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II Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo Ambiental 

 
Duas décadas depois da Eco-92, o tema do desenvolvimento sustentável segue em pauta 

na imprensa, na mídia e na política, tendo agregado novas pesquisas, descobertas, temas e 

desafios. Apesar disso, a necessidade de melhor orientar as interações entre a natureza e a 

sociedade em direção a um futuro mais sustentável é cada vez mais urgente. A Conferência 

Rio+20, em 2012, definiu como compromisso elaborar Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) para enfrentar este desafio. A comunicação, e especialmente o jornalismo, têm um papel 

relevante a desempenhar, na medida em que contribuem para a popularização do debate, bem 

como para a formação da opinião pública acerca das importantes decisões que precisam ser 

tomadas coletivamente. 

Assim, o objetivo deste II ENPJA foi realizar um balanço das pesquisas  do Jornalismo e 

da Comunicação, bem como da cobertura da imprensa brasileira sobre este tema, e discutir o papel 

que o Jornalismo e a Comunicação desempenham na transição para um mundo mais sustentável. 

Convidamos os pesquisadores a enviar submissões que analisem todos os aspectos de 

comunicação relacionados à sustentabilidade, com particular interesse em estudos de Jornalismo, 

educomunicação e comunicação socioambiental. Encorajamos contribuições de grupos de 

pesquisa, doutorandos, mestrandos e jovens pesquisadores, aqui disponibilizadas em livre acesso. 

Nossos sinceros agradecimentos aos integrantes do Conselho Científico, pareceristas e 

demais envolvidos em todos os processos de organização do evento, a seguir nomeados. 

O próximo evento será realizado em 2015, estão todos convidados. 

Boa leitura. 

 

Reges Schwaab e Eloisa Loose 

pela edição dos Anais do Encontro 
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