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 Problemas ambientais de hoje reafirmam o alerta dado por ambientalistas e cientistas há 
várias décadas. O planeta dá sinais de esgotamento.  O Brasil é um país que, mesmo combatendo a 
pobreza, ainda traz índices pouco satisfatórios em relação à situação das populações frente à falta de 
saneamento e à extrema produção de lixo, que, na  maioria das vezes, não possui descarte adequado. 
Os agrotóxicos continuam sendo usados, gerando graves prejuízos para a saúde e para o ambiente. 
A cultura do consumismo impera, o que acarreta mais exploração da natureza e mais emissões de 
gases de efeito estufa que aceleram as mudanças do clima, só para citar algumas consequências. A 
seca no Nordeste e a crise hídrica no Sudeste alertam sobre a importância de planejamento e 
conscientização em relação ao uso da água. Nos jornais e na esfera pública, o volume dos debates 
sobre as possíveis soluções não acompanha a intensificação dos problemas. Vide a lama tóxica das 
mineradoras Samarco/Vale/BHP Billiton, que contaminou mais de 660 km de água, entre Minas 
Gerais e Espírito Santo, em novembro de 2015.  

 Como o Jornalismo está cobrindo tais fatos? De que forma é possível colaborar e produzir 
mais conhecimento para questões complexas que envolvem ainda conflitos socioambientais? Por 
que o olhar ambiental ainda não foi incorporado à prática cotidiana do Jornalismo? É possível fazer 
Jornalismo Ambiental num país cujos governantes desconectam a economia da ecologia? Com 
esses objetivos convocamos os participantes para reflexões sobre as pesquisas realizadas no campo 
do Jornalismo Ambiental, destacando a função social do Jornalismo no fomento da discussão de 
questões ambientais.  
 A Coordenação Científica do III Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo 
Ambiental (ENPJA) torna público os Anais do evento, realizado em sua terceira edição, no dia 20 
de outubro de 2015, em São Paulo – SP, como parte da programação do VI Congresso Brasileiro de 
Jornalismo Ambiental (CBJA). Os textos aqui disponibilizados em livre acesso são contribuições de  
grupos de pesquisa, doutorandos, mestrandos e jovens pesquisadores. Nossos agradecimentos 
sinceros aos autores, bem como aos  integrantes do Conselho Científico, pareceristas e demais 
envolvidos em todos os processos de organização do evento, a seguir nomeados.  
 

Que possamos nos (re)encontrar no próximo ENPJA. Boa leitura! 
 

Cláudia Herte de Moraes e Eliege Maria Fante 
Editoras dos Anais 
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