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A Pesquisa em Jornalismo 
Ambiental na região Sul do 
Brasil

Nesta etapa da pesquisa, nos dedicamos à 
reflexão sobre as teses e dissertações desenvolvidas 
na região Sul do Brasil. Foram identificadas 14 
dissertações e três teses a respeito de Jornalismo 
Ambiental e jornalismo de meio ambiente, defendidas 
no período de 1996 a 2010, em nove programas de 
pós-graduação. A maior parte, 13 trabalhos, foi 
produzida no estado do Rio Grande do Sul; Em Santa 
Catarina encontramos 4 trabalhos. Não identificamos 
pesquisas nesta temática no estado do Paraná. 

Para traçarmos um panorama, nos utilizamos de 
uma metodologia descritiva, onde nos propusemos a 
identificar temas, problemas de pesquisa, hipóteses, 
referenciais teórico-metodológicos, objetos empíricos, 
bibliografias mais utilizadas e a conceituação de 
Jornalismo Ambiental.

Foram identificadas 14 dissertações e três teses 
sobre o assunto. Dos 17 trabalhos estudados, onze 
pesquisam o Jornalismo Ambiental ou jornalismo 
sobre meio ambiente em jornais, quatro em revistas, 
um em programa de rádio e outro em nenhum veículo. 
Entre eles, oito conceituam Jornalismo Ambiental, 
com base em Bueno, Bacchetta, Trigueiro, Girardi, 
Villar, Morin e Capra. Os autores dos trabalhos 
analisados demonstraram preocupação com o 
exercício da cidadania e com a necessidade de 
transformação social. 

Muitos apresentaram confusão em relação ao 
conceito de Jornalismo Ambiental, demonstrando que 
a sua compreensão ainda não está clara, sendo 
muitas vezes confundida com a noção de jornalismo 
de meio ambiente.
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A crise ambiental impulsiona o aumento da produção jornalística sobre o 

meio ambiente nos diversos veículos, e também a produção acadêmica na 

área de Jornalismo de Meio Ambiente e Jornalismo Ambiental.  Tais 

pesquisas cumprem uma função fundamental para apontar os caminhos 

para qualificar o trabalho jornalístico com a temática ambiental. É 

importante ressaltar que a qualificação necessária não passa apenas pela 

questão técnica, mas, sobretudo pelo conteúdo, que deve partir de um 

entendimento do conceito de Jornalismo Ambiental. Nossa pesquisa tem o 

objetivo geral de construir um panorama das teses e dissertações sobre 

Jornalismo Ambiental e Jornalismo de Meio Ambiente no Brasil.

O jornalismo de meio ambiente é aquele que dá um 
tratamento jornalístico às temáticas ambientais de uma 

forma dita “imparcial”. Não há a preocupação de mostrar as 
conexões entre os eventos nem uma contextualização 

adequada ou dar voz às diferentes vozes que tem algo a 
dizer sobre o tema.

O Jornalismo Ambiental é aquele que adota como preceitos 
a visão sistêmica e mostra a complexidade dos eventos, é 

polifônico e foge de abordagens reducionistas.
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