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Resumo: O JornalEco é um jornal ambiental de publicação semestral, desenvolvido na
disciplina de Jornalismo Especializado I, do Curso de Jornalismo da Universidade
Franciscana, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Em atividade desde 2005, até 2015 foi
impresso para distribuição gratuita; atualmente é publicado somente online, para acesso
também gratuito. Este texto mostra como este trabalho é desenvolvido, desde reunião de
pauta, acompanhamento das apurações, redação até a publicação do conteúdo. Apontam-se as
dificuldades e evoluções nas abordagens. Com base num apanhado dos temas mais frequentes
ao longo dos anos, propõem-se discussões sobre linha editorial, valores-notícia e metodologia
de ensino para este tipo de conteúdo.
Palavras-Chave: Jornalismo Ambiental. Ensino. Tematização. Jornal laboratório. Valoresnotícia.

1. JornalEco, o único jornal ambiental da região centro do RS, no contexto de produção
O JornalEco é uma produção de acadêmicos do quinto semestre do Curso de
Jornalismo da Universidade Franciscana (UFN). Ele existe desde 2005, quando a primeira
turma do Curso chegou a este período da formação. A disciplina em que hoje é produzida a
publicação chama-se atualmente “Jornalismo Especializado”, mas o Jornal mantém-se com a
mesma denominação desde o começo das atividades.
A produção insere-se em uma disciplina que já teve 68 horas/aula e, desde 2017,
passou para 51 horas/aula, abordando ainda outras especialidades jornalísticas. Desse modo,
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não se trata de um semestre inteiramente dedicado à elaboração do conteúdo a ser publicado.
De modo geral inclusive, temos cerca de 25 horas dedicadas ao Jornalismo Ambiental de fato,
já que se trata de um semestre voltado ao JornalEco, enquanto um outro bimestre da disciplina
deve dar conta de outras especialidades, como Jornalismo Cultural, Literário, Esportivo,
Econômico, Político, Sindical, Empresarial, entre outras.
Nesse intervalo, é preciso fazer uma apresentação conceitual de Jornalismo
Ambiental, apresentar o projeto do JornalEco, seu histórico, bem como refletir sobre as
demandas de Santa Maria e região na área de ambiente. Dos cerca de oito dias de aula
dedicados ao JornalEco na disciplina, dois são voltados a temas e conceitos considerados base
para a atuação do jornalista ambiental. Além disso, são indicadas leituras que ampliam os
assuntos, de acordo com as preferências e curiosidades dos alunos. Outros quatro dias
dedicam-se ao acompanhamento da apuração e da redação das reportagens. Por fim, dois dias
concentram-se na edição e preparam a publicação do Jornal.
Antigamente, em meio impresso e com maior carga horária para produção, o
JornalEco podia explorar apenas a fotografia e a infografia, além do texto escrito, procurando
privilegiar o planejamento da diagramação, para publicar seus conteúdos. Até 2015,
JornalEco era publicado online em versão apenas transpositiva - folheável no site - no mesmo
dia da distribuição d versão impressa. A partir do primeiro semestre de 2016, no entanto,
houve uma transição, quando o Jornal passou a ser publicado apenas online.
Até 2016, os próprios estudantes encarregavam-se da distribuição dos mil exemplares
impressos em pontos estratégicos de Santa Maria, tais como os terminais de ônibus e calçadão
central da Cidade. A partir de 2016, tivemos um trabalho mais próximo ao Laboratório de
Jornalismo Multimídia (Multijor) do Curso. Acadêmicos vinculados à disciplina sobre
webjornalismo, orientados por um professor e um funcionário, personalizaram a plataforma
que passaria a receber as reportagens do JornalEco. Como sempre foi, desde o começo do
veículo, o Laboratório de Fotografia (Labfem) do Curso de Jornalismo da UFN também faz
parte do processo de elaborarão de cada edição. As fotos do JornalEco devem ser feitas
preferencialmente por estudantes atuantes neste Laboratório, que também tem uma professora
como responsável pelas rotinas e supervisão dos acadêmicos.
Até 2015, os acadêmicos participavam de todo o processo produtivo, desde a pauta até
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a diagramação. A partir do primeiro semestre de 2016 até o segundo semestre de 2017, os
repórteres de JornalEco geralmente preparavam os conteúdos e entregavam ao Multijor, que
era responsável pela publicação das edições. No primeiro semestre de 2018, no entanto,
fizemos um procedimento diferente, um pouco mais próximo da rotina adotada até 2015: os
próprios estudantes alimentaram a plataforma para a publicação. Esta perspectiva se mantém
para o segundo semestre do ano.
Interdisciplinaridade, portanto, sempre foi característica de JornalEco. Único jornal
ambiental em toda região central do Rio Grande do Sul, ele tem mantido a periodicidade
semestral e tem sido pautado pelo que se entende que urge em relação às temáticas ambientais
tanto desde a então última edição, quanto pelo que está em voga no segundo bimestre da
disciplina na Cidade e na região centro no período em que o jornal é pautado, seja entre os
meses de maio e junho ou entre outubro e novembro. A seguir, serão apresentados os temas
mais frequentes em JornalEco ao longo de seus 13 anos, bem como o modo como se chega a
elencá-los e a tratá-los.

2. Trajetória editorial: vocações temáticas, critérios e valores notícia em evidência
JornalEco contempla uma demanda jornalística atual, pois os temas ambientais urgem
em qualquer lugar do Planeta. Sobretudo, ele colabora para a formação do olhar crítico, do
exercício dos critérios de noticiabilidade, valores-notícia, redação e edição - além, claro, da
consciência cidadã desses jovens, já que eles têm oportunidade de produzir um jornal focado
no ambiente antes mesmo de sair da faculdade.
Ocorre que, ao menos empiricamente, nota-se que grande parte dos alunos tem
preferência por temáticas ligadas a cinema e entretenimento, ao Jornalismo Cultural e de
comportamento, à moda ou aos esportes, e não tanto por economia, política ou ambiente.
Parece ainda persistir a ideia de que essas áreas são muito distanciadas do dia a dia das
pessoas. No entanto, mesmo eles - que poderiam estar movimentando-se espontaneamente
para entender o porquê disso e buscar desenvolver estratégias para produzir conteúdos mais
interessantes para os diferentes públicos - interessam-se pouco por essas áreas que são
fundamentais e basilares da vida em sociedade.
Mas antes de encaminhar cada edição de JornalEco, é preciso contar com o domínio,
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por parte dos alunos, dos critérios de noticiabilidade e dos valores notícia (TRAQUINA,
2005). Conforme o autor, a noticiabilidade refere-se a um conjunto de critérios e operações
que autorizam o tratamento jornalístico, atribuindo ao tema tratado um valor como notícia.
Compreendido o que Wolf (2005) aponta como valores notícia de seleção e de construção, os
alunos estarão aptos a incorporarem a essa estrutura de construção noticiosa e a essa prática
de elaboração de reportagem as temáticas ambientais.
Contamos com o conhecimento prévio dos alunos de que, entre os critérios de
noticiabilidade estão entre os mais apelativos, a morte e a notoriedade, caso alguma ou
algumas personalidades envolvidas no tema sejam relativamente conhecidas do público. A
proximidade (geográfica especialmente), a novidade e o tempo decorrido desde um
acontecimento marcante, por exemplo, são incluídos neste grupo. Nele temos ainda a
notabilidade (no sentido de ser inesperado ou inusitado, por exemplo), o conflito, a infração e
o escândalo, como vimos com grande variedade especialmente se levamos em consideração
tudo o que envolva a esfera política e suas correlações.
JornalEco tem trazido muitos assuntos que se encaixam plenamente entre os critérios
apontados por Traquina (2005). No primeiro semestre de 2018, a preocupante epidemia de
toxoplasmose em Santa Maria, o risco para gestantes, crianças e idosos, a problemática do
abandono e até da matança de animais vistos como vilões, como o gato, têm atendido muito
bem aos critérios morte, proximidade e escândalo. Em relação a este tema especificamente, a
notoriedade ficou por conta das autoridades executiva, administrativas e médicas envolvidas.
Nesse rol, temos desde o prefeito da Cidade - com sua declaração polêmica sobre a “clorofila”
e os “micóbrios”2 - até o destacado corpo médico que foi constantemente questionado sobre
um possível protocolo para prevenir uma doença como a toxoplasmose, sendo que sequer uma
fonte certa de contaminação havia sido apontada até então. Essa epidemia ainda atendeu aos
critérios do tempo (decorrido entre os primeiros casos confirmados da doença e os que ainda
2
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Pozzobom: “[…] tu acaba com a clorofila, que é o que mata o micóbrio. Então nós temos uma série de assuntos,
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são registrados) e do conflito, já que muitas foram as orientações confusas em relação a quais
seriam os melhores métodos de prevenção de novos casos.
Finalmente, em relação aos valores-notícia, consideram-se inicialmente os de seleção.
Em um primeiro momento, é importante que se observem os fatores contextuais, começando
pelos valores da disponibilidade e do equilíbrio. Eles referem-se à capacidade real que o
veículo tem para cobrir determinado acontecimento ou tema, bem como à frequência com que
este tema vem ou não aparecendo no veículo. Em relação à disponibilidade, por se tratar de
um jornal elaborado por estudantes - que têm suas diversas demandas e prioridades - e não
contar com recursos financeiros específicos, transporte à disposição e departamento jurídico
próprio, JornalEco acaba tendo dificuldades logísticas para apurar certos aspectos, seja por
motivo de horário e distância, seja porque muitas fontes dificultam o acesso dos repórteres
aprendizes alegando coisas como justamente o fato de não serem formados ou de não
representarem um veículo mais conhecido. Em relação ao equilíbrio, como a periodicidade é
semestral, realmente alguns temas estão presentes repetidamente em edições subsequentes ou
em várias em sequência, mas dada a distância entre uma publicação e outra, isto não é aspecto
negativo.
Um valor-notícia de seleção importante também - especialmente quando se pensa em
fotografia e televisão - é a visualidade, já que não se pode pensar em elaborar algo jornalístico
em linguagem visual sem contar com um bom potencial nesse sentido do tema a ser noticiado
ou reportado. Em relação a isso, JornalEco tem apresentado facilidade em cobrir os assuntos a
que se dedica, já que explora a riqueza de formas e cores dos temas escolhidos.
Por fim, o grupo dos valores de seleção inclui os fatores concorrência e dia noticioso.
Pelo fato de ser o único jornal de foco ambiental de que se sabe em toda a região central do
estado do Rio Grande do Sul, o fator concorrência não chega a representar qualquer
preocupação ou adversidade, exceto quando os alunos deparam-se com declarações do tipo
que foram aqui expostas, como o tipo de impedimento imposto por fontes que preferem
permanecer na ignorância sobre do que se trata JornalEco. Nesse caso, preferem dar
entrevistas a veículos que, por mais que sejam conhecidos ou tradicionais, não se voltam
exclusivamente a temas ambientais, e - com frequência - não dispõem de tanto espaço para
publicar, tempo para apurações e checagens e independência quanto JornalEco. Até 2015,
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quando era apenas impresso, tornava-se mais fácil dar a conhecer o jornal para um público
que não costuma acessar a internet; os estudantes levavam um exemplar para cada fonte,
fidelizando-as com mais facilidade. Em um outro momento em que pudessem ser procuradas,
elas já sabiam de que se tratava. A publicação online tornou esse processo mais impalpável, o
que dificulta o acesso a certas pessoas, não tanto por nã o terem como acessar o jornal online,
mas porque são ainda muito apegadas ao formato impresso.
Finalmente, o dia noticioso não chega a ser um valor relevante, já que com uma
publicação semestral, toda e qualquer possibilidade de cobertura sobre o tema ambiente é
bem-vinda.
A respeito dos valores-notícia, seguimos, agora com os de construção (TRAQUINA,
2001). Trata-se dos "critérios de seleção dos elementos dentro do acontecimento dignos de
serem incluídos na elaboração da notícia” (TRAQUINA, 2001, p. 91). O primeiro desses
critérios é a simplicidade. No caso de JornalEco, essa pode ser uma tarefa difícil, já que
ambiente ainda é tema árido para tantos. Primeiro, é preciso saber profundamente sobre o
assunto tratado - este que, por sua vez, insere-se em um contexto compreensível e abordável
segundo um certo quadro conceitual - para, só depois, tentar reportá-lo. E reportar algo de
modo simples requer, como vemos em qualquer especialidade, muito domínio do tema.
Mas a simplicidade pode e deve ir além, no sentido de não só reportar os temas com as
devidas “traduções” dos termos técnicos e/ou científicos, mas também com as aproximações
dos públicos. Um exemplo foi dado pela jornalista e pesquisadora em Jornalismo Ambiental
Bárbara Henriques3, em entrevista ao Programa Mídia em Xeque4, da UFN TV. Conforme a
pesquisadora, em linhas gerais, é preciso que o Jornalismo Ambiental torne o mais palpáveis
possíveis os efeitos da intervenção humana no ambiente, mostrando o quanto se perde e se
ganha com cada pequeno ato no dia a dia e o quanto tudo isso está implicado na rotina de
cada um de nós, a exemplo do descarte do lixo, da emissão de gás no transporte, entre outros
fatores. Ela ainda comenta que parece ser apenas quando é tocada no bolso, que a pessoa
decide mudar hábitos.
3

Bárbara Henriques é graduada em Jornalismo pela Universidade Franciscana, mestre em Informação e
Jornalismo, com ênfase em Jornalismo Ambiental pela Universidade do Minho.
4
Entrevista dada o programa Mídia em Xeque, da UFN TV, canal Institucional da Universidade Franciscana.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=prgGy5bTUs0&t=904s>. Acesso em: 30. jul. 2018.
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Fica no ar uma sugestão ao Jornalismo de pautar especialmente o executivo e o
legislativo, com temas como notificações e multas ambientais, por exemplo, além de chamar
o judiciário mais enfaticamente ao propor reflexões mais frequentes sobre as decisões dessa
esfera. Sim, porque - quando acontece - o olhar da imprensa em geral é lançado sobre
questões ambientais sobretudo quando há algum problema ou mesmo uma tragédia, algo que
não se pode mais conter ou que é de difícil reparo. Raramente temas dessa área pautam o
poder público ou a iniciativa privada. Durante a entrevista à UFN TV, Bárbara considera,
inclusive, que - ao contrário do que até hoje acontece - o correto seria que tudo em Jornalismo
passasse pela editoria de ambiente, já que, como destaca a pesquisadora, “tudo faz parte do
ambiente em que vivemos”. Claro que isso implica em formação de público e manutenção
periódica de vínculo com ele; implica em formação de uma mentalidade consciente em todas
as esferas, e sabemos o quanto o lucro imediato e com o mínimo de esforço tem espaço
privilegiado para a grande maioria das pessoas que estão na cabeça dos processos e nas
tomadas de decisão.
Outros dois valores-notícia apontados por Traquina (2001) referem-se à amplificação
e à relevância. Um tema frequente em JornalEco, e que se encaixa bem nesses valores é o
Arroio Cadena. Ele atravessa Santa Maria e já foi possível banhar-se em suas águas, mas nas
últimas três ou quatro décadas, aquele que poderia ser cartão postal da Cidade acabou
tornando-se um de seus maiores problemas. Isso porque os moradores às margens têm feito
do Arroio depósito de lixo. Ultimamente a poluição do local parece ter diminuído, mas, ao
longo dos anos, todo tipo de descarte já foi parar lá, de rejeitos orgânicos de cozinha a sofás,
eletroeletrônicos e até mesmo corpos de animais de todas as espécies. JornalEco já
documentou a situação muitas vezes e de várias maneiras, com uso de diferentes linguagens, e
certamente este é um exemplo de tema de amplificação, visto que é um grande problema em
extensão e em gravidade para Santa Maria, e porque tem grande relevância pelo fato de
influenciar a vida de um grande número de pessoas, muito além das que moram às margens
do Arroio.
Na lista de valores-notícia de Traquina (2001), listam-se ainda a personalização, a
dramatização, a consonância e as fontes. Os três últimos são mais frequentes nas edições de
JornalEco. Isso porque a própria natureza conflitual de certos temas, resultante das
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informações desencontradas ou da impossibilidade de checagem confiável - dada a negativa
em receber as equipes ou o descaso de certas fontes oficiais sobretudo quando da imposição
de uma grande burocracia para se ter acesso às informações - faz de cada edição uma série de
grandes potencialidades, que nem sempre ganham a amplificação que poderiam. Isso até
mesmo em função do tempo disponível para evoluirmos das pautas às edições finais. Em
termos de consonância, JornalEco tenta atender às demandas dos textos normalmente
produzidos para o meio online, utilizando-se dos links de maneira a ampliar as narrativas e
proporcionar ao público um acesso a outras fontes e publicações sobre o tema ou mesmo
material de apoio, como documentos que podem facilitar as checagens por parte dos próprios
leitores.

2.1 Sobre o Jornalismo Ambiental
Como os problemas de caráter ambiental passaram a ser discutidos somente a partir da
década de 1960, a construção conceitual a respeito também é relativamente nova. O precursor
das temáticas ambientais no Jornalismo brasileiro, Randau Marques entrou para a história não
apenas por esse pioneirismo, mas também por ter sido preso em 1968. Ele trabalhou com
assuntos urbanos e questões ambientais no Jornal A Tarde, em São Paulo.
Já longe das amarras ditatoriais, a Eco 92 foi um dos marcos do Jornalismo Ambiental
no mundo. A partir dessa Conferência, esse tipo de temática passou a ter outro peso nas
redações e juntos aos públicos.
Nas últimas décadas, Trigueiro (2003) considera que a internet ampliou o poder de
ação em torno das causas ambientais. O autor aponta que, por pressão de ambientalistas, a
bancada ruralista já viu fracassar tentativas de aprovação de projetos de lei para alteração do
Código Florestal, por exemplo. O autor ainda enfatiza uma mudança considerável na postura
jornalística idealizada quando afirma que
O jornalista ambiental quebra o dogma da imparcialidade, tão propalada e discutida
nos cursos de comunicação, ao tomar partido em favor da sustentabilidade, do uso
racional dos recursos naturais, do equilíbrio que deve reger as relações do homem
com a natureza, do transporte coletivo, da energia lima, dos três erres do lixo reduzir, reutilizar e reciclar - e de tudo aquilo que remete à idéia de um novo
modelo de civilização que não seja predatória e suicida. (TRIGUEIRO, 2003, p. 86).

Frente a esse posicionamento de um autor que se utiliza como base para uma
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discussão ampla sobre o que é e pode se tornar o jornalismo ambiental, os estudantes são
preparados para ver o jornalismo ambiental como uma real possibilidade de mudança dos
padrões vigentes na sociedade capitalista e consumista em que vivemos.

2.2 Progressão temática em JornalEco
A seguir (Quadro 1), apresenta-se uma lista com os temas de cada edição desde o
início das atividades do Jornal. Aparecem, em ordem cronológica, todos os assuntos que
foram abordados e, a seguir, fazemos uma reflexão com base nos temas mais e menos
frequentes:

Data

Tema Geral

Notícias e Reportagens

AGOSTO/2005

MEIO AMBIENTE EM PAUTA

- Engenharia ambiental
- Ecoturismo na região
- Reciclagem/ coleta seletiva/ lixo
tóxico
- Arroio Cadena
- Arborização na cidade
- Orgânicos X Químicos
- Criadouro São Braz

JULHO/2007

UMA CHANCE PARA O
MUNDO (coisas que cada um
pode fazer para preservar o meio
ambiente)

- Arborização
- Ter ou não ter carro?
- Construção civil ecologicamente
correta
- Pena convertida em serviços ao
meio ambiente
- Motos poluem mais
- Poluição sonora
- Pilhas: como descartar
- Criadouro São Braz: Vida animal
ameaçada, legislação
- O que é crime ambiental?
- Educação para a preservação
- Rota do esgoto
- Fumaça
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NOVEMBRO/2007

QUALIDADE DE VIDA

- Sacolas retornáveis
- Preocupação com o meio
ambiente ganha prêmio
-Aquecimento Global
- Lixo depois das baladas pela
cidade
- Óleo e água: mistura perigosa
- Abandono do hábito de fumar
- Educação para o meio ambiente
- Saneamento básico em SM:
acima da média nacional, mas
muito a melhorar
- Cultivo de árvores e adoção de
canteiros em SM
- Qualidade do ar em SM
- Pedalar para poluir menos
- Arte com recicláveis

JUNHO/2008

SUSTENTABILIDADE: UMA
IDEIA A FAVOR DO PLANETA

- O ecossistema suporta tantos
filhos?
- Poluição atmosférica em SM é
indoor
- O Cadena (re)nasce
- Sustentabilidade como
preocupação de empresas na região
- Racionalização no uso de água:
uma ação sustentável
- Residuos de estabelecimentos de
saúde
- Reciclagem
- Trânsito como preocupação
- Hortas e pomares em escolas

NOVEMBRO/2008

OS DESERTOS VERDES
CHEGARAM

- Mudanças climáticas assustam
- Silvicultura (plantação de
eucalipto)
- O consumo da água pela
agricultura
- Biomassa na região:
biocombustíveis, energia limpa,
menos emissão de CO2
- Cães e gatos na rua como
problemas ambientais
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JUNHO/2009

QUAL O IMPACTO DA
PRODUÇÃO DOS ALIMENTOS
NA NATUREZA?

- Educação para o meio ambiente
- Iniciativas empreendedoras
- Natureza: atitudes que fazem a
diferença
- E-lixo: o que fazer com ele?
- Pneus na rota do ambientalismo
- Leis ambientais
- Atual modelo produtivo de
alimentos e os danos ambientais
- Aproveitamento integral de
alimentos
- Pelo futuro da água: a luta contra
a escassez
- Soluções simples para ajudar o
Planeta
- Futuro de garrafas descartáveis
- Arborização
- Preservação do Parque Itaimbé

DEZEMBRO/2009

UM ANO DEPOIS DOS
CONTÊINERES: O QUE
MUDOU EM SANTA MARIA?

- Santa Maria deve ter um sistema
integrado de coleta seletiva
(ASMAR)
- Cidade poderá ter Usina de
Reciclagem
- Lixo contaminado (resíduos
hospitalares)
- Ecopontos instalados na cidade
(coleta seletiva pelas ruas)
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JUNHO/2010

ÁGUAS QUE DESTROEM

- Enchentes na região central do
RS (Ponte sobre o Rio Jacuí,
trânsito conturbado
- Reconstrução na Quarta Colônia
- Cadena pede socorro: pesquisas
sobre índices de poluição
- Santa Maria pode se sustentável
em 40 anos
- Caos no trânsito e audição
- Santa Maria: aumento da frota de
carros
- Poluição e tipos de doença
- Cigarro e poluição
- Cinema verde

NOVEMBRO/ 2010

SOLUÇÕES AMBIENTAIS RESPONSABILIDADE DE
TODOS

- Sol: fonte de energia limpa
- Meio ambiente e explosão
demográfica
- Como aliar economia e
preservação do meio ambiente
(lâmpadas fluorescentes)
- Arborização
- Agricultura familiar
- Agricultores contra o tempo
- É possível recuperar a mata
perdida?
- Planejar para construir na zona
urbana
- Lixo eletrônico vira arte

JUNHO/2011

O PLANETA AINDA PODE
RECUPERAR SUA COR

- Campanha da Fraternidade em
prol da vida no Planeta
- Educação para o meio ambiente:
parceria família/escola (lixo
eletrônico/plantio)
- Escolas e projetos ambientais
- Revitalização em Santa Maria
derruba quase cem árvores

NOVEMBRO/2011

APESAR DOS CORTES, AINDA
EXISTE FLORESTA EM SANTA
MARIA

- (segue a polêmica sobre os cortes
de árvores na cidade)
- Centro de Educação Ambiental
de Santa Maria (Ceasm)
- Novo Código Florestal
- Escritório do Ibama segue
atividades em Santa Maria
- Preservação: Você sabe o que é
uma reserva ambiental?
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JUNHO/2012

DUPLICAÇÃO DE RODOVIA
COLOCA EM RISCO DEZENAS
DE ÁRVORES (Faixa Velha de
Camobi)

- Espécies de árvores em vias de
extinção
- Os transtornos para moradores e
meio ambiente local com a
duplicação da estrada

NOVEMBRO/2012

O MUNDO DISCUTE A
SUSTENTABILIDADE

- Produção de orgânicos
- Tecnologia que promete menos
poluição dos carros
- Borracha como alternativa na
produção asfáltica
- Criadouro São Braz
- Esportes de aventura atraem
santa-marienses
- Santa Maria pode investir no
ecoturismo
- Lixo eleitoral e desdobramentos
- Por que as pessoas jogam lixo no
chão?
- Pichação X grafitagem

JUNHO/2013

ÁGUA - O PRESENTE
GARANTE O SEU FUTURO?

- ONU declara 2013 o Ano
Internacional da Cooperação pela
Água
- Enchentes
- Das reservas às torneiras: o futuro
da água
- O caminho percorrido pela água
que consumimos
- A construção civil em busca de
um futuro sustentável
- A diminuição do consumo de
água em construções e no dia a dia
- Má utlização de recursos hídricos
causa problemas sanitários

NOVEMBRO/2013

MEIO AMBIENTE URBANO EM Barulho demais, saúde de menos
DISCUSSÃO
Lixo urbano e meio ambiente
Árvores pedem socorro em Santa
Maria
Treze anos depois da invasão na
Gare e pouco mudou
Comida: o lixo nosso de cada dia
Paisagens poluídas pela construção
civil
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JUNHO/2014

TRÊS PROJETOS PARA O
FUTURO DA BICHARADA

- Animais de rua, maus tratos, leis
- São Braz pode virar um zoo
- Cidade ganhará centro de triagem
de animais
- Avanços da Veterinária seguem
rastro da Medicina
- Vegetarianismo além da dieta

NOVEMBRO/2014

DO CONSUMO AO LIXO

- O destino certo para cada lixo
Você adquire, logo você polui
- Comprar, comprar / ter, exagerar
- Um exército de catadores para tão
poucos compradores
- Coleta seletiva
- Lixo eletrônico: o que fazer?
- Lixo de campanha eleitoral

MAIO/2015

O PAPEL DE CADA UM POR
UM MUNDO MELHOR

- Reciclagem
- Escola: educação para o meio
ambiente
- Reutilização: guarda-chuvas
transformam-se em cobertores
- Adoção animal via internet
- Cavalo de lata em Santa Maria:
foco na reciclagem
- Caixas de leite contra o frio e o
calor
- Shopping consciente: centro de
compras reaproveita água
- O paradoxo da sustentabilidade:
desenvolvimento sustentável e
capitalismo
- Projetos pessoais/individuais para
a sustentabilidade
- Comunidade que vive na natureza
e da natureza
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NOVEMBRO/2015

CONSCIÊNCIA NA HORTA
LEVA SAÚDE PARA MESA

- Educação para o meio ambiente
(fazer hortas)
- Uso de agrotóxicos para quem
produz e consome
- Vida e hábitos saudáveis
- Reeducação alimentar
- Beleza a qualquer custo (o uso de
suplementos alimentares)
- Reaproveitamento de alimentos
- Doação de alimentos
- Vegetarianismo e veganismo
- Fraude, leite e queijos
- Política e panelas
- Produção de mel e crise das
abelhas em Santa Maria

ABRIL E MAIO/2016

JORNALECO: UMA VISITA
AOS TEMAS QUE FICARAM
PENDENTES OU QUE FORAM
MAIS ABORDADOS AO
LONGO DE SEUS 11 ANOS DE
HISTÓRIA

- Em busca de soluções para o lixo
santa-mariense
- Arborização em Santa Maria: o
plantio e a manutenção de
árvores urbanas
- Lixos especiais
- Ecoturismo na região central: de
trilhas radicais a caminhadas
religiosas

DEZEMBRO/2016

DOS HÁBITOS, CONSUMOS E
ESTILOS DE NA ATUALIDADE

- Orgânicos: vida saudável aliada
ao bem-estar
- A ‘brusinha’ também importa: o
impacto social e ambiental da
moda
- Agrotóxicos: Consumo e impacto
dos defensivos agrícolas
- Lugar de lixo é na lixeira
- Filtro solar: o seu maior aliado
para combater o câncer de pele
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OUTUBRO E NOVEMBRO/2017

SUSTENTABILIDADE

- Combustíveis e alternativas de
energia sustentáveis
- Ecodesign e as novas formas de
desenvolvimento
- Quando duas rodas se tornam um
estilo de vida
- Catadores de sonhos: a dura
realidade de quem conta com a
sorte para encontrar no lixo o
sustento de cada dia
- Dos lábios à sarjeta: o descarte
indevido das bitucas de cigarro
- O que costuma ir para o lixo é
nossa matéria-prima
- Sustentabilidade: Santamarienses investem no transporte
alternativo
- O tempo passa e os prolemas
correm junto ao Arroio Cadena

ABRIL/2018

SUSTENTABILIDADE

- Reaproveitamento de roupas
- Nutrição consciente: descarte e
reaproveitamento dos alimentos
- As diferenças na produção e
consumo de alimentos orgânicos
e inorgânicos

Quadro 1: Progressão temática em JornalEco ao longo dos anos.
Fonte: Elaboração da autora.

Um olhar geral sobre o Quadro 1 (acima), que mostra um apanhado histórico de
JornalEco, abre possibilidade para diferentes leituras. Nota-se, por exemplo, que a tendência
parece ser uma abertura a temas cada vez mais globais, não restritos às problemáticas locais.
Isso parece refletir uma postura cada vez mais comum, ligada ao que propõe o conceito de
“glocal”, aqui mencionado apenas en passant. Cabe uma discussão mais profunda inclusive
sobre até que ponto a internet é apenas tão positiva, como nos propôs Trigueiro (2003). Uma
questão que pode se abrir por esse viés é até que ponto estamos realmente olhando para a
“aldeia”, e a partir de que momento o global parece dominar o local.
Outra questão que se coloca é semelhante às que enfrentamos em outras áreas
temáticas, como política e economia: problemas que se arrastam ao longo de anos - ou mesmo
décadas - sem solução. Não nos caberia ficar discutindo aqui viéses filosóficos profundos,
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mas, como narradores de nosso tempo e principalmente como professores na área, é preciso
fazer atentar a essa peculiaridade dos grandes problemas ambientais. Isso porque, muitas
vezes, quando as pessoas pensam em grandes temas relacionados ao ambiente, logo apontam
grandes tragédias ou desastres, perdendo de vista os aparentemente pequenos problemas do
dia a dia como os verdadeiramente grandes causadores de um mal-estar crônico do planeta e
da humanidade.
Aqui retoma-se a ideia de Trigueiro (2003) de que o jornalista ambiental quebra a
ideia preconizada de um profissional distante dos temas que aborda. Entende-se que quando
este profissional passa a tratar de questões que impactam um todo no qual a humanidade
inteira está envolvida como responsável e atingida direta ou indiretamente, é muito difícil não
se posicionar. O problema é que assumir um lado pode ser uma “faca de dois gumes”: não
adianta posição sem argumento e embasamento. O risco do discurso vazio ou clichê aumenta
e é preciso que os profissionais em formação tirem o máximo proveito da conectividade que a
era da informação lhes proporciona. Sair da bolha das redes sociais e olhar ao redor pode ser
um bom começo para essa abertura - daí a importância do olhar para o local novamente.
A seguir, apresentam-se alguns destaques da fase impressa de JornalEco. Ainda que
sem tantos parâmetros, de imediato nota-se evolução considerável em termos de diagramação
entre a primeira (Figura 1) e a última edição impressa da publicação (Figura 3):
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Figura 1: Edição de estreia de JornalEco, parte do acervo do Curso de Jornalismo da UFN. Foto: Carla Torres.
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Figura 2: Animais abandonados representam um dos problemas ambientais mais antigos de Santa Maria, e até
hoje não há solução para ocaso. Do acervo do Curso de Jornalismo da UFN. Foto: Carla Torres.
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Figura 3: Última edição impressa de JornalEco constante no acervo do Curso de Jornalismo da UFN. Foto: Carla
Torres.

Para além do comparativo anteriormente feito entre as Figuras 1 e 3, cabe justificar o
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destaque dado ao tema da Figura 2, que mostra o problema dos cães e gatos de rua. Esta é
uma das questões que mais danos podem causar aos seres humanos e que, como vimos, não
ganha atenção à altura. Animais de rua em condições parcas e sem controle ou assistência são
fonte de zoonoses, doenças transmissíveis de entre outras espécies e o ser humano. A atenção
às zoonoses e suas consequências é, portanto, uma das demandas mais urgentes de nosso
tempo, mas como elas não têm tanto impacto emocional e apelo dramático quanto desastres,
catástrofes ou tragédias ambientais, continuam a passar quase despercebidas e seguem seu
curso perigoso e silencioso.

3. Considerações finais e perspectivas
O grande objetivo de redigir essa comunicação foi justamente sua discussão. Entendese que, se a área está em franco avanço, metodologias diferenciadas e temáticas urgentes
devem circular a partir da leitura de uma trajetória como a de JornalEco. Do (já) alto de seus
13 anos, JornalEco merece uma reflexão sobre seu processo, sua trajetória, bem como sobre
os métodos que o constituem a cada edição.
No ensino do Jornalismo Ambiental, como em qualquer outra área, deve preocupar a
todo professor não apenas construir um bom conhecimento, mas também como transmiti-lo e
instrumentalizá-lo para os profissionais em formação. Esses - por sua vez - trabalharão no
sentido de atender, mas sobretudo formar e fidelizar público para esse tipo de conteúdo.
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