dos ODS, uma vez que, especializados, costumam pautar as temáticas 
relacionadas a esses objetivos diariamente, seja de forma transversal ou mais 
estratégica, atingindo uma audiência qualificada e ajudando a pautar os veículos da 
chamada grande mídia. Este trabalho tem o propósito de captar e analisar as 
percepções dos editores de sites de jornalismo ambiental do Brasil acerca dos ODS, 
indicando a forma de cobertura desses indicadores em seus portais e a possibilidade 
de intensificação na próxima década. Ao mesmo tempo, busca-se fortalecer o debate 
acerca do papel do jornalismo ambiental como ferramenta a serviço da sociedade, por 
meio da produção e publicação de informações de conteúdo de interesse público. Esta 
é uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi 
realizada por meio de entrevistas em profundidade. Entre os principais resultados 
observados, destaca-se o fato de que os pesquisados reconhecem a importância dos 
ODS para a sociedade global. Além disso, já abordam (em sua maioria) tais 
indicadores da ONU atualmente, seja de forma mais contundente e discriminada ou, 
ainda, de maneira mais indireta e transversal. Destaca-se, também, que a maior parte 
desses profissionais relata o desejo de aumentar a cobertura referente aos ODS a 
partir de 2020. Salienta-se, ainda, que este estudo pode estimular discussões e 
debates mais aprofundados sobre esse tema, além de auxiliar no entendimento da 
relação firmada entre as metas de sustentabilidade das Nações Unidas e a cobertura 
jornalística especializada.  
 
  
Palavras-chaves: Sustentabilidade. Desenvolvimento Sustentável. Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Jornalismo ambiental. 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 
Still unknown to almost half of the Brazilian population, the Sustainable Development 
Goals (SDG), established by the United Nations (UN) in 2015, represent a set of 17 
socio-environmental indicators of fundamental importance to governments, 
companies, organized civil society and citizens sustainability from all over the world. In 
2020, SDG complete five years of validity, thus leaving ten years for the 2030 Agenda’s 
deadline. To reinforce the importance of the so-called 2030 Agenda, the United 
Nations established the Decade of Action, a reminder to the planet that it is necessary 
to increase efforts in order to achieve the goals. In this context, environmental 
journalism sites play a crucial role for SDG dissemination, once, as specialists, it 
usually guides the journalistic agenda to these objectives on a daily basis, either 
transversally or more strategically, reaching a qualified audience and helping to guide 
the so-called mainstream media. This work aims to capture and analyze the editors’ 
perceptions of the environmental journalism sites in Brazil about the SDG, indicating 
the sites’ approach to these indicators and the possibility of intensification for the next 
decade. At the same time, it seeks to strengthen the debate about the environmental 
journalism role as a tool in service for society, through the production and publication 
of public interest content. This is a descriptive research with a qualitative approach, 
whose data collection was done by in-depth interviews. Among the main results 
observed, surveyed recognize the SDG importance for global society. In addition, they 
already address (in their majority) such UN indicators today, either in a straight and 
distinguished way, or indirectly and transversal. It is noteworthy that most of these 
professionals report the desire to increase SDG coverage from 2020 on. In addition, 
this study may stimulate more in-depth discussions and debates on this topic, in 
addition to help understanding the relationship between the United Nations 
sustainability goals and specialized news coverage. 
 
Keywords: Sustainability. Sustainable development. Sustainable Development Goals. 
Environmental journalism.  
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1 INTRODUÇÃO 

A função social do jornalismo tem sido um tema recorrente ao longo das últimas 

décadas, inclusive sendo incorporada aos códigos de ética de associações e 

federações de classe. A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) (c2013), por 

exemplo, em seu Princípio III, assinala que “informação em jornalismo é 

compreendida como bem social e não como uma comodidade”. Para Kovach e 

Rosenstiel (2004, p.31), o jornalismo cumpre um papel fundamental na sociedade e 

na democracia: fornecer à população informações que contribuam para o 

desenvolvimento de sua cidadania para que seja livre e possa se autogovernar.  

Diante dos inúmeros acontecimentos diários, é usual que os profissionais 

precisem avaliar e fazer um recorte do que é exposto à população. Correia (2009) 

evidencia a existência de zonas de relevância, que variam de acordo com culturas, 

comunidades, grupos e indivíduos, além de serem mutáveis ao longo do tempo. Ou 

seja, a importância atribuída ao que é considerado ou não como notícia varia de 

acordo com os contextos sociais e culturais. 

[...] um conteúdo é atual porque ele apresenta um sentido de 
relevância pública, ou seja, compõe aquele leque seccionado de 
conteúdos que são reconhecidos pelos indivíduos como 
indispensáveis para participarem na vida social – as notícias falam dos 
fatos que irão interferir no curso quotidiano da vida e de cujo 
conhecimento o indivíduo não pode (em tese) prescindir. 
(FRANCISCATO in MORTEZSHON, 2002, p. 62) 

 

Entre os tópicos de relevância e de grande impacto na vida da população, está 

o Meio Ambiente, cuja participação na crise da economia mundial tem crescido nos 

últimos anos (HALL, 2020). O Global Risk Report do Fórum Econômico Mundial, 

publicado desde 2007, é um dos mais amplos estudos sobre o assunto, reunindo mais 

de 750 especialistas e tomadores de decisão de todo o mundo para classificar os 

principais riscos à humanidade e à economia global. Em 2020, “pela primeira vez nas 

perspectivas de 10 anos da pesquisa, os cinco principais riscos globais em termos de 

probabilidade são todos ambientais” (HALL, 2020). Entre estes, quatro são 

relacionados diretamente com a crise do clima, e um – a perda de biodiversidade – é 

por ela agravado (WEF, 2020a).  
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O estudo ainda avalia a percepção das pessoas sobre o estado do planeta. 

Para as gerações mais jovens – especificamente os nascidos após 1980 – o estado 

do planeta é alarmante.  

Eles classificaram os riscos ambientais em um grau mais elevado do 
que outros entrevistados, a curto e longo prazo. Quase 90% desses 
entrevistados acreditam que “ondas de calor extremo”, “destruição de 
ecossistemas” e “saúde impactada pela poluição” serão agravadas em 
2020; [...] Eles também acreditam que o impacto dos riscos ambientais 
até 2030 será mais catastrófico e mais provável. (WEF, 2020a)  

 

Tal contexto, apesar de ter alcançado nível inédito em 2020, tem despertado 

preocupação em estudiosos e ganhado destaque nas discussões globais desde a 

década de 1970, quando foi realizada a primeira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Ambiente Humano, organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

O evento foi um marco e resultou em um Manifesto com 19 princípios que representa 

a primeira iniciativa oficialmente estruturada de política ambiental (ONU BR, c2020). 

O Manifesto foi seguido por diversos documentos e acordos mundiais para tentar frear 

as mudanças climáticas, entre eles os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). Também conhecidos como os “8 jeitos de mudar o mundo”, eles decorreram 

de uma série de cúpulas multilaterais realizadas durante os anos 1990, e definiram 

estratégias para o desenvolvimento humano no período de 2000 a 2015 

(PLATAFORMA AGENDA 2030, 2020).  

Com o término da vigência dos ODM, em 2015, os países signatários da ONU 

se reuniram para estabelecer novas metas a serem cumpridas durante os 15 anos 

seguintes. Foram traçados novos rumos e a “Agenda 2030” foi criada para direcionar 

os esforços mundiais. De acordo com a ONU (2015), a Agenda 2030 consiste em um 

plano de ação com 17 objetivos – conhecidos como Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) – e 169 metas que deverão ser alcançados até o ano 2030. Ela 

corresponde a “um conjunto de programas, ações e diretrizes que orientarão os 

trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento 

sustentável” (BRASIL, 2019).  

Embora sejam de caráter global, a Agenda 2030 reconhece as especificidades 

de cada país e as suas soberanias em criar seus próprios caminhos para alcance dos 

objetivos e metas (ONU, 2015). Sendo assim, cada país aderente encaminha as suas 

estratégias nacionais de implementação para a plataforma global do Fórum Político 
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de Alto Nível por meio de Relatórios Nacionais Voluntários (RNVs). O Brasil 

apresentou seu primeiro RNV em 2017, no qual traçou as “estruturas institucionais 

colocadas em operação para incorporar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

nas políticas públicas” (BRASIL, 2019).  

Estas iniciativas globais deixam explícito o potencial de impacto que o Meio 

Ambiente tem na vida das pessoas e a importância também para o cenário brasileiro. 

Sendo assim, o jornalismo vem cumprir o seu papel social de informar a sociedade 

sobre este tema. Para Colombo (2010, p.7), o jornalismo ambiental diz respeito à 

especialização da profissão jornalística “nos fatos relacionados ao meio ambiente, à 

ecologia, à fauna, à flora e à natureza, principalmente quando a abordagem diz 

respeito à sustentabilidade e à biodiversidade”.  

A própria ONU ressalta a importância do engajamento e das parcerias em torno 

da nova Agenda, atribuindo destaque para o papel da mídia na mobilização pública 

em prol dos ODS. A instituição afirma que a mídia é fundamental para conscientizar a 

sociedade sobre os objetivos, incentivar a criação de ações adicionais e, ainda, ajudar 

a responsabilizar os governos pela Agenda 2030 (UN,2020a). 

Neste contexto, é preciso ressaltar a relevância da mídia digital. O relatório 

“Digital in 2020”, realizado pelo We Are Social e Hootsuite, apontam a importância 

desta ferramenta no dia a dia das pessoas ao redor do mundo. No Brasil, são 150,4 

milhões de usuários – 71% da população –, que passam em média 9h17min 

diariamente na internet, sendo 4h41min por meio do celular (KEMP, 2020). Outra 

pesquisa, realizada pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e o Senado, em 

2019, mostrou que a maior parte dos brasileiros busca informações online, sendo 

citados como fonte: WhatsApp (79%), Youtube (49%), Facebook (44%), sites de 

notícias (38%) e Instagram (30%) (VALENTE, 2019). É importante ressaltar que, em 

grande parte dos casos, as redes sociais são replicadoras das matérias publicadas 

nos portais, servindo como ponte para o acesso. 

Sendo assim, o presente estudo vem abordar a importância dos sites de 

jornalismo ambiental para a divulgação dos ODS no Brasil. Ele está estruturado em 

quatro partes: primeiramente, será apresentada a fundamentação teórico-empírica, 

com a revisão de conceitos teóricos relevantes; em seguida é apresentada a 

metodologia e o desenho de pesquisa; então a análise dos dados é exposta de 

maneira a alcançar os objetivos específicos do estudo e, por último é apresentada a 
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conclusão, com as principais contribuições, limitações e sugestões de pesquisas 

futuras. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

A fundamentação teórico-empírica se propõe a discorrer sobre dois constructos 

principais para este estudo: (1) a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) das Nações Unidas e (2) o jornalismo ambiental, buscando dados 

que os apliquem, principalmente, no contexto brasileiro. Serão abordados, também, 

os portais brasileiros de jornalismo ambiental e as suas atuações dentro do contexto 

dos ODS. 

 

2.1 A AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

(ODS) 

A preocupação da comunidade internacional com os limites de recursos 

naturais do planeta, assim como a busca por uma sociedade mais justa e sustentável, 

tem sido centro de estudos e discussões em assembleias, cúpulas e reuniões ao redor 

de todo o mundo desde meados de 1960 (FEIL e SCHREIBER, 2017). No centro da 

pauta está o termo ‘desenvolvimento sustentável’, que foi popularizado em 1987 por 

meio do Relatório Brundtland. Na ocasião, foi definido como “[...] aquele que atende 

às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 

futuras atenderem às suas próprias necessidades” (WCED, 1987, p. 19). 

A ampla divulgação do relatório acabou incitando, no início da década de 1990, 

uma enorme expansão das legislações ambientais e acordos internacionais que 

serviram como impulso para a organização de diversas políticas mundiais (FEIL e 

SCHREIBER, 2017). Desde então, uma série de acordos e metas em busca do 

desenvolvimento sustentável foram feitos, na maior parte dos casos liderados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU). O maior e mais recente esforço mundial rumo 

a sustentabilidade ficou conhecido como Agenda 2030.  

   A Agenda 2030 é um plano de ação para governos, setor privado e 

sociedade civil com o objetivo de colocar o mundo em um caminho mais sustentável 

e resiliente até 2030 (ONU, 2015). Anunciada em 2015 pelo então secretário-geral da 
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ONU, Ban Ki-moon, em reunião com os 193 Estados-membros da Assembleia Geral, 

a Agenda foi posteriormente publicada sob o título “Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (ONU BR, 2015). O documento 

expôs os principais desafios a serem enfrentados pelos países rumo ao 

desenvolvimento sustentável. 

Nós resolvemos, entre agora e 2030, acabar com a pobreza e a fome 
em todos os lugares; combater as desigualdades dentro e entre os 
países; construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os 
direitos humanos e promover a igualdade de gênero e o 
empoderamento das mulheres e meninas; e assegurar a proteção 
duradoura do planeta e seus recursos naturais. Resolvemos também 
criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo e 
economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho 
decente para todos, tendo em conta os diferentes níveis de 
desenvolvimento e capacidades nacionais. (ONU, 2015, p.3) 

 

Consiste em uma Declaração, um quadro de resultados - os 17 ODS e suas 

169 metas –, incluindo meios de implementação, de parcerias globais e um roteiro 

para acompanhamento e revisão. Os ODS são o núcleo da iniciativa e deverão ser 

alcançados até o ano 2030 (ONU, 2015; ONU BR, 2015, 2016, 2020; PLATAFORMA 

AGENDA 2030, 2020; PNUD BRASIL, 2015). 

Seus objetivos e metas foram formulados a partir de mais de dois anos de 

consultas públicas à sociedade civil e outras partes interessadas em todo o mundo, 

incluindo, ainda, o trabalho realizado pelo Grupo de Trabalho Aberto sobre Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Geral e pelas Nações Unidas, 

sintetizado e apresentado em 2014 (ONU, 2015). Vários jovens foram envolvidos no 

processo por meio das plataformas de redes sociais e da pesquisa global “Meu 

Mundo”, que recebeu mais de sete milhões de votos de todo o mundo, com 

aproximadamente 75% dos participantes com idade abaixo dos 30 anos (PNUD 

BRASIL, 2018). 

O documento final destaca que foi dedicada “uma atenção especial às vozes 

dos mais pobres e mais vulneráveis” para a construção dos objetivos e metas de 

desenvolvimento (ONU, 2015, p.4). 

Cinco pilares guiaram a Comissão dos países signatários da ONU e 

especialistas para a construção da Agenda 2030: Pessoas, Planeta, Prosperidade, 

Paz e Parceria, conforme mostrado na figura 1. Eles também tiveram como base os 
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propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Declaração do Milênio e o documento final da Cúpula Mundial de 

2005 (ONU, 2015).  

 

Figura 1 – Pilares da Agenda 2030 

 

Fonte: ONU BR, 2016. 

 

De acordo com a ONU (2015), as metas foram definidas com ambição global, 

porém, a Organização reconhece a autonomia de cada país para decidir como elas 

devem ser integradas em seus processos, políticas e estratégias nacionais.  

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e metas são integrados 
e indivisíveis, globais por natureza e universalmente aplicáveis, 
levando em conta as diferentes realidades, capacidades e níveis de 
desenvolvimento nacionais e respeitando as políticas e prioridades 
nacionais. [...] Ao decidirmos sobre esses Objetivos e metas, 
reconhecemos que cada país enfrenta desafios específicos para 
alcançar o desenvolvimento sustentável. (ONU, 2015, p. 13) 
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Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são mostrados no quadro 1, 

a seguir. 

 

Quadro 1 – Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

ODS 1 Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

ODS 2 Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da 
nutrição e promover a agricultura sustentável. 

ODS 3 Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades. 

ODS 4 Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 

ODS 5 Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas. 

ODS 6 Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todos. 

ODS 7 Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível 
à energia para todos. 

ODS 8 Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos. 

ODS 9 Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização 
inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 

ODS 10 Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

ODS 11 Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis. 

ODS 12 Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. 

ODS 13 Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus 
impactos (*). 
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ODS 14 Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos 
marinhos para o desenvolvimento sustentável. 

ODS 15 Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 
desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda 
de biodiversidade. 

ODS 16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 

ODS 17 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global 
para o desenvolvimento sustentável. 

(*) Reconhecendo que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
é o fórum internacional intergovernamental primário para negociar a resposta global à 
mudança do clima. 

Fonte: ONU, 2015, p. 15 

 

Sobre a distribuição dos objetivos, apenas um se refere aos meios de 

implementação e financiamento da sustentabilidade, enquanto os outros 16 objetivos 

são temáticos. Eles buscam ampliar o escopo dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio (pobreza, saúde, educação, gênero), viabilizar a sustentabilidade econômica 

(crescimento inclusivo, empregos e infraestrutura) e a sustentabilidade ambiental 

(mudança do clima, oceanos e ecossistemas, consumo e produção sustentável), 

assim como promover sociedades pacíficas e inclusivas (agenda de governança, 

Estado de direito, violência) (ECOD, 2015). 

De acordo com a ONU (2015), a nova Agenda buscou criar estratégias 

aplicáveis igualmente aos países desenvolvidos e os em desenvolvimento, definindo 

um vasto leque de objetivos econômicos, sociais e ambientais. A abordagem utilizada 

foi integrada, com interconexões profundas e elementos transversais. É importante 

ressaltar que, em diversas partes do documento da Agenda 2030, os 17 objetivos e 

as 169 metas são colocados como “integrados e indivisíveis”, ressaltando a 

necessidade de coloca-los em prática em conjunto. O objetivo principal é alcançar 

sociedades mais pacíficas e inclusivas (ONU, 2015). 
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2.1.1 Precursores da Agenda 2030 

Apesar do aspecto pontual da coleta dos dados primários – via consultas 

públicas e Grupo de Trabalho Aberto sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

da Assembleia Geral e Nações Unidas – que resultou na publicação em 2015 da 

Agenda 2030, a ONU afirma que a sua construção só foi possível “graças aos 

resultados de todas as grandes conferências e cúpulas das Nações Unidas que 

estabeleceram uma base sólida para o desenvolvimento sustentável e ajudaram a 

moldar a nova Agenda” (2015, p.5). No documento oficial “Transformando Nosso 

Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (ONU, 2015), são 

destacados os seguintes eventos:  

 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20) (1992); 

 Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992);  

 Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (1994); 

 Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social (1995); 

 Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (2002);  

 Quarta Conferência das Nações Unidas sobre os Países Menos 

Desenvolvidos (2011); 

 Plataforma de Ação de Pequim (2013); 

 Terceira Conferência Internacional sobre Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento (2014);  

 Segunda Conferência das Nações Unidas sobre Países em 

Desenvolvimento Sem Litoral (2014) 

 Terceira Conferência Mundial da ONU sobre a Redução do Risco de 

Desastres (2015). 

De acordo com a Plataforma Agenda 2030 (2020), desenvolvida pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), a ideia de criação de metas para o 

desenvolvimento sustentável nasceu em 1992 durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Realizado no Rio de Janeiro, o 

evento ficou conhecido como Rio-92 e reuniu mais de 100 chefes de Estado para 
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discutir ações e meios para garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento. 

Na ocasião “os países concordaram com a promoção do desenvolvimento 

sustentável, com foco nos seres humanos e na proteção do meio ambiente como 

partes fundamentais desse processo” e adotaram a Agenda 21 (PLATAFORMA 

AGENDA 2030, 2020) a primeira carta de intenções para promover, em escala 

planetária, um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI (PLATAFORMA 

AGENDA 2030, 2020). 

O processo de construção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

contou com especialistas renomados e esteve focado, principalmente, na redução da 

extrema pobreza. A Declaração do Milênio e os ODM foram adotados pelos Estados-

membros da ONU em 2000 e impulsionaram os países a enfrentarem os principais 

desafios sociais no início do século 21 (PLATAFORMA AGENDA 2030, 2020). Os oito 

ODM, que vigoraram no mundo entre os anos 2000 e 2015, são listados no quadro 2.  

 

Quadro 2 – Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 

ODM 1 Erradicar a extrema pobreza e a fome. 

ODM 2 Atingir o ensino básico universal 

ODM 3 Promover a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres. 

ODM 4 Reduzir a mortalidade infantil. 

ODM 5 Melhorar a saúde materna. 

ODM 6 Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças. 

ODM 7 Garantir a sustentabilidade ambiental. 

ODM 8 Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

Fonte: UN, 2015 (tradução livre do autor). 

 

De acordo com a Plataforma Agenda 2030 (2020), estes objetivos foram o 

primeiro arcabouço global de políticas para o desenvolvimento e contribuíram para 

orientar a ação dos governos nos níveis internacional, nacional e local por 15 anos. 
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Os ODM reconheceram a urgência de combater a pobreza e demais privações 

generalizadas, tornando o tema uma prioridade na agenda internacional de 

desenvolvimento (ONU, 2015). 

Para que a mensagem ficasse mais acessível à população mundial, a ONU 

lançou uma campanha chamada “8 jeitos de mudar o mundo”. A figura 2 mostra a 

identidade visual que estampou as peças de comunicação. Os objetivos foram 

transformados em ícones de fácil identificação visual e o texto abordado de forma 

simples e direta. 

 

Figura 2 – Ícones da Campanha “8 jeitos de mudar o mundo”, da ONU. 

 

Fonte: O BRASIL (s.d.). 

 

Em julho de 2015, o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

revelou que os esforços de todo o mundo para atingir o cumprimento dos oito 

indicadores foram bem-sucedidos, porém registraram algumas deficiências. “Os 

dados e análises apresentados no relatório mostraram que, com intervenções 

específicas, estratégias sólidas, recursos adequados e vontade política, até mesmo 

os países mais pobres fizeram progressos” (ONU BR, 2015a). Para Ki-Moon (2015), 

“os ODM ensinaram como os governos, empresas e sociedade civil podem trabalhar 

juntos para conseguir avanços transformacionais”. 

De acordo com o relatório final da ONU sobre os ODM, o número de pessoas 

vivendo em extrema pobreza diminuiu em mais da metade, passando de 1,9 bilhão 

em 1990 para 836 milhões em 2015. A ajuda pública ao desenvolvimento dos países 
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entre 2000 e 2014 aumentou 66% em termos reais, chegando a 135,2 bilhões de 

dólares (UN, 2015). No Brasil, a meta de redução da pobreza foi alcançada em 2002, 

e em 2008, reduzida a ¼ em relação à 1990 (O BRASIL, [s.d.]), 

Garcia e Garcia (2016, p. 201) observam que os ODM foram uma quebra de 

paradigma na medida em que voltaram os olhos do mundo para a pobreza, ampliando 

a preocupação, o debate e a ajuda humanitária, servindo de trampolim na busca pelo 

futuro desejado. 

Apesar destes progressos, os ODM também deixaram lacunas. No aspecto 

ambiental, as emissões globais de CO2, principal gás causador do efeito estufa, 

cresceram mais de 50% desde 1990 e a escassez de água afetava 40% das pessoas 

em 2015 (ONU BR, 2015a). O próprio documento da Agenda 2030 reconhece a 

importância dos ODM e os seus desafios. 

Há quase quinze anos, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
foram acordados. Estes ofereceram um marco importante para o 
desenvolvimento e progresso significativo tem sido obtido em diversas 
áreas. Mas o progresso tem sido desigual, particularmente na África, 
nos países de menor desenvolvimento relativo, nos países em 
desenvolvimento sem litoral e nos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento. (ONU, 2015, p. 5) 

 

Com o término da vigência dos ODM, os países signatários da ONU se 

reuniram para estabelecer novas metas, sem deixar para trás o que não foi alcançado 

pelo pacto anterior. Na declaração oficial da nova Agenda, os Chefes de Estado e de 

Governo e Altos Representantes comprometeram-se com o cumprimento de todos os 

ODM, incluindo os não alcançados, tendo como meio a assistência focada e ampliada 

para os países de menor desenvolvimento (ONU, 2015) 

 Segundo Haroldo Machado Filho, oficial de Programa do PNUD Brasil no ano 

de 2015, “o que diferencia os ODM dos ODS é que os ODM se importavam mais com 

as questões sociais e a preocupação econômica era um pouco difusa. [...]. Já os ODS, 

serão mais globais e vão se preocupar, também, com o meio ambiente. (ECOD, 2015). 

Em pronunciamento oficial à época, a administradora do PNUD, Helen Clark, 

destacou que os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável serviriam como 

orientação para o desenvolvimento dos 15 anos seguintes, oferecendo uma 
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oportunidade de atender aspirações globais dos cidadãos para um futuro mais 

pacífico, próspero e sustentável (PNUD BRASIL, 2015). 

 

2.1.3 Os ODS no Brasil 

O Brasil é um dos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU), além de ser uma das 51 nações que fundaram o organismo internacional em 

1ª de janeiro de 1942. Desse modo, o governo brasileiro aderiu oficialmente aos ODS 

em 2015, ratificando o seu compromisso com tais indicadores em julho de 2017, em 

Nova York, quando líderes de mais de 70 países se reuniram no Fórum Político de 

Alto Nível da ONU para debater os progressos e desafios da Agenda 2030 para o 

desenvolvimento sustentável (ONU BR, 2017). 

No Brasil, o acompanhamento oficial dos ODS é feito através do site 

Indicadores Brasileiros para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, operado 

conjuntamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a 

Secretaria Especial de Articulação Social, órgão vinculado à Presidência da 

República. Criado em 2020, cinco anos depois do lançamento dos ODS, o portal avalia 

cada um dos indicadores por meio de cinco status específicos: “Produzido” (cor 

verde); “Em análise/Construção” (cor amarela); “Sem dados” (cor azul); “Sem 

Metodologia Global” (cor vermelha); e “Não se Aplica ao Brasil” (cor cinza). 

Em nível empresarial, as organizações contam com a ferramenta global SDG 

Action Manager, lançada em fevereiro de 2020 pelo B Lab em parceria com o Pacto 

Global das Nações Unidas. Disponível em cinco idiomas, a plataforma capacita 

empresas de todos os tamanhos, no mundo inteiro, a adotar medidas significativas e 

acompanhar seu progresso nos objetivos globais. 

O monitoramento da Agenda 2030 no País também é feito pela Rede ODS 

Brasil, por meio do Grupo de Trabalho Acompanhamento do Progresso da Agenda 

2030. Criado em 2018, o coletivo reúne diversos atores: Poder Executivo; Poder 

Legislativo; Órgãos de Controle Externo; Instituições de Ensino Superior, Pesquisa e 

Extensão; Entidades Municipalistas. 

Embora existam iniciativas brasileiras em prol do alcance dos ODS, o nível de 

conhecimento da população sobre o assunto ainda é baixo. Uma pesquisa realizada 

em 2017 pela Rede Conhecimento Social em conjunto com o IBOPE Inteligência 
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revelou que 49% dos brasileiros não conhecem os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. Segundo o levantamento, “enquanto 1 em cada 10 pessoas afirma ter 

algum conhecimento sobre os ODS, metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre 

eles” (IBOPE e REDE, 2017). 

 

Figura 3 – Grau de conhecimento dos brasileiros em relação aos ODS 

 

Fonte: Ibope e Rede (2017, p.6, adaptado pelo autor). 

 

Conforme revelado na figura 3, dos entrevistados, 38% já ouviram falar nos ODS, mas 

não têm conhecimento sobre o assunto, 10% declararam ter algum conhecimento 

sobre o tema e apenas 1% disse saber bastante sobre o assunto (REDE et al., 2017). 

 

2.1.2 Estratégias globais de disseminação dos ODS 

É consenso entre as fontes pesquisadas que, para alcançar os ODS, há a 

necessidade de parcerias entre governos, setor privado, sociedade civil e cidadãos 

comuns (PNUD, 2015, 2020; ONU, 2015a; ONU BR, 2015). Sendo assim, os meios 

de comunicação representam um ator fundamental na disseminação das ideias. 
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O PNUD ressalta que a mídia assume um papel cada vez maior na vida das 

pessoas ao redor do mundo, moldando suas perspectivas e percepções acerca do 

que é relevante, tanto em assuntos privados quanto públicos. “Esse alcance e impacto 

oferecem uma oportunidade sem precedentes de trazer mudanças sociais positivas” 

(UNDP, 2019, p.12, tradução livre do autor) e, por isso, tem colocado o engajamento 

da mídia como prioridade em suas políticas e programas (UNDP, 2019, p.10, tradução 

livre do autor). 

De acordo com a instituição, as iniciativas do PNUD relacionadas à mídia 

podem ser classificadas em três áreas de engajamento interconectadas: 

(I) promoção de ambientes propícios - normativo, legal e regulatório - 
à mídia gratuita e profissional; (II) alavancagem do potencial dos meios 
de comunicação para serem atores da paz e do desenvolvimento; e 
(III) desenvolvimento das capacidades dos atores sociais e governos 
de uso dos canais de mídia para atingir objetivos específicos de 
desenvolvimento. (UNDP, 2019, p. 12, tradução livre do autor) 

 

Em conjunto, essas três áreas trabalham para apoiar o papel da mídia na 

governança, desenvolvimento sustentável e paz. A ideia é que tanto a mídia 

tradicional quanto as novas mídias possam ser ferramentas poderosas pela defesa e 

promoção da participação inclusiva no desenvolvimento e na tomada de decisões 

(UNDP, 2019). 

As campanhas de sensibilização são estratégias para que a mídia possa 

comunicar devidamente os conteúdos disponibilizados pela ONU. Para a instituição, 

elas devem ser realizadas tanto no nível nacional quanto subnacional, “promovendo 

mobilização e construindo parcerias com as diferentes partes interessadas e/ou 

impactadas, reunindo todos os setores da sociedade, aumentando a sua participação” 

(ONU BR, 2016b). 

Ao seguir esses princípios, a primeira etapa da estratégia de divulgação da 

Agenda 2030 teve como foco a transição entre os ODM e ODS, quando foi realizada 

uma ampla campanha de mobilização. Lançada em janeiro de 2015, a campanha 

“2015: Time for Global Action” (em português ‘2015: Hora da Ação Global’) 

desenvolveu uma série de ações, produtos e atividades para incitar o apoio global de 

cidadãos em geral, imprensa, tomadores de decisão, academia, dentre outros atores. 

O objetivo foi chamar a atenção para questões que afetam a vida das pessoas, 
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incluindo a aceleração para cumprimento dos ODM, a definição da nova agenda de 

desenvolvimento, os financiamentos para a sustentabilidade e o acordo global sobre 

o clima” (PNUD BRASIL, 2015). Pelas redes sociais foi possível acompanhar as ações 

por meio da hashtag #action2015. 

 

Figura 4 – Ícone da campanha “2015: Time for Global Action”. 

 

Fonte: ONU BR, 2015c 

 

Essa campanha abriu terreno para a discussão dos ODS, que foram 

anunciados em setembro de 2015 durante a Assembleia Geral da ONU. Os objetivos 

foram compartilhados com uma identidade visual própria, o que facilitou a divulgação 

pelas partes interessadas ao redor do mundo. Cada objetivo ganhou um ícone, um 

tipo de selo para ser utilizado nas menções e campanhas locais. 

 

Figura 5 – Logo da Campanha para disseminação dos ODS. 

 
 

Fonte: Plataforma Agenda 2030, 2020 
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Figura 6 – Ícones dos ODS adotados pela ONU. 

 

Fonte: Plataforma Agenda 2030, 2020 

 

Desde então, uma série de mobilizações têm sido realizadas em todo o mundo. 

O objetivo principal das ações de sensibilização da ONU é incentivar a participação 

dos cidadãos e das comunidades locais “a fim de promover a apropriação da Agenda 

e o engajamento na busca pelo alcance dos ODS no nível local” (ONU BR, 2016b, 

p.16). No entanto, deixa claro que é preciso não apenas comunicar a existência dos 

ODS, mas principalmente “empoderar os cidadãos a participar ativamente na 

concretização dos ODS no dia-a-dia” (ONU BR, 2016, p.16). 

Tendo em vista o papel crucial da mídia nesse processo, o secretário-geral da 

ONU António Guterres lançou, em setembro de 2018, o SDG Media Compact (Pacto 

de Mídia pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em português), uma 

aliança de empresas de notícias e entretenimento que visa impulsionar a cobertura e 

mobilizar ações para os ODS (SDG, [s.d.]). Para a ONU, “a mídia desempenha um 

papel particularmente crítico no apoio ao diálogo público, aprimorando o 

conhecimento sobre maneiras de apoiar o desenvolvimento sustentável e manter 

governos responsáveis” (DECADE, [s.d.], tradução livre do autor). 
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Figura 7 – Selo SDG Media Compact, da ONU. 

 

Fonte: SDG, [s.d.]. 

 

Atualmente, o Pacto de Mídia possui 100 membros – desde redes de TV e 

mídia impressa até agências de notícias, estações de rádio e mídias digitais – 

atingindo uma audiência combinada de cerca de 2 bilhões de pessoas em 160 países 

nos cinco continentes (ONU BR, 2020b). “Ao disseminar fatos, histórias humanas e 

soluções, o Pacto é um impulsionador poderoso de defesa, ação e responsabilidade 

pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” (SDG, [s.d.]). 

Ao firmar o termo de compromisso, as mídias comprometem-se a aumentar a 

presença dos objetivos nas suas pautas, respeitando plenamente as suas próprias 

políticas e independência editorial. A ONU, por sua vez, gera e compartilha conteúdo 

a respeito dos ODS por meio de um pacote editorial – que inclui entrevistas exclusivas 

com especialistas e influenciadores da ONU, relatórios e kits de imprensa, histórias 

de impacto, contatos de mídia e recursos de mídia digital –, além de criar 

oportunidades e facilitar o acesso a líderes (SDG, [s.d.]). 

O PNUD ainda reforça que a mídia livre e independente é crucial para combater 

a crescente onda de notícias falsas, também conhecidas como fake news, uma vez 

que atua como fonte credível de informação, além de ajudar as pessoas a desenvolver 

habilidades críticas para identificar e combater esse problema mundial (UNDP, 2019). 

As fake news atingem diversas áreas de conhecimento e na sustentabilidade podem 

atrapalhar o alcance dos ODS na medida em que promovem a desinformação e 

desengajamento dos atores. 
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No Brasil, a Rede Brasil do Pacto Global criou a iniciativa chamada Comissão 

de Engajamento e Comunicação (CEC), um grupo de trabalho formado por 

comunicadores e profissionais de sustentabilidade que atuam em diferentes frentes 

de engajamento e comunicação. O CEC tem como missão “impulsionar o processo 

de engajamento aos Dez Princípios do Pacto Global e aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) dentro e fora das empresas que compõem a 

Rede Brasil” (TAMURA, 2020). Em 2018, o grupo lançou uma ação para fortalecer a 

implementação da Agenda 2030 no país. Intitulada “Campanha ODS e Setor 

Empresarial”, a iniciativa envolveu mais de 80 organizações que divulgaram 

mensagens e dados sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em seus 

sites e redes sociais. As publicações mostraram os desafios do setor privado na 

implementação da Agenda 2030 e também ressaltaram oportunidades de 

desenvolvimento sustentável que as empresas podem gerar. 

Em 2019, o presidente da Assembleia Geral da ONU, Tijjani Muhammad-

Bande, ressaltou a necessidade de acelerar o progresso global rumo ao 

desenvolvimento sustentável até 2030, uma vez que “poucos países fizeram as 

mudanças necessárias para manter as promessas feitas na época da adoção da 

Agenda 2030” (ONU BR, 2020d). Para ele, o progresso não está acontecendo na 

velocidade e na escala necessárias. Por isso, foi lançada uma nova campanha 

chamada de “Década da Ação”. A iniciativa faz menção aos dez anos restantes para 

o fim da Agenda 2030. 

 

Figura 8 – Selo Década da Ação, da ONU. 

 

Fonte: DECADE, [s.d.]. 
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Durante a Cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG 

Summit), realizada em setembro de 2019, foram apresentadas 116 ações para 

acelerar a execução da Agenda 2030. Também foi adotado o documento “Preparando 

para uma década de ação e entrega para o desenvolvimento sustentável”, uma 

“declaração política dos chefes de Estado e de governo, em que todos os Estados-

membros se comprometem a mobilizar financiamento, incrementar a implementação 

nacional e fortalecer suas instituições, sem deixar ninguém para trás” (BATISTA, 

2019). 

De acordo com a UN (2020c), a campanha tem como objetivos: 

 Mobilizar a todos, em qualquer lugar, direcionando esforços para os 

objetivos globais e identificando riscos para garantir que ninguém seja deixado 

para trás; 

 Exigir urgência e ambição para acabar com a pobreza extrema e vencer 

a corrida contra as mudanças climáticas, a injustiça e a desigualdade de 

gênero; 

 Cobrar os líderes para prestarem contas, apontando possibilidades e 

ações que podem produzir resultados; 

 Buscar ideias que ajudem a criar soluções; 

 Impulsionar a inovação sustentável, investimentos financeiros e 

tecnologia; 

 Abrir espaço para que jovens liderem as comunidades e cidades. 

 

2.2 JORNALISMO AMBIENTAL 

O jornalismo, a exemplo de outras atividades profissionais, é composto por 

diversas áreas de atuação, tais como econômica, política, científica, esportiva, entre 

outras. Dentre essas ramificações, encontra-se o Jornalismo Ambiental.  

É possível identificar diversas classificações para esse tema entre os 

pesquisadores da área. Bueno (2007, p.35) aborda o conceito como “o processo de 

captação, produção, edição e circulação de informações (conhecimentos, saberes, 

resultados de pesquisas, etc.) comprometidas com a temática ambiental”. Devido à 

abrangência do tema, ele pode ser abordado nos meios de comunicação de massa – 

por meio de editorias específicas (matérias, colunas, artigos e/ou cadernos especiais) 
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– ou, ainda, com a criação de veículos especializados, destinados exclusivamente à 

abordagem da sustentabilidade (BUENO, 2007). 

É importante ressaltar que, embora esse ramo do jornalismo possa remeter 

apenas ao aspecto ambiental, ele possui uma abrangência mais ampla. Para Nelson 

(1994), o meio ambiente não pode ser enquadrado apenas em nível científico e 

político, pois influencia e também é influenciado por aspectos referentes a outras 

áreas. A fim de exemplificar, o autor destaca o fato de como as empresas estão se 

adaptando à demanda por produtores ambientalmente corretos. 

Colombo (2010), por sua vez, ressalta que essa abrangência sugere a 

abordagem de temas como a limitação do crescimento populacional; garantia de 

recursos básicos em longo prazo (alimentos, energia e água); desenvolvimento de 

tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis; aumento da produção 

industrial nos países não-industrializados com base em tecnologias ecologicamente 

adaptadas; controle da urbanização desordenada e integração entre campo e cidades 

menores; atendimento das necessidades básicas (moradia, educação e saúde), entre 

outros.  

Ainda hoje há alguma confusão quanto à comunicação ambiental e o jornalismo 

ambiental. De forma esclarecedora, Bueno (2008) estabelece uma diferenciação 

relevante, ao lembrar que a comunicação ambiental se refere a todo o conjunto de 

estratégias, esforços, produtos e planos destinados a promover a 

divulgação/promoção da causa ambiental. “Enquanto o jornalismo ambiental, ainda 

que uma instância importante da comunicação ambiental, tem uma restrição 

importante: diz respeito, exclusivamente, às manifestações jornalísticas”. (BUENO, 

2008, p. 105). 

O jornalismo ambiental também deve ser diferenciado do jornalismo tradicional 

no entendimento de Frome (2008), segundo o qual o jornalismo ambiental representa 

mais do que uma maneira de produzir reportagens e matérias, mas um estilo de vida, 

uma forma de olhar para o mundo e também para si próprio. Mais do que isso: é um 

tipo de jornalismo cujas regras se baseiam em uma consciente diferente daquela que 

predomina na sociedade. “Ele começa com um conceito de serviço social, dá voz à 

luta e às demandas e se expressa com honestidade, credibilidade e finalidade 

(FROME, 2008, p. 60). 
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Belmonte (2015) destaca que muito mais do que uma especialidade ou 

especialização jornalística, o jornalismo ambiental vai além da conotação que o 

classifica, basicamente, como a área responsável pela cobertura de temas 

ambientais. Mais do que isso, aborda tais temáticas a partir de um olhar engajado. 

“Diante dos crescentes desafios socioambientais, o jornalista ambiental trabalha 

comprometido com a promoção da qualidade de vida planetária”. (BELMONTE, p.10, 

2015).  

O jornalismo ambiental, partindo de um tema específico (mas 
transversal), visa ser transformador, mobilizador e promotor de debate 
por meio de informações qualificadas e em prol de uma 
sustentabilidade plena. Para sua concretização é necessário buscar 
respaldo em olhares mais abrangentes, que possibilitem ver as 
conexões, superar a fragmentação reiterada. Fundem-se, desta forma, 
a natureza do jornalismo especializado com as demandas 
socioambientais que acabam por compor o horizonte de reflexão dos 
paradigmas emergentes. (GIRARDI et al., 2012, p.148) 

 

Ao longo dos anos, a temática ambiental em nível jornalístico esteve associada 

a tragédias ecológicas, como os vazamentos de petróleo em alto-mar, e a descobertas 

de novas espécies da fauna e da flora pelos biólogos. Bueno (2005) defende que o 

jornalismo ambiental passa por um processo de amadurecimento e precisa, nesse 

sentido, encontrar seu próprio significado. 

Nelson (1994) chama a atenção para a complexidade da cobertura de temas 

ligados ao meio ambiente, uma vez que se encontram inseridos em contextos de 

saúde pública, sociológicos, econômicos e políticos. Garcia (2006) observa que tanto 

as reportagens quanto as notícias do jornalismo ambiental contam com ao menos 

quatro características em comum: a noção de risco, temas associados a processos 

longos, a incerteza científica e a complexidade técnica.  

De forma complementar, Belmonte (2015) destaca que todas essas 

características exigem uma interpretação intensiva da atualidade em profundidade e 

que, portanto, são incompatíveis com abordagens apressadas e à distância: 

No entanto, nem sempre há tempo e recursos financeiros suficientes 
para apurar uma pauta de perto com a precisão e a diversidade de 
olhares que os temas socioambientais exigem. As condições de 
produção precisam ser conquistadas. Não apenas nos veículos 
jornalísticos tradicionais, mantidos pelas maiores empresas de 
comunicação nacionais e regionais, mas também, e principalmente, 
nos pequenos empreendimentos. (BELMONTE, 2015, p. 8-9)        
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Abiahy (2000) chama a atenção para uma tendência de especialização dos 

veículos de comunicação ao passo que se registra o avanço tecnológico dos meios 

de comunicação. Na concepção da autora, o excesso de informações disponíveis em 

multiplataformas, praticamente em tempo real, pode comprometer o aproveitamento 

qualitativo desses dados, o que justificaria a demanda por uma produção jornalística 

mais direcionada, colaborando, assim, para um aprofundamento da informação e uma 

aproximação com o receptor.  

Cardinalli (2013) atenta que a especialização no jornalismo surgiu como forma 

de melhor dividir os temas e assuntos abordados, expandindo a reflexão e 

aprofundamento das informações, além de despertar a atenção do público envolvido 

com um tema específico e que apenas tenha interesse na área. Isto se dá, 

principalmente, com um espaço destinado ao tema, como os cadernos e editorias, 

mas também pode culminar na criação de veículos específicos.  

 

2.2.2 História do jornalismo ambiental 

Atividade jornalística consolidada no último quarto do século 20, o jornalismo 

ambiental começou a se desenvolver no continente europeu a partir dos anos 1960. 

Segundo Pierre (1996), a televisão pública sueca já cobria as questões ambientais em 

1961, período em que essa temática passara a ter mais relevância na agenda da 

Suécia.  

Erbolato (1978), todavia, observa que já existiam coberturas específicas sobre 

o meio ambiente logo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando os 

Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética derrotaram o eixo formado por 

Alemanha, Itália e Japão. Na Europa havia o receio da opinião pública quanto a 

possibilidade de um conflito nuclear. “Nota-se que as mídias então começam a dar 

mais ênfase em divulgar sobre o meio ambiente” (COLOMBO, 2010, p.6).  

Já a primeira entidade de jornalismo ambiental reconhecida em nível mundial 

nasceu na França, em 1969: a Association des Journalistes-écrivains pour la Nature 

et l’Écologie (Associação dos Jornalistas-escritores para a Natureza e a Ecologia), 

fundada pelo jornalista Pierre Pellerin. Nos Estados Unidos, a primeira entidade foi 

criada apenas em 1990: a Society of Environmental Journalists (Sociedade de 
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Jornalistas Ambientais), contudo, Belmonte (2015) pondera que, por lá, a cobertura 

ambiental teve início muitas décadas antes: 

[...] tanto que o St. Louis Post-Dispatch, importante jornal do Missouri, 
no meio oeste dos Estados Unidos, chegou a ganhar duas vezes o 
Prêmio Pulitzer, na categoria Serviço Público, em 1941 e 1948, com 
reportagens sobre a poluição do ar e a contaminação ocasionada pela 
mineração do carvão, respectivamente. (BELMONTE, 2015, p. 2)    

 

Colombo (2010) acrescenta que a primeira reunião intergovernamental a tentar 

reconciliar a conservação e o uso dos recursos naturais – o que hoje conhecemos por 

sustentabilidade -, foi a Conferência sobre a Biosfera, realizada em Paris em 1968 

pela Unesco. Foi a partir deste evento que foi criado o Clube de Roma, cujo o propósito 

era debater e analisar a crescente exploração de recursos naturais pelo setor 

industrial de modo a desenvolver o crescimento econômico.  

Conforme as primeiras conclusões do Clube de Roma, os principais desafios 

da humanidade à época diziam respeito a aspectos que até hoje inspiram constante 

preocupação: a industrialização acelerada, o crescimento populacional, o 

esgotamento dos recursos naturais e a escassez de alimentos.  

O ano de 1972 representou um marco considerável para o desenvolvimento 

sustentável. É neste ano que o Clube de Roma divulga a primeira edição do relatório 

“Os Limites do Crescimento”, no qual foi feito o questionamento do futuro de toda a 

humanidade. É também em 1972 que a ONU realiza a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, capital da Suécia. Desta 

cúpula global nasce a Declaração de Estocolmo Sobre o Meio Ambiente Humano, a 

qual destacava a “necessidade de um critério e princípios comuns que ofereçam aos 

povos do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente 

humano” (ANTONIO, 2008).  

Foi depois da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente, realizada 
em Estocolmo, em 1972, que as questões ambientais começaram a 
aparecer com maior frequência na imprensa internacional. O novo 
boom ocorreu em meados dos anos 80, com a descoberta do buraco 
na camada de ozônio e as primeiras hipóteses sobre o impacto das 
atividades humanas no aumento do aquecimento global. A imprensa 
brasileira reagiu às preocupações dos países do primeiro mundo, e se 
voltou para os problemas ambientais da Amazônia. (VILLAR, 1997).  
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Colombo (2010) observa que, a partir de então, emergem inúmeros países, 

instituições e grupos que passam a defender a bandeira ambiental. Como 

consequência disso, os governos de Alemanha, Dinamarca, Noruega e França, entre 

outros, estabelecem novas regras nas legislações ambientais. 

O dilema histórico que opunha o desenvolvimento ao equilíbrio ambiental 

perdeu ainda mais força na década de 1980, quando a ONU convocou a Comissão 

Mundial para Assuntos do Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), o que 

culminou na elaboração do célebre documento “Nosso Futuro Comum”, também 

conhecido como Relatório Brundtland. 

Em 1987, o Relatório Brundtland definiu o conceito de desenvolvimento 

sustentável como aquele que “atende às necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade de as futuras gerações também terem suas necessidades 

atendidas”. O que essa ideia busca consolidar é o entendimento de que é possível se 

desenvolver de forma socialmente justa e ambientalmente correta, causando o 

mínimo de impactos possível ao meio ambiente (CMMAD, 1988, p.78). 

O crescimento do jornalismo ambiental também seria grandemente 

influenciado cinco anos mais tarde, quando a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) foi realizada no Rio de Janeiro, entrando 

para a história no âmbito da sustentabilidade. 

 

2.2.3 Jornalismo ambiental no Brasil 

O ambientalismo passa a ganhar visibilidade pública no Brasil a partir da 

década de 1970, quando cerca de 30 associações da sociedade civil defendiam a 

bandeira da proteção ambiental. À época, uma das mais atuantes era a Associação 

Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), criada em 1971, um ano antes 

da emblemática Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada 

em Estocolmo (Suécia). 

Antes disso, contudo, o primeiro jornalista brasileiro a se especializar em meio 

ambiente, o paulista Randau Marques, já se notabilizava por suas reportagens no 

Jornal da Tarde acerca das contaminações por chumbo e o uso indiscriminado de 

agrotóxicos nas lavouras, associando tais fatores à mortandade de peixes e 
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intoxicação de produtores rurais. A expressão “Vale da Morte”, criada para designar à 

poluição nas fábricas de Cubatão (SP), é de autoria dele.  

Mesmo nunca tendo feito qualquer graduação, Marques teve uma carreira 

marcada pelo que há de melhor no jornalismo investigativo, contribuindo de forma 

determinante para a articulação da mídia em prol de temas como o desmatamento na 

Amazônia e a poluição atmosférica.  

Cardinalli (2013) lembra que Marques chegou a ser preso em 1968, durante a 

ditadura militar, pela Operação Bandeirantes, justamente por ser considerado 

subversivo devido ao trabalho jornalístico que desenvolvia. O profissional, que ainda 

trabalhou no jornal O Estado de S.Paulo e na Agência Estado, fundou a ONG SOS 

Mata Atlântica e foi assessor especial da Sociedade Brasileira Para o Progresso da 

Ciência (SBPC). O pioneiro do jornalismo ambiental no Brasil morreu em abril de 2020, 

aos 70 anos, vítima de um infarto fulminante.  

Apesar da censura imposta pelo regime militar, a imprensa brasileira deu ampla 

cobertura à época aos protestos de ambientalistas, a exemplo do caso do estudante 

Carlos Dayrell, que se sentou em uma árvore que seria cortada pela Prefeitura de 

Porto Alegre para dar lugar a construção de um viaduto.   

Belmonte (2015) pontua que reportagens sobre temas ambientais já eram 

publicadas com alguma frequência em todo o Brasil, mas com a ressalva de que o 

jornalismo ambiental ainda não se configurava naquele período como uma área de 

especialização. Um bom exemplo foi registrado em maio de 1972, quando a antológica 

revista Realidade, então editada por José Hamilton Ribeiro, abordou a crescente 

urbanização em uma edição especial.  

Correspondente do jornal O Estado de S. Paulo no Acre, o jornalista Elson 

Martins criou em 1978 o periódico alternativo Varadouro, onde registrou o início da 

luta do seringueiro Chico Mendes pela preservação da floresta amazônica. Nascia no 

Brasil uma nova forma de retratar o meio ambiente. 

Na concepção de Belmonte (2015), o jornalismo ambiental brasileiro foi 

impulsionado, de forma significativa, pela atuação da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) e a criação da Associação Brasileira de Jornalismo 

Científico (ABJC), fundada em 19 de setembro de 1977. Cabe observar que o 
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jornalismo ambiental, à época, era considerado apenas como uma subárea do 

jornalismo científico, status que permaneceu até o final dos anos 1980. 

Muitos jornalistas brasileiros ainda consideram que a cobertura de 
meio ambiente é um jornalismo científico com pauta ambiental. A meu 
ver, no entanto, uma separação entre o científico e o ambiental 
começou a ser delineada no Brasil com a realização do Seminário para 
Jornalistas sobre população e Meio Ambiente promovido pela 
Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) entre 27 e 30 de 
novembro de 1989”. (BELMONTE, 2015, p. 4) 

 

Cardinalli (2013) complementa que, no mesmo ano, porém no mês de agosto, 

foi realizado em São Paulo o seminário “A Imprensa e o Planeta”, promovido pela 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão em parceria com a 

Associação Nacional de Jornais. Ambos os eventos foram de suma importância para 

o fortalecimento do jornalismo ambiental no Brasil, o que inspirou a criação de diversos 

núcleos regionais de jornalistas interessados na cobertura das temáticas ambientais 

às vésperas da Rio-92, entre os quais, o Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do 

Sul (NEJ/RS). 

Ao se abordar o desenvolvimento do jornalismo ambiental no Brasil, é preciso 

dar o devido papel de destaque ao NEJ/RS, fundado em Porto Alegre em 22 de junho 

de 1990. Pioneira no país, a entidade foi preponderante para que outros núcleos 

brasileiros de relevância fossem criados posteriormente, como, por exemplo, a Rede 

Brasileira de Jornalismo Ambiental (1998). Mais tarde, em 2000, o NEJ-RS esteve à 

frente também da elaboração da Rede de Comunicação Ambiental da América Latina 

e do Caribe (2000). 

Antes disso, contudo, o núcleo gaúcho, já em 1993, esteve em contato com 

jornalistas especializados em meio ambiente de 55 países, a partir do I Congresso da 

Federação Internacional de Jornalistas de Meio Ambiente, realizado de 3 a 4 de 

novembro de 1994, no Palácio da Unesco, em Paris. 

A importância do NEJ-RS para o jornalismo ambiental no Brasil é tamanha que 

a criação em 2003 do primeiro curso de jornalismo ambiental no currículo de uma 

faculdade brasileira – na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Fabico/UFRGS) -  se deu por iniciativa 

do núcleo, coordenado à época pela professora-doutora Ilza Girardi.  
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Realizada no Brasil entre os dias 3 e 14 de junho de 1992, a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio-

92, (e também chamada de ECO-92 ou Cúpula da Terra) reuniu no Rio de Janeiro 

representantes de 172 países e 108 chefes de estado, sendo, até hoje, considerada 

o maior encontro político já realizado pela ONU.  

[...] reafirmando declaração da Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano, aprovada em Estocolmo nela se 
baseando. Com o objetivo de estabelecer uma aliança mundial nova 
equitativa mediante a criação de novos níveis de cooperação entre 
estados; setores chaves da s sociedade e as pessoas. Procurando 
alcançar acordos internacionais em que se respeitem os interesses de 
todos e se proteja integridade do sistema ambiental e de 
desenvolvimento mundial, reconhecendo natureza integral e 
interdependente da terra nossas moradas (ANTONIO, 2008) 

 

A Rio-92 atraiu as atenções do mundo para o Brasil, o que estimulou as 

discussões entre os principais tomadores de decisão do planeta na área ambiental, 

tornando esse tipo de debate mais recorrente. Para Barros e Lima (2012), inclusive, a 

consolidação do jornalismo ambiental se deu com os preparativos dos veículos para 

a cobertura da Conferência Rio-92. 

Mais recentemente, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), realizada no Rio de Janeiro para marcar os 

20 anos da Rio-92, também teve considerável importância em nível mundial, 

proporcionando o fortalecimento do jornalismo ambiental ao debater temas como o 

aquecimento global, segurança alimentar e biopirataria, entre outros. Faz-se 

necessário mencionar também as Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças 

Climáticas (COPs), promovidas anualmente, e que são capazes de reunir milhares de 

jornalistas a cada edição.  

 

2.2.3.1 Portais nacionais  

Belmonte (2020) observa que atualmente existem mais de 30 serviços 

especializados na cobertura de temas ambientais no Brasil, principalmente sites e 

portais. Presentes nas cinco regiões do País, com predominância no Sudeste – 

sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro – tais veículos de comunicação são em sua 

maioria mídias independentes, não vinculadas a grandes grupos de comunicação, 
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mas que cumprem um papel de fundamental importância para a disseminação das 

informações no campo da sustentabilidade.  

Um dos sites especializados em sustentabilidade pioneiros no Brasil é o 

Envolverde (atual Agência Envolverde), de São Paulo, vinculado ao Instituto 

Envolverde. Criado em janeiro de 1998 pelo jornalista Dal Marcondes, o veículo tem 

como missão ampliar o conhecimento social da sustentabilidade por meio do 

jornalismo e da comunicação. Além de conteúdo diário factual, o portal também conta 

com um time formado por 15 colunistas, que expressam suas opiniões sobre os mais 

variados temas na esfera ambiental. 

O site da revista Eco 21, fundada em 1990 sob o título Eco-Rio, no Rio de 

Janeiro, também merece destaque. Liderado por Lúcia Chayb e René Capriles, o 

portal ajuda a reproduzir o conteúdo da revista impressa, mas também aproveita da 

instantaneidade da internet para veicular notícias mais factuais relacionadas à 

temática ambiental.  

Cabe destacar que outros três importantes portais de notícias ambientais 

seguem essa mesma linha. Também do Rio de Janeiro, o Plurale em Site, conduzido 

pela experiente jornalista Sonia Araripe, derivou-se de uma publicação impressa: 

Plurale em Revista, editada bimestralmente. Por sua vez, a Revista Ecológico, de Belo 

Horizonte, conta com o portal Sou Ecológico, que é capitaneado por Hiram Firmino. 

Em Belém, o portal Amazônia, editado por Rodrigo Huhn, teve origem na Revista 

Amazônia, criada em 2005. 

Do Nordeste brasileiro, ao menos três portais realizam um trabalho importante 

na área do jornalismo ambiental. De iniciativa do empresário Isaac Edington, o EcoD, 

vinculado ao Instituto EcoDesenvolvimento, em Salvador, nasceu em 2008 com o 

propósito de estimular governos, empresas e sociedade civil a adotarem práticas mais 

sustentáveis. 

Também da capital baiana, o Notícia Sustentável foi criado em agosto de 2019 

com o propósito de informar, conscientizar e mobilizar a sociedade para à ação no 

que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Atualizado diariamente, o portal 

agrega também uma presença considerável em mídias sociais como Facebook e 

Instagram, além de produzir conteúdo multimídia, como os podcasts.  
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 Do Ceará, a agência Eco Nordeste (de novembro de 2018), cujo site é editado 

pela jornalista Maristela Crispin, coloca uma lupa sobre as notícias da região na área 

da sustentabilidade, por meio de uma equipe de profissionais voluntários distribuídos 

pelas principais capitais nordestinas.  

O Centro-Oeste é bem representado pelo Botoblog, site jornalístico focado em 

temas ambientais relacionados à região do Médio Araguaia, mais especificamente às 

cidades de Barra do Garças e Pontal do Araguaia, no estado de Mato Grosso, e 

Aragarças, no estado de Goiás. Criada em 2015 por meio de um projeto de extensão 

do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), a iniciativa 

é coordenada pelo professor Gesner Duarte e tem edição da professora Jociene 

Ferreira. 

Do Rio Grande do Sul, o site da EcoAgência Solidária de Notícias Ambientais 

exerce grande importância. O portal foi criado em 2003 por voluntários do Núcleo de 

Ecojornalistas do Rio Grande do Sul (NEJ-RS), em meio ao Fórum Social Mundial, em 

Porto Alegre, quando os jornalistas da área ambiental perceberam que as pautas 

relacionadas a essa temática ganhavam pouca atenção nos meios de comunicação. 

Também do Rio Grande do Sul cabe o merecido registro ao portal Agir Azul na 

Rede, criado pelo jornalista João Batista Aguiar, que chegou a ter uma versão 

impressa entre 1992 – ano de realização da emblemática conferência Eco-92, e 1998. 

A publicação testemunhou os motivos da saída de José Lutzenberger do Governo 

Collor, a campanha contra os transgênicos e a atuação das ONGs ambientalistas 

gaúchas em um período de muita atuação. 

Além dos portais já mencionados, muitos outros desempenham um trabalho de 

considerável relevância no cenário do jornalismo ambiental brasileiro, como é o caso 

de O Eco, Página 22, Amazônia Latitude, Projeto Colabora, Amazônia Real, Clima 

Info, Conexão Planeta, Neo Mondo, Ecycle, entre outros. Também vale citar alguns 

veículos que exerceram com honras o papel de levar informação de qualidade à 

população, mas que devido ao fato de não suportarem as sucessivas crises 

econômicas no País tiveram de encerrar as atividades: Carbono Brasil e Mercado 

Ético.  
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3 JUSTIFICATIVA E LEVANTAMENTO DO PROBLEMA 

Completados cinco anos da criação dos ODS e três anos em relação ao estudo 

acima citado, a percepção dos brasileiros acerca desses objetivos segue muito aquém 

do considerado razoável. Uma pesquisa realizada em 2017 pela Rede Conhecimento 

Social em conjunto com o IBOPE Inteligência e a Conhecimento Social — Estratégia e 

Gestão, revelou que 49% dos brasileiros não sabem o que são Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (CEBEDS, 2017). O mesmo levantamento alertou, 

ainda, que apenas 10% declararam ter algum conhecimento sobre o tema e apenas 

1% afirmou saber bastante sobre o assunto. 

Nesse sentido, os sites de jornalismo ambiental exercem um papel 

fundamental, pois são, justamente, os veículos que costumam pautar os temas 

referentes aos 17 indicadores da Agenda 2030, o que tem o potencial, inclusive, de 

influenciar no interesse da chamada grande mídia sobre o assunto. Qual é a 

percepção dos responsáveis por estes portais especializados a respeito dos ODS? 

De que forma tratam ou pretendem tratar esse tipo de conteúdo? São algumas das 

principais perguntas que este trabalho visa responder.  

Sob os olhos das próprias Nações Unidas, 2020 marca a linha de largada para 

a “Década da Ação”, o que significa uma lembrança e um alerta ao mundo de que 

faltam apenas dez anos para a comunidade internacional atingir os ODS (ONU BR, 

2020). Esta pesquisa, portanto, busca a percepção dos editores dos sites de 

jornalismo ambiental do Brasil sobre o que já foi construído nos cinco primeiros anos 

da Agenda 2030 e o que ainda é possível fazer. 

Ao mesmo tempo, nota-se que, atualmente, há uma ausência de trabalhos 

científicos no Brasil a respeito dos ODS, muito provavelmente porque há uma 

tendência desse tipo de estudo ser realizado ao final do período de vigência desses 

indicadores, como se observou no caso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM), que vigoraram entre 2000-2015. No caso específico desta pesquisa, houve a 

decisão de não esperar a chegada de 2030 para analisar o que os sites de jornalismo 

ambiental fizeram a respeito dos ODS, e sim abordar o que está sendo produzido 

atualmente e do que ainda poderá ser feito nos próximos dez anos – o que possibilita 

a oportunidade de transformar suas atuações nesse período, caso julguem 

necessário.  
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É importante ressaltar que esse tipo de escolha quanto ao recorte temporal não 

desmerece, absolutamente, os trabalhos que serão realizados a partir de 2030. Ao 

contrário disso, busca posicionar-se como uma semente a ser germinada no campo 

do conhecimento, contribuindo – modestamente e com todas as limitações que lhe 

possam ser creditadas - como ponto de partida para estudos posteriores.  

Sendo assim, este estudo está orientado para a análise do seguinte problema 

de pesquisa: 

Qual é a percepção dos editores de sites nacionais especializados em 

jornalismo ambiental a respeito da importância e disseminação dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas? 

A partir dessa problemática, são apresentados os objetivos a serem alcançados 

pelo estudo, a metodologia utilizada para obtenção e análise dos dados e, por fim, a 

conclusão, com as principais contribuições, limitações e sugestões de pesquisas 

futuras. 

 

4 OBJETIVOS 

Objetivo geral:  

Compreender a percepção dos editores de sites nacionais especializados em 

sustentabilidade a respeito da importância que o jornalismo ambiental exerce na 

disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações 

Unidas no Brasil. 

Objetivos específicos: 

a) Compreender a importância que os principais jornalistas de sites 

especializados em jornalismo ambiental conferem aos ODS; 

b) Explorar a visão desses editores em relação a importância de seus 

respectivos sites para a disseminação dos ODS no Brasil; 

c) Identificar o nível de atenção que estes veículos dão ao tema; 

d) Apontar ações para ampliar a disseminação dos ODS voltada a governos, 

setor privado e sociedade civil na próxima década. 
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5 METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

qualitativa. De acordo com Gil (2002), esse tipo de estudo tem como objetivo levantar 

as características de determinada população ou fenômeno ou, ainda, estabelecer 

relações entre variáveis. Ainda, segundo Godoy (1995), essa abordagem busca 

compreender o tema segundo a perspectiva dos pesquisados, ou seja, a visão ampla 

do fenômeno que está sendo estudado. Neste caso, “o ambiente e as pessoas nele 

inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a variáveis, mas 

observados como um todo” (GODOY, 1995, p.58) 

É importante ressaltar que há pesquisas que “embora definidas como 

descritivas com base em seus objetivos, acabam servindo mais para proporcionar 

uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias” (GIL, 

2002, p.42). Esta elucidação relaciona-se com os argumentos apresentados pelo 

levantamento teórico, que explicita a incipiência no número de pesquisas sobre a 

relação entre jornalismo ambiental e ODS. Assim, este estudo vem levantar 

informações, apoiar na formulação de hipóteses e fornecer insights para futuro 

aprofundamento. 

Para avaliação dos resultados, optou-se por utilizar o método de análise de 

conteúdo, tendo como base os estudos de Bardin (2016).  

A análise de conteúdo é utilizada como um instrumento de diagnóstico, 
de modo que a que se possam levar a cabo inferências específicas ou 
interpretações causais sobre dado aspecto da orientação 
comportamental do locutor” (BARDIN, 2016, p.73) 

 

Segundo a autora, uma análise de conteúdo não deixa de ser uma análise de 

significados. É uma descrição sistemática e objetiva extraída das comunicações e sua 

respectiva interpretação. 

 

5.1 DESENHO DA PESQUISA E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

O procedimento técnico utilizado foi o estudo de campo, com entrevistas em 

profundidade com jornalistas ambientais e editores de sites brasileiros especializados 

em sustentabilidade.  



43 
 

O estudo de campo focaliza uma comunidade, que não é 
necessariamente geográfica, já que pode ser uma comunidade de 
trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade 
humana. Basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da 
observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas 
com informantes para captar suas explicações e interpretações do que 
ocorre no grupo” (GIL, 2002, p.53).  

 

Bardin (2016) explica que as entrevistas em profundidade têm uma 

característica peculiar na contribuição para os estudos sociais: ao mesmo tempo em 

que é possível captar a realidade representativa de uma população de indivíduos ou 

grupo social (seja de natureza psicológica, sociológica, histórica, entre outras), o 

pesquisador encontra, ainda, a equação particular do indivíduo, ou seja, consegue 

visualizar as pessoas em sua unicidade. 

A escolha pelos sete editores selecionados para esta amostra levou alguns 

pontos em consideração. O primeiro fator foi o caráter oficial e relevante de seus 

respectivos sites de jornalismo ambiental – todos eles integram a seleta Rede 

Brasileira de Jornalismo Ambiental (RBJA), que congrega os principais veículos do 

país. A RBJA conta com um grupo de discussões no Google e no WhatsApp, o que 

viabilizou o contato com estes jornalistas.  

No total foram identificados 12 sites de jornalismo ambiental integrantes destas 

redes. Todos os editores foram contatados. Destes, além dos sete que participaram 

das entrevistas por telefone, três não conseguiram tempo hábil para contribuir com o 

projeto, um desistiu por razões pessoais e apenas um não sinalizou com resposta 

alguma para integrar o trabalho.  

O segundo fator teve como objetivo tornar o recorte da amostra mais preciso, 

com a decisão de abordar somente os sites de jornalismo ambiental, todos atualmente 

ativos na internet. Não foram temas de estudo, por exemplo, os demais meios de 

comunicação, como programas de TV, jornais e revistas impressos, programas de 

rádio ou podcasts. Cabe observar que, dos sete editores de sites entrevistados, dois 

também possuem revistas impressas, que não foram consideradas.  

Por último, o terceiro fator levado em consideração foi a preocupação de tornar 

esta amostra a mais representativa possível geograficamente. Levando em 

consideração a vasta extensão do território brasileiro e as diferentes realidades 

encontradas no país, essa variável foi considerada de grande importância para 
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compreender as possíveis alternâncias de desafios enfrentados de acordo com cada 

região. Assim, quatro das cinco regiões do Brasil encontram-se representadas com 

ao menos um site de jornalismo ambiental (Norte, Nordeste, Sudeste e Sul). Há, 

lamentavelmente, uma notória escassez de veículos desse segmento no Centro-

Oeste, sendo que o único que foi encontrado durante o processo de pesquisa não é 

atualizado desde 2018. Trata-se de um projeto de extensão do curso de jornalismo da 

Universidade Federal de Mato Grosso (MT). A coordenação do projeto não respondeu 

a tempo aos contatos para participar deste trabalho.  

Quanto às características demográficas da amostra, dos sete entrevistados, 

quatro pertencem ao gênero masculino e três ao feminino. A faixa etária dos 

pesquisados compreende dos 35 aos 64 anos de idade, com tempo de exercício da 

profissão de no mínimo 10 anos.   

 

5.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

A coleta de dados baseou-se nas entrevistas em profundidade. Tais 

depoimentos foram colhidos durante o mês de junho, período entre os dias 1º e 10, 

através de ligações telefônicas realizadas via celular, devidamente gravadas com a 

anuência dos profissionais entrevistados.  

Uma vez realizadas e gravadas, as entrevistas foram transcritas em sua 

integralidade, de modo a subsidiarem a análise de dados, apresentados no tópico a 

seguir.  

 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Mediante os dados coletados, deu-se início à análise de resultados. Como 

citado anteriormente, o método escolhido foi o da Análise de Conteúdo, com base em 

Bardin (1977; 2016). Para isso, após a etapa de pré-análise, foram realizadas mais 

duas etapas principais: exploração do material e tratamento dos resultados (inferência 

e interpretação).  

É importante ressaltar que foram seguidos os princípios metodológicos de 

preparação dos dados: 



45 
 

(I) exaustividade, sugere-se esgotar todo o assunto sem omissão de 
nenhuma parte; (II) representatividade, preocupa-se com amostras 
que representem o universo; (III) homogeneidade, nesse caso os 
dados devem referir-se ao mesmo tema, serem coletados por meio de 
técnicas iguais e indivíduos semelhantes; (IV) pertinência, é 
necessário que os documentos sejam adaptados aos objetivos da 
pesquisa; e (V) exclusividade, um elemento não deve ser classificado 
em mais de uma categoria. (SANTOS, 2012, p. 385) 

 

Ao explorar o material, os dados foram organizados e houve a criação de 

categorias (unidades de registro), levando-se em consideração os objetivos 

específicos deste estudo. Neste estudo, foi utilizada a categorização por tema, quando 

a escolha de categorias ou índices é feita a partir de temas que estão presentes na 

fala ou se repetem com muita frequência.  

[...] o tema é a unidade de significação que se liberta naturalmente de 
um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve como 
guia de leitura. O texto pode ser recortado em ideias constituintes, em 
enunciados e em proposições portadores de significações isoláveis. 
(BARDIN, 2016, p.68) 

 

Sendo assim, para Bardin (2016, p.69), fazer uma análise temática “consiste 

em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que compõem a comunicação” e cuja frequência 

de aparição pode ter um significado para o objetivo analítico. 

Como resultado desse processo, sete categorias foram identificadas e 

utilizadas como base para análise das verbalizações:  

1. Importância atribuída aos ODS; 

2. Importância atribuída aos sites de jornalismo ambiental; 

3. Cobertura atual do próprio site em relação aos ODS;  

4. Intensificação da cobertura dos ODS; 

5. A importância do jornalismo ambiental no Brasil; 

6. Comunicação geral dos ODS; 

7. Importância das parcerias 

Ao longo da categorização, as falas dos entrevistados foram esmiuçadas, 

registrando e contabilizando os indicadores para cada categoria. Bardin (2016) indica 

a necessidade de enumeração dos dados encontrados, que, neste estudo, foram 

formados a partir da presença e da frequência de aparições. De acordo com a autora, 
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“a importância de uma unidade de registro aumenta com a frequência de aparição” (p. 

83). 

Na tabela 1, é possível verificar a frequência de aparições dos indicadores por 

categoria. Os quadros-síntese de cada entrevistado são apresentados no Apêndice.  

 

Tabela 1 – Análise de conteúdo: categorias e o total de aparições por entrevistado 

CATEGORIAS 
ENTREVISTADOS Total de 

aparições  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Importância atribuída aos 
ODS 

2 3 9 1 1 6 2 24 

Importância atribuída aos 
sites de jornalismo 
ambiental 

1 0 2 1 1 1 1 7 

Cobertura atual do próprio 
site em relação aos ODS 

4 4 6 1 1 2 3 21 

Intensificação da cobertura 
dos ODS 

1 1 4 2 1 1 1 11 

A importância do jornalismo 
ambiental no Brasil 

2 2 2 3 1 2 1 13 

Comunicação geral dos 
ODS 

2 1 1 2 0 0 0 6 

Importância das parcerias 3 0 1 0 0 1 0 5 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Tendo em vista a categorização e enumeração dos dados, os resultados são 

apresentados, a seguir, de acordo com cada categoria da análise. Em cada tópico, 

também são indicadas em quadros as principais abordagens presentes nas falas dos 

entrevistados.  

 

6.1 IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AOS ODS 

A importância atribuída aos ODS foi o primeiro ponto a ser observado e 

abordado junto aos editores respondentes, com o objetivo de aferir suas respectivas 

percepções acerca desses objetivos das Nações Unidas. De maneira geral, todos os 

entrevistados consideram os ODS relevantes, um verdadeiro norte para os países se 

desenvolverem de forma sustentável. 
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Tabela 2 – Categoria 1: Importância atribuída aos ODS 

CATEGORIA ABORDAGEM 

Frequência de aparições 

ENTREVISTADOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Importância 
atribuída aos ODS 

Visão positiva 0 3 9 1 1 6 2 

Descrença no 
cumprimento dos ODS 

2 0 0 0 0 0 1 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Tamanho status de bússola global conferido aos ODS pode ser percebido nas 

verbalizações dos entrevistados 2, 3, 4, 5, 6 e 7. De forma mais entusiasta, o 

entrevistado 6 acredita que os “17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 

169 metas são o mais importante pacto firmado pela humanidade desde a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Os ODS são um mapa do caminho para o futuro”.  

Essa mesma visão de futuro atribuída aos ODS é registrada pelo entrevistado 

7, para quem a chamada Agenda 2030 é um direcionamento “para onde a humanidade 

caminha ou deveria caminhar”. Este respondente também atenta para o fato de os 

ODS contribuírem para organizar o discurso sobre o que vem a ser a sustentabilidade, 

ou seja, o equilíbrio entre as dimensões econômica, ambiental e social.  

Embora haja quase unanimidade na visão positiva quanto à importância dos 

ODS, uma abordagem apareceu na fala de dois entrevistados: a descrença no 

cumprimento dos ODS. Isso fica claramente exposto na verbalização do entrevistado 

7: “É fato que muitos dos objetivos são utópicos e dificilmente serão alcançados até 

2030, ainda mais depois da covid-19”. Para ele, há o agravante da pandemia que 

atinge o mundo em 2020, que certamente atrapalhará o atendimento das metas. 

 

6.2 IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AOS SITES DE JORNALISMO AMBIENTAL 

Quanto ao segundo ponto a ser considerado na análise (a importância atribuída 

aos sites de jornalismo ambiental para a disseminação dos ODS), há um consenso de 
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que os veículos exercem uma importância fundamental e têm se esforçado nesse 

sentido.  

No entanto, alguns pesquisados destacaram que poderiam fazer mais. O 

entrevistado 6 considera que, de forma geral, “os editores estão comprometidos com 

os valores e conceitos dos ODS”. Todavia, faz uma ponderação: “Acho que poderiam 

ser mais incisivos”. É possível observar que essa mesma linha é seguida pelo 

entrevistado 7, o qual afirma que “podia ser melhor”, pois a maioria dos sites segue 

focada, somente, no meio ambiente, o que dificulta o entendimento do sentido mais 

amplo da sustentabilidade, presente nos ODS. 

 

Tabela 3 – Categoria 2: Importância atribuída aos sites de jornalismo ambiental 

CATEGORIA ABORDAGEM 

Frequência de aparições 

ENTREVISTADOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Importância 
atribuída aos sites 
de jornalismo 
ambiental 

Visão positiva 1 0 2 1 1 0 0 

Poderiam melhorar 0 0 0 0 0 1 1 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Sobre as demais percepções, chama a atenção a resposta do entrevistado 5, 

que admitiu nunca ter refletido sobre a importância atribuída aos sites de jornalismo 

ambiental para a disseminação dos ODS. Entretanto, considerou que considera 

“interessante” iniciativas que consideram tais objetivos como eixos norteadores das 

matérias. Para o entrevistado 3, a importância desses veículos é crucial. “É muito 

estratégico e quanto mais explicitarmos isso melhor”. 

 

6.3 COBERTURA ATUAL DO PRÓPRIO SITE EM RELAÇÃO AOS ODS 

A cobertura atual do site em relação aos ODS foi o terceiro ponto a ser 

considerado na análise. Enquanto o aspecto anterior teve foco na atribuição que os 

pesquisados dão aos sites de jornalismo ambiental de maneira geral, em relação aos 
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ODS, este tópico se debruça, por sua vez, na percepção que eles fazem de seus 

próprios veículos sobre esse tema.  

 

Tabela 4 – Categoria 3: Cobertura atual do próprio site em relação aos ODS 

CATEGORIA ABORDAGEM 

Frequência de aparições 

ENTREVISTADOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Cobertura atual do 
próprio site em 
relação aos ODS 

Faz a disseminação dos 
ODS 

1 2 1 1 1 2 3 

ODS aplicado de forma 
transversal 

2 0 3 0 0 2 1 

Destaque para o ODS que 
está sendo abordado na 
matéria 

2 0 2 1 0 2 2 

ODS como eixo de 
construção de conteúdo 

0 1 0 0 0 2 1 

Inviável a criação de uma 
área para cada ODS 

2 0 1 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

 Três dos entrevistados (2, 6 e 7) responderam que utilizam essas metas 

globais como eixo norteador de seus respectivos conteúdos. “Em cima dos ODS, nos 

pautamos para executar várias ações, coberturas, divulgações e projetos”, destaca o 

respondente 2. “Todos os textos publicados estão indexados pelo ODS 

correspondente e nossos eventos são realizados sempre com base em um ou mais 

ODS”, completa o 6. Resposta semelhante tem o 7: “É possível navegar no menu do 

site pelos ODS e pelas últimas matérias publicadas sobre o tema. Algumas 

reportagens estão ligadas a mais de um ODS, mas isso vem especificado”.  

Outros dois entrevistados (1 e 3) responderam que a cobertura de seus 

respectivos sites aborda os ODS de maneira transversal, menos explícita, justificando 

que o conteúdo natural desse tipo de veículo de comunicação, naturalmente, tem 

conexão com um ou alguns dos 17 ODS. “Decidimos, desde o início, que esse seria 

um assunto transversal. Refletimos que não abriríamos uma editoria para cada ODS, 

porque, por exemplo, o ODS 17 perpassa por tudo. Resolvemos abordar os ODS de 
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tal forma que, no meio de uma matéria de água a gente vai lá e fala ‘olha, isso é um 

dos temas que a ONU trabalha, é o ODS 14’, exemplifica o entrevistado 1. 

“Frequentemente nós temos matérias com essas informações, eu só ainda não 

estabeleci uma forma de fazê-los mais presentes na página”, complementa o 3.  

Os entrevistados 4 e 5 responderam que, atualmente, não têm feito uma 

cobertura direta dos ODS. O respondente 4 pondera que, apesar disso, publica 

certamente citações aos ODS e trabalhos com esses conceitos. “Olha, já fizemos de 

forma mais direta, principalmente quando as metas estavam para entrar. Mas agora 

não, acaba que fica dispersa”, justifica o 5. Cabe observar, nesse contexto, que os 

ODS foram estabelecidos em 2015 pela ONU, com prazo-limite de cumprimento para 

2030.  

 

6.4 INTENSIFICAÇÃO DA COBERTURA DOS ODS 

Este ponto da análise buscou levar em consideração o fato de que cinco dos 

quinze anos de vigência dos ODS serão completados em 2020, o que significa 

restarem apenas dez para o prazo-limite de cumprimento das metas globais, período 

que o atual secretário-geral da ONU, o português António Guterres, definiu como a 

“Década de Ação”.  

 

Tabela 5 – Categoria 4: Intensificação da cobertura dos ODS 

CATEGORIA ABORDAGEM 

Frequência de aparições 

ENTREVISTADOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

Pretende ampliar 0 0 3 2 1 1 1 

Não vai ampliar 1 1 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Cinco entrevistados (3, 4, 5, 6 e 7) responderam que pretendem intensificar a 

cobertura de seus respectivos sites em relação aos ODS. Deste total, apenas o 

pesquisado 5 fez uma ressalva específica: “Apenas os ODS ligados ao meio ambiente, 

conservação e cidades sustentáveis”. O 3 afirmou que pretende criar uma área em 
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seu portal de notícias para os ODS. “Os ODS fazem parte do nosso DNA e vamos 

com eles até o final”, garantiu o respondente 7.  

Os outros dois pesquisados (1 e 2) afirmaram que não pretendem intensificar a 

cobertura sobre os ODS. O entrevistado 1 ressaltou que apesar de não haver a 

intenção de aumentar a abordagem das metas globais no atual momento, há um 

desejo de trabalhar cada vez mais essas temáticas de modo transversal. Já o 2 

justificou que já abrange esses temas diariamente, o que dispensaria a intensificação. 

“A tendência é mantermos o nosso padrão”.  

A análise deste tópico em específico remete ao chamado valor-notícia, tema 

obrigatório nas faculdades de jornalismo, o qual diz respeito ao constructo cognitivo 

que projeta quais fatos/eventos serão pautados pela mídia e de que forma a cobertura 

se dará.  

Assim, a notícia será construída através do caminho percorrido da 
informação primária que atravessa os “portões” de seleção até chegar 
ao público leitor como objeto informacional jornalístico. Os repórteres 
e editores avaliam e decidem o grau de relevância do item jornalístico 
para a sociedade por meio de seus critérios e valores que colaboram 
com a seleção das reportagens na mecânica interna de funcionamento 
da profissão. (SILVA et al. 2017, p. 6)    

 

Silva (2014) observa que os critérios de noticiabilidade de cada jornalista 

costumam ser influenciados e determinados por valores criados por eles próprios de 

acordo com suas experiências nas redações, o que pode envolver diversos fatores, 

tais como características do fato, julgamentos pessoais, qualidade do material 

(imagem e texto), além de circunstâncias econômicas, históricas, políticas e sociais 

(SILVA, 2014, p.52).  

 

6.5 A IMPORTÂNCIA DO JORNALISMO AMBIENTAL NO BRASIL 

O quinto ponto de análise buscou captar a percepção dos entrevistados em 

relação a importância do jornalismo ambiental no Brasil. A maioria dos pesquisados 

respondeu que considera esse campo de atuação relevante.  
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Tabela 6 – Categoria 5: A importância do jornalismo ambiental no Brasil 

CATEGORIA ABORDAGEM 

Frequência de aparições 

ENTREVISTADOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

A importância do 
jornalismo ambiental 
no Brasil 

Visão positiva 1 0 1 1 0 1 1 

Potencial de mudança 
favorável nas pessoas 

0 1 1 1 0 1 0 

Potencial pedagógico 0 0 1 0 0 1 0 

Deveria ampliar para além 
do ambiental 

0 1 0 1 0 0 1 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

O caráter pedagógico desse segmento foi apontado pelo respondente 6, o qual 

defende que o jornalismo ambiental brasileiro deva servir como uma espécie de 

“plataforma de educação em relação aos ODS”, transformando seus conceitos em 

uma linguagem mais acessível às pessoas. Na mesma linha, o entrevistado 3 coloca 

que o jornalismo ambiental brasileiro precisa trabalhar questões como os ODS de 

forma “mais pedagógica possível”.  

O entrevistado 5 definiu os jornalistas ambientais (e a si próprio) como “os 

chatos que cobrem os colchetes desses acordos e reuniões internacionais”. Para este 

pesquisado, tal cobertura não fica restrita ao jornalismo ambiental, mas os ODS 6, 7, 

11, 13, 14 e 15 podem ser explorados com mais qualidade pelos profissionais 

especializados.  

Uma análise bem interessante foi traçada pelo entrevistado 1, o qual vê uma 

competitividade muito grande, que culmina em rivalidade, quando o assunto é a 

maioria das mídias especializadas. Entretanto, esse tipo de postura não é observado 

quanto as mídias ambientais. “Embora haja uma competição, somos complementares. 

Existe uma agenda comum, e daí cada um traça sua estratégia. O que eu acho é que 

isso ajuda na questão dos ODS, mas se ninguém apoia, se a ONU não faz nada, não 

vejo como resolver a situação”, acrescenta. 

O entrevistado 2 defende que o jornalismo ambiental esteja presente em todas 

as outras áreas. “Financeira, esportiva, cultural. Não existe como trabalhar nenhuma 

área sem uma pegada ambiental”. Como exemplo, o pesquisado cita o jornal 
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americano The New York Times, que extinguiu a editoria voltada ao meio ambiente, 

pulverizando-a no conteúdo das demais seções do periódico.  

Para o entrevistado 4, o jornalista ambiental é um profissional como qualquer 

jornalista de outras áreas, uma vez que os métodos e objetivos utilizados são 

exatamente os mesmos. “Não conheço alguém que defenda que o jornalista ambiental 

é um jornalista diferente dos que cobrem outras áreas”. Pensamento semelhante tem 

o respondente 7, para quem o termo jornalismo ambiental reduz a discussão. “Limita 

o debate às questões ambientais, quando o desafio é muito maior. Mas não há dúvida 

de que todos os veículos ou iniciativas do chamado jornalismo ambiental estão 

engajadas ou deveriam estar engajadas na discussão e disseminação dos ODS”, 

ressalva. 

 

6.6 COMUNICAÇÃO GERAL DOS ODS 

Essa categoria refere-se à comunicação dos ODS feita pelas instituições em 

geral, especialmente a ONU. 

 

Tabela 7 – Categoria 4: Intensificação da cobertura dos ODS 

CATEGORIA ABORDAGEM 

Frequência de aparições 

ENTREVISTADOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Comunicação geral 
dos ODS Deveria melhorar 2 1 1 2 0 0 0 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Para a maioria dos entrevistados a comunicação da própria ONU em relação 

aos ODS precisa ser melhorada, de modo a torná-la mais acessível à população. Esta 

menção crítica em relação a maneira com que as Nações Unidas disseminam as 

informações aparece seis vezes nas falas dos pesquisados. “Eu acho que a ONU trata 

a comunicação dos ODS de forma muito tímida. Eles têm um material riquíssimo, no 

entanto, a forma com que ele é comunicado não é fácil para as pessoas. Esse 

conteúdo não chega para a massa. Quem eles querem realmente atingir?”, questiona 

o respondente 1.  
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Cabe observar que a ONU disponibiliza uma página exclusiva para os ODS em 

seu site1 em português, onde é possível ter acesso a informações detalhadas sobre a 

Agenda 2030, acessar todos os 17 objetivos, assistir a vídeos e baixar documentos 

relacionados. Na área de notícias do organismo internacional, cada matéria publicada 

é associada aos ODS correspondentes, por meio dos selos de cada indicador. Uma 

reportagem do Unicef, por exemplo, que aborda políticas universais de transferência 

de renda para o combate à pobreza infantil, é correlacionada aos ODS 1, 3, 4 e 10. 

 

6.7 IMPORTÂNCIA DAS PARCERIAS 

Esta categoria destacada encontra sintonia com o que é expresso no 

documento oficial da Agenda 2030 e reiterado pelos autores levantados no capítulo 

de fundamentação teórica deste estudo, que abordam a relevância das parcerias entre 

os agentes envolvidos global e localmente para o alcance dos objetivos. Neste tópico, 

foi captada a externalização desse tema na fala dos entrevistados. 

 

Tabela 8 – Categoria 7: Intensificação da cobertura dos ODS 

CATEGORIA ABORDAGEM 

Frequência de aparições 

ENTREVISTADOS 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Importância das 
parcerias 

Visão positiva 3 0 1 0 0 0 0 

Foco no ODS 17 1 0 0 0 0 1 0 

Fonte: Elaboração própria do autor. 

 

Os entrevistados 1, 3 e 6 chamam a atenção para a importância do ODS 17, o 

qual consideram crucial. O entrevistado 1 afirma que esse ODS ainda é muito ignorado 

tanto pela mídia, como pelas instituições e sociedade civil organizada. “Se você não 

consegue implementar parcerias e acordos, nenhum outro ODS é implementado”.  

O pesquisado 3 destaca que todos os ODS são extremamente importantes e 

complementares, uma vez que têm a capacidade de esmiuçar as principais temáticas 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável. O ODS 17, entretanto, embora não seja 

                                                           
1 Endereço eletrônico: https://nacoesunidas.org/pos2015/ 
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dotado de metas qualitativas e quantitativas, exerce uma relevância ainda mais 

estratégica, pois as parcerias para implementação são necessárias para o 

cumprimento de todos os demais indicadores.  

Este ODS, aliás, tem o Brasil como um de seus principais interessados, pois 13 

de suas 19 metas citam a importância quanto ao estabelecimento de parcerias em 

prol dos países em desenvolvimento.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista os resultados apresentados, merece destaque o fato de que 

todos os entrevistados reconhecem a importância dos ODS para a sociedade global. 

Eles foram mencionados, mais de uma vez, como um norte para governos, empresas 

e sociedade civil atingirem a sustentabilidade. Sempre é válido lembrar que esses 17 

indicadores globais foram estabelecidos pelos países signatários das Nações Unidas 

(entre eles o Brasil) em 2015, a fim de que sejam cumpridos até 2030.  

O reconhecimento da importância dos ODS e de seus respectivos veículos para 

disseminá-los representa um primeiro passo rumo ao fortalecimento do tema junto aos 

sites brasileiros de jornalismo ambiental. Nota-se que seis dos sete entrevistados 

possuem uma visão positiva sobre tais objetivos, e que apenas dois demonstram 

descrença quanto ao cumprimento desses indicadores até 2030. 

Sobre a atuação do próprio site em relação aos ODS, todos os editores afirmam 

que abordam, de alguma forma, esses indicadores em seus respectivos veículos. O 

que varia, nesse caso, é o tipo de tratamento destinado por cada portal. Enquanto três 

entrevistados relatam trabalhar esses objetivos de forma mais estruturada, com 

editorias, selos e referências mais explícitos, os outros quatro afirmam tratá-los de 

modo transversal, uma vez que a própria natureza de suas reportagens e matérias 

tem sinergia com os 17 ODS propostos pela ONU. 

A maioria dos editores entrevistados (cinco, de um total de sete) revelou a 

intenção de intensificar a cobertura dos ODS nesta década de vigência que resta em 

relação a esses indicadores globais. Esta é certamente uma das conclusões mais 

relevantes desta pesquisa, uma vez que sinaliza a presença desses temas nos sites 
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de jornalismo ambiental de forma mais constante nos próximos anos. Observou-se 

que os dois pesquisados que não pretendem aumentar esse tipo de cobertura só não 

o farão em razão de considerarem que já trabalham os ODS de forma satisfatória. Em 

uma análise mais geral, ou seja, considerando os demais sites de jornalismo 

ambiental – e não apenas os que coordenam, dois dos respondentes afirmaram que 

a cobertura dos ODS pode ser melhor e mais incisiva. 

Além de suas próprias responsabilidades quanto a cobertura dos ODS, a 

maioria dos editores também expressou a opinião de que o Sistema ONU deva 

comunicar melhor a Agenda 2030, fortalecendo a abordagem sobre esses objetivos e 

tornando-os mais acessíveis em nível de linguagem para às pessoas. A construção 

de parcerias para a implementação foi outro fator destacado pelos entrevistados, os 

quais mencionaram a importância do ODS 17 e do engajamento das lideranças 

globais. 

A importância do jornalismo ambiental para a disseminação dos ODS foi outro 

ponto destacado nesta pesquisa. Cinco dos sete entrevistados reconhecem que esse 

segmento tem relevância para liderar esse processo, dois dos quais citam, inclusive, 

um potencial pedagógico capaz de contribuir para à sociedade. Entretanto, dois dos 

pesquisados não veem com bons olhos as tipificações “jornalismo ambiental” e 

“jornalista ambiental”, pois, segundo eles, limitam a discussão e deixam de alcançar 

os demais pilares da sustentabilidade: econômico e social.  

 

7.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

A principal contribuição deste estudo para a sociedade é chamar atenção para 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cujo estabelecimento completou 

cinco anos em 2020. Conforme demonstramos na justificativa, boa parte da população 

brasileira ainda desconhece esses indicadores globais, o que sinaliza que o tema tem 

recebido pouca atenção da mídia.  

Preocupada com a possibilidade de não cumprimento dos ODS até 2030, a 

ONU lançou em 2020 a chamada “Década de Ação”, com o propósito, justamente, de 

alertar a comunidade internacional acerca da importância desses objetivos para o 

planeta. Nesse sentido, os sites de jornalismo ambiental possuem um papel 

importante quanto à disseminação de tais indicadores junto à sociedade, uma vez que 
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abordam essas temáticas com mais profundidade em comparação com a “grande 

imprensa”.  

De caráter inédito, este estudo procura atuar como uma espécie de termômetro 

capaz de aferir a percepção dos editores de sites brasileiros de jornalismo ambiental 

acerca dos ODS, retratando o que pensam, como abordam e de que maneira 

pretendem trabalhar esses objetivos na próxima década.  

Ao mesmo tempo, este estudo serve como embrião para trabalhos futuros 

sobre a relação entre o jornalismo e os ODS, levando-se em consideração que se 

nota, atualmente, uma escassez de pesquisas científicas acerca desse tema, algo 

justificado pelo fato que esses indicadores globais seguem em vigência.  

Em suma, procurou-se lembrar que o mundo conta com uma bússola rumo ao 

desenvolvimento sustentável, elaborada pela maioria dos países em 2015, e que os 

sites de jornalismo ambiental possuem um papel crucial quanto à disseminação dessa 

poderosa cartilha global, colocando-a em pauta e contribuindo, assim, para que o 

público tenha conhecimento sobre essas metas.  

 

7.2 RESTRIÇÕES DO ESTUDO 

Entre as principais restrições deste estudo está a quantidade de sites de 

jornalismo ambiental analisados, que correspondem a aproximadamente um terço dos 

portais desse segmento existentes no Brasil atualmente. Seria interessante ampliar 

esse escopo. 

Ademais, este trabalho tem como foco único os portais ativos disponíveis na 

internet, ou seja, deixa de incluir na pesquisa os veículos de comunicação 

provenientes de outras mídias, tais como programas de TV, rádio, revistas e jornais 

impressos. 

Outro ponto a se observar é que este estudo escolheu pesquisar, unicamente, 

os editores dos sites de jornalismo ambiental, deixando de consultar os demais 

jornalistas que costumam integrar esses veículos, tais como editores-assistentes, 

repórteres, publishers, designers, entre outros. 
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7.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Ampliar o número de sites de jornalismo ambiental na análise é uma das 

principais sugestões para pesquisas futuras. Um universo mais abrangente de 

pesquisa trará, certamente, resultados mais assertivos.  

As pesquisas futuras podem também se debruçar sobre os demais meios de 

comunicação voltados ao jornalismo ambiental, veiculados na televisão, jornais e 

revistas impressos e programas de rádio. Estudar como as empresas da chamada 

“grande mídia” têm feito (ou fizeram) a cobertura dos ODS também se apresenta como 

uma alternativa interessante. 

Outra possibilidade a se considerar de parte dos pesquisadores diz respeito a 

cobertura da imprensa acerca da Década de Ação estabelecida pela ONU no período 

2020-2030, que tem como objetivo acelerar o cumprimento dos ODS. Evidentemente, 

os resultados apresentados pelo mundo acerca dos 17 indicadores socioambientais 

das Nações Unidas, seja antes de 2030, ou depois da data-limite, igualmente inspiram 

estudos futuros.  
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APÊNDICE: QUADROS-SÍNTESE DOS ENTREVISTADOS 

 

 

ENTREVISTADO 1 

Região Sudeste, aproximadamente 30 anos de atuação profissional. 

CATEGORIAS VERBALIZAÇÃO 

Importância atribuída 
aos ODS 

Eu sou sempre otimista, mas, ultimamente, não tenho andado muito otimista.  

Vejo muito mais a sociedade civil cobrando, do que as lideranças executando. 

Importância atribuída 
aos sites de 
jornalismo ambiental 

A grande mídia não fazia essa cobertura de forma sistemática, era preciso ter uma 
mídia especializada, que não sobrevive no Brasil e no mundo sem financiamento. 
Mas não sei no Brasil como sobreviveu tanto tempo. São sobreviventes porque 
não têm sua relevância adequadamente reconhecida 

Cobertura atual do 
próprio site em 
relação aos ODS 

Decidimos, desde o início, que esse seria um assunto transversal. Refletimos que 
não abriríamos uma editoria para cada ODS, porque, por exemplo, o ODS 17 
perpassa por tudo. Resolvemos abordar os ODS de tal forma que, no meio de uma 
matéria de água a gente vai lá e fala “olha, isso é um dos temas que a ONU 
trabalha, é o ODS 14”. 

Se eu abrisse uma janelinha para cada ODS, explicando ponto por ponto, ficaria 
muito chato.  

Optamos, então, por contar uma história mencionando os ODS. 

[,,,] no meio de uma matéria de água a gente vai lá e fala “olha, isso é um dos 
temas que a ONU trabalha, é o ODS 14”. 

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

Nesse momento não. [...] Mas vamos cada vez mais trabalhar essa área, de forma 
transversal. 

Jornalismo ambiental 
no Brasil 

Mas o mundo mudou, a economia mudou, e todo o mundo passou a escrever 
sobre tudo, o meio ambiente ficou um pouco na saúde, um pouco na ciência, um 
pouco na economia. 

A mídia tem feito um trabalho muito importante de divulgação. 

Comunicação dos 
ODS em geral 

Eu acho que a ONU trata a comunicação dos ODS de forma muito tímida. Eles 
têm um material riquíssimo, no entanto, a forma com que ele é comunicado não é 
fácil para as pessoas. Esse conteúdo não chega para a massa 

[...] mas eu não cobro da mídia algo nesse sentido, e sim da ONU. Eu não me 
sinto culpada se os ODS não derem certo, entendeu? É claro que defendemos 
uma sociedade de baixo carbono. Somos engajados. Mas não é uma tarefa só da 
mídia. 

Importância das 
parcerias 

Se você não consegue implementar parcerias, acordos, nenhum outro é 
implementado. E é um ODS muito ignorado. Ignorado pela mídia, instituições, 
sociedade civil organizada 



 
 

Para isso funcionar é preciso liderança.[...] eu não vejo no Brasil um esforço 
consistente. 

[...] mas se ninguém apoia, se a ONU não faz nada, não vejo como resolver a 
situação. 

Na maioria das mídias especializadas, vejo uma rivalidade, uma competitividade 
muito grande. No caso das mídias ambientais, embora haja uma competição, 
somos complementares. Existe uma agenda comum, e daí cada um traça sua 
estratégia. O que eu acho é que isso ajuda na questão dos ODS. 

 

 

ENTREVISTADO 2 

Região Norte, aproximadamente 15 anos de atuação profissional. 

CATEGORIAS VERBALIZAÇÃO 

Importância atribuída 
aos ODS 

Eu digo que os ODS vieram mesmo para ficar, facilitar a mensuração e as 
atividades de várias ações, serviços privados em públicos 

As ações referentes aos ODS são muito interessantes 

Eu sou suspeito de falar, porque gosto bastante. 

Cobertura atual do 
próprio site em 
relação aos ODS 

Em cima dos ODS, nos pautamos para executar várias ações, coberturas e 
divulgações, projetos. Então o advento dos ODS, conectados à realidade 
amazônica, é um grande diferencial. Torna muito mais fácil mensurar às ações. 

Um dos diferenciais do site da [nome do site] é, justamente, fugir da trilha 
ambientalista (nada contra), mas mostrando que é possível ser rentável, 
ecoeficiente, sustentável, economicamente. 

[...] e promovo demais. 

Essa é a nossa luta diária. 

Importância atribuída 
aos sites 

- 

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

Eu não pretendo intensificar, porque praticamente tratamos sobre os ODS 
diariamente. A tendência é mantermos o nosso padrão. 

Jornalismo ambiental 
no Brasil 

[...] o jornalismo ambiental deveria estar presente em todas as outras áreas. 
Financeira, esportiva, cultural, todas as áreas. [...] Não existe como trabalhar 
nenhuma área sem uma pegada ambiental. 

Aos poucos eu creio que temos quebrado muitas barreiras, muitos paradigmas, 
aos poucos grandes players, grandes indústrias, estão se mobilizando em relação 
aos ODS. 

Comunicação dos 
ODS em geral 

Os ODS poderiam estar muito mais em voga, com muito mais foco em outros sites 
de comunicação. É o máximo que posso te falar. 



 
 

 

 

ENTREVISTADO 3 

Região Nordeste, aproximadamente 25 anos de atuação profissional. 

CATEGORIAS VERBALIZAÇÃO 

Importância atribuída 
aos ODS 

Eu considero um marco, com um norte para que as nações possam se 
desenvolver pensando no equilíbrio. Desenvolvimento tem que se sustentar, a 
gente parte dessa premissa. 

O interessante dos ODS foi você trabalhar esses aspectos de uma forma mais 
esmiuçada, trabalhar, por exemplo, as questões de gênero, pobreza, educação, 
energia, água. Esmiuçar melhor essas coisas oferece uma gama mais ampla e 
consistente para os governos tomarem decisões mais equilibradas. 

Eu acho muito estratégico, importante e, infelizmente, ainda não muito conhecido. 

[...] por considerar muito estratégico e importante [...] 

[...] esse destaque que eu considero importante [...] 

A gente precisa investir e incentivar iniciativas que fortalecem essas lutas para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento sustentável dos 
países. 

[...] eu acho tudo tão importante 

Eu não sei destacar um, porque acho que tudo é importante e necessário. 

É o conjunto que se fortalece. 

Cobertura atual do 
próprio site em 
relação aos ODS 

Eu até tenho um projeto, desde que criei o site, de dar mais ênfase aos ODS. Se 
você fizer uma pesquisa no site da [nome do site] e colocar a tag ODS, você verá 
que frequentemente nós temos matérias com essas informações, eu só ainda não 
estabeleci uma forma de fazê-los mais presentes na página. 

No momento estamos fazendo algumas mudanças no site, e eu quero aproveitar 
esse momento de mudanças para inserir esse destaque que eu considero 
importante, mas por enquanto é uma abordagem mesmo transversal. 

Na verdade, a [nome do site] não tem uma divisão por temas editoriais. 

[...] por enquanto é uma abordagem mesmo transversal. 

[...] ter toda uma identificação com o conteúdo da própria agência, eu não tenho 
como não fazer isso. 

Eu tenho uma categoria Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho uma tag ODS e, 
com frequência, eu faço matérias que abordam essa temática. 

Eu acho crucial. É muito estratégico e quanto mais explicitarmos isso melhor.  



 
 

Importância atribuída 
aos sites 

Eu acompanho a maioria dos sites. Claro que eu não consigo ler todos, 
diariamente. Pelo que acompanho, alguns deles [referente aos sites, nota do autor] 
já têm essa prática de identificar as matérias com selinhos dos ODS que são 
abordados naquela matéria específica. Eu acho muito interessante que se tenha 
essa prática. 

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

Pretendo criar uma área específica e intensificar.  

Eu ainda não tenho, mas pretendo ter. Desde o início, teve algum problema de 
ordem técnica, mas eu pretendo ter um lugar de destaque no site para os ODS, 
que é um projeto para breve. 

No momento estamos fazendo algumas mudanças no site, e eu quero aproveitar 
esse momento de mudanças para inserir esse destaque[...]. 

Com certeza absoluta. 

Jornalismo ambiental 
no Brasil 

Eu acho crucial. 

[...] porque o jornalismo ambiental eu só enxergo de uma forma: que trabalhe 
essas questões da forma mais pedagógica possível. Se a gente se organiza e está 
sempre colocando os ODS nas pautas, você já vai introjetando aos seus leitores, a 
tua mídia, essas informações. 

Comunicação dos 
ODS em geral 

[...] infelizmente, ainda não muito conhecido. Se você for pegar um gestor clássico, 
que não tenha uma formação nessa área que a gente atua, socioambiental, 
dificilmente ele vai saber falar sobre isso, que existem 17 objetivos e, atreladas a 
eles, várias metas, coisas que ele pode estudar e aplicar em sua gestão. 

Importância das 
parcerias 

[...] é estratégico, porque é uma visão de que sem a união de todos os envolvidos, 
sem parcerias para esses objetivos, fica muito mais difícil. É importante que haja 
uma união de esforços para que eles aconteçam, pois envolvem vários setores. As 
parcerias são fundamentais para que eles tenham sucesso. 

 

 

ENTREVISTADO 4 

Região Sul, aproximadamente 25 anos de atuação profissional. 

CATEGORIAS VERBALIZAÇÃO 

Importância atribuída 
aos ODS 

Fundamental para a ecologização da economia e da vida humana são as metas 
para o desenvolvimento sustentável da ONU. Na verdade, entendemos sempre 
que o verdadeiro desenvolvimento tem que ser 'ecologicamente' sustentável. 

Cobertura atual do 
próprio site em 
relação aos ODS 

Atualmente, não temos feito cobertura direta dos ODS. Mas publicamos citações 
aos ODS e trabalhos com estes conceitos, certamente. 

Importância atribuída 
aos sites 

Alguns sites são absolutamente explícitos ante os ODS divulgando-os e 
promovendo-os. No entanto, realmente, os ODS normalmente não são 
explicitamente citados, embora seus conceitos sejam aceitos pelos profissionais. 



 
 

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

Sim, pretendo sim. 

E o [nome do site] vai cada vez refletir mais a defesa dos ODS. 

Jornalismo ambiental 
no Brasil 

[...] é vital que ao profissional de comunicação, como o jornalista, procure 
aprofundar seu conhecimento técnico e histórico sobre os conceitos envolvidos 
nos ODS. AÍ entram os jornalistas ambientais. 

Não conheço algum que defenda que o jornalista ambiental é um jornalista 
diferente dos que cobrem outras áreas. Ao contrário - o método e os objetivos de 
trabalho são exatamente os mesmos. 

Os ODS devem ser pauta das mais variadas editorias numa publicação que trate 
de economia, da vida geral nas cidades, do bem comum. 

Comunicação dos 
ODS em geral 

Creio que todo o sistema ONU deve ser reforçado. 

Como os ODS não são diuturnamente trabalhados [...] 

 

 

ENTREVISTADO 5 

Região Sudeste, aproximadamente 15 anos de atuação profissional. 

CATEGORIAS VERBALIZAÇÃO 

Importância atribuída 
aos ODS 

As metas são um norte para os países superarem problemas socioambientais. Ter 
meta é uma parte importante da política internacional. 

Cobertura atual do 
site em relação aos 
ODS 

Olha, já fizemos de forma mais direta, principalmente quando as metas estavam 
pra entrar. [...] Mas agora não, acaba que fica dispersa. 

Importância atribuída 
aos sites 

Sabe que nunca prestei atenção nisso? 

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

Sim, apenas os ODS ligados ao Meio Ambiente, conservação e cidades 
sustentáveis. 

Jornalismo ambiental 
no Brasil 

Somos os chatos que cobrem os colchetes desses acordos e as reuniões 
internacionais. Claro que não fica restrito ao jornalismo ambiental, mas as metas 6, 
7, 11, 13, 14 e 15 podem ser exploradas melhor com a gente. 

Comunicação dos 
ODS em geral 

- 

 

 

 

 



 
 

ENTREVISTADO 6 

Região Sudeste, aproximadamente 40 anos de atuação profissional. 

CATEGORIAS VERBALIZAÇÃO 

Importância atribuída 
aos ODS 

Acreditamos que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas 169 
metas são o mais importante pacto firmado pela humanidade desde a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Os ODS são um mapa do caminho para o futuro. 

Não há como trabalhar o desenvolvimento Planetário fora das metas estabelecidas 
pelos ODS. Fugir delas é trilhar o caminho da extinção ou da barbárie! 

Não há como fazer isso [desenvolvimento humano e economia sustentável, nota 
do autor] sem uma régua que dê a métrica do que se propõe. Essa régua são os 
ODS. 

Fugir disso é se perder em um emaranhado de conceitos e métricas que já estão 
desgastados e sem capacidade operacional. 

Os ODS precisam ser o mapa do caminho para o futuro e não há nem mais tempo 
e nem outra alternativa. 

Para a [nome do site], os 17 ODS são fundamentais para o futuro da humanidade 
e do planeta. 

Cobertura atual do 
próprio site em 
relação aos ODS 

A [nome do site] trabalha completamente comprometida com os ODS. Todos os 
textos publicados estão indexados pelo ODS correspondente e nossos eventos 
são realizados sempre com base em um ou mais ODS. 

Todos os conteúdos publicados pela [nome do site] estão indexados pelos ODS. 
[Este mesmo trecho foi repetido em dois momentos da entrevista, nota do autor] 

Importância atribuída 
aos sites 

Há muita variação na forma de abordagem, mas de forma geral os editores estão 
comprometidos com os valores e conceitos dos ODS. Acho que poderiam ser mais 
incisivos. 

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

Sim, pretendo.  

Jornalismo ambiental 
no Brasil 

O jornalismo ambiental tem um compromisso com o desenvolvimento humano com 
uma economia sustentável.  

Acreditamos que o jornalismo ambiental deve ser uma plataforma de educação em 
relação aos ODS e de transformação de seus conceitos em linguagem mais 
acessível ao público. 

Comunicação dos 
ODS em geral 

- 

Importância das 
parcerias 

Trabalhamos com foco em todos, mas principalmente no ODS 17, da construção 
de parcerias para ampliar o alcance das metas. 

 

 



 
 

ENTREVISTADO 7 

Região Sudeste, aproximadamente 30 anos de atuação profissional. 

CATEGORIAS VERBALIZAÇÃO 

Importância atribuída 
aos ODS 

Eles são fundamentais como direcionamento, como visão de futuro. Para onde a 
humanidade caminha ou deveria caminhar. Outra vantagem está no fato de 
organizar o discurso sobre o que é Sustentabilidade. 

[...] mas o importante é a caminhada, é sabermos que essa é a direção e ir 
avançando aos poucos. 

É fato que muitos dos objetivos são utópicos e dificilmente serão alcançados até 
2030, ainda mais depois da covid-19 

Cobertura atual do 
site em relação aos 
ODS 

Desde 2019 todas reportagens do [nome do site] vêm com a indicação do 
respectivo ODS. É possível navegar no Menu do site pelos ODS e pelas últimas 
matérias publicadas sobre o tema.  

Algumas reportagens estão ligadas a mais de um ODS, mas isso vem 
especificado. 

Os ODS fazem parte do nosso DNA. 

Importância atribuída 
aos sites 

Acho que podia ser melhor. Creio que os sites, em sua maioria, ainda estão 
focados apenas no meio ambiente, o que dificulta o entendimento do sentido mais 
amplo da sustentabilidade.  

Intensificação da 
cobertura dos ODS 

[...]  vamos com eles até o final. Eles sempre terão um lugar de destaque no [nome 
do site]. 

Jornalismo ambiental 
no Brasil 

Mas não há dúvida de que todos os veículos ou iniciativas do chamado jornalismo 
ambiental estão engajadas ou deveriam estar engajadas na discussão e 
disseminação dos ODS. 

Acho que o termo jornalismo ambiental reduz um pouco a discussão. Limita o 
debate às questões ambientais, quando o desafio é muito maior. 

Comunicação dos 
ODS em geral 

- 

 

 


