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Resumo
A formação superior que leve em consideração as questões ambientais é uma preocupação
que tem como consequência pesquisas sobre o tema. E diante da importância que os
meios de comunicação possuem na formação da opinião pública, esta pesquisa tem como
objeto fazer uma análise de como a temática ambiental vem sendo abordada nos Trabalhos
de Conclusões do Curso (TCCs) de Comunicação Social/habilitação em Jornalismo da

tema é trabalhado durante a graduação e os dados obtidos demonstram que o interesse pela

temática que não pode ser esquecida, baseando-se no fato que a problemática ambiental
é cada vez mais ponto de discussão e consequentemente os meios de comunicação como
suporte para divulgação dessa problemática precisa de jornalistas sensíveis a esse tema.
Astract
Higher education that takes into account environmental issues is a concern that has as
consequence researches about this matter. Considering the importance that the media
have in shaping public opinion, this research has the purpose to analyze how environmental
issues are being addressed in Social Communication/Journalism Final Degree Projects at

worked during graduation, and the data shows that interest in environmental topics is very
changes are needed in the formation of professional journalists in Piaui, requiring an incentive
on the subject that cannot be overlooked, based on the fact that the environmental problem
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is increasingly point of discussion, and consequently the media, as support for dissemination of this
problem, needs journalists sensitive to this theme.
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parâmetro ambiental ao longo do tempo,
com relação ao seu valor, caso nenhuma

discussões, que perpassou também na re-
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mercado de produtos ambientais, tecnologias menos agressivas ao meio ambiente, e
facilitar a cooperação entre os agentes poluidores para buscar soluções ambientais.

pois, segundo
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A questão ambiental passou a ser discutida também em conferências e reuniões,
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necessidade da multiplicação de práticas
sociais pautadas pela ampliação do direito à
informação e de educação ambiental numa
perspectiva integradora. Trata-se de poten-

de crescimento econômico capitalista que
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cializar iniciativas a partir do suposto de que
maior acesso à informação e transparência
na gestão dos problemas ambientais urbanos pode implicar uma reorganização de

e informal são categorias que não se ex-

ambiental, já que esses meios possuem

cluem e “às vezes, é mesmo difícil identi-

dra-se na categoria formal, não-formal ou
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Segundo
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e a procurar rediscutir os seus modelos

confronto com “paradigma da sociedade

de desenvolvimento e de atuação no meio
ambiente”.
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essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade”.
o seu caráter essencial e permanente, delegisladores originários com o meio am-

e modalidades, de caráter formal e não

“Do Meio Ambiente”,

-

reito de todos a um meio ambiente ecolo-
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educação ambiental em todos os níveis de

incorporar a dimensão ambiental em sua

ensino e a conscientização pública para

programação”.

a preservação do meio ambiente”.
-

importante ferramenta por atingir um gran-

-

nalismo para a questão da temática ambiental tratada pelos meios de comunica-

biental é posta como “processos por meio
dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimen-

“uma

tos, habilidades, atitudes e competências

responsabilidade social da área acadêmica

voltadas para a conservação do meio

que tem a missão de preparar melhor os

ambiente, bem de uso comum do povo,

jornalistas que vão tratar da questão am-
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biental. Do contrário, eles chegarão despre-

-

parados aos seus locais de trabalho [...]”.

que

-

Formação de jornalistas

ao papel do jornalista como guardião do
Felipe
de jornalismo que ele denomina “jornalismo de resistência”,

cidadã, sendo consideradas não apenas
“resistência

consiste na aplicação prática de preceitos
e SILVA
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seja, resistir à concepção mercadológica
de jornalismo”.

-

-

Segundo
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sobre o meio ambiente, na qual a objeti-

nalmente composta por três pilares funda-

“alguns
autores consideram que elas estão indis-
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soluvelmente ligadas e sua ação deverá
ser mutuamente inclusiva”.
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de,
“necessitamos, portanto, de uma abordagem holística e interdisciplinar, na qual cien-

-

tistas naturais e sociais trabalhem juntos em
favor do alcance de caminhos sábios para o
uso e aproveitamento dos recursos da natureza, respeitando a sua diversidade”

-

-

Segundo
Há inadequação cada vez mais ampla, pro-

que os episódios mais recentes foram a

funda e grave entre os saberes separados,

queda da obrigatoriedade do diploma para

fragmentados, compartimentados entre

-

disciplinas, e, por outro lado, realidades ou
problemas cada vez mais polidisciplinares,

-

transversais, multidimensionais, transnacinais, globais, planetários.

,
-

-

-
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No entanto, pode-se argumentar que três
quanto ao assunto, considerando a extendas audiências em duas cidades da região
sudeste e uma na região nordeste, não
Segundo o relatório entregue pela comisnomeada com a “missão de repensar o
-

-

-

-

como metodologia “ouvir preliminarmente
a sociedade”
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que buscou abranger todos os agentes
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fendido pelas entidades da área”.
postas, a comissão destacou em seu relatório a crise que o jornalismo enfrenta no
Atualmente estão em funcionamento cin-

-

-

-
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dos fatos e, consequentemente, para a
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ANO

Quantidade de

TCC que aborda a

TCC

temática ambiental

29
32

-

42
31
1

um caderno do jornal impresso Meio Nor-

18
21
18

2

11

1

24

2

31
28

1

49

2

28
Total

361

9

da Universidade Federal do Piauí

tratada a temática ambiental no telejornal
ber quais interesses a cobertura atende

um estudo de caso: a abordagem do caso
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-

-

sobre a questão da sustentabilidade na

Norte durante os meses de setembro, ou-

to de sustentabilidade, analisar os problemas socioambientais da capital piauiense,
ambiental e propor um maior debate sobre
ambiental ou o termo meio ambiente dire-

tamente, pode-se perceber que a temática

especialistas no assunto e os alunos que
locar em prática o que foi aprendido du-

-

O segundo trata diretamente sobre um
diretas no meio ambiente: o rompimento
da barragem de Algodões I, que foi cons-
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ANO

TÍTULO

-

jornal nacional

-

que “a categoria foco temático permitiu
observar a sustentabilidade em um viés
caso sobre o rompimento da barragem algodões I

apenas econômico. A partir das empresas
e de suas iniciativas verdes, a editoria posiciona as práticas e produtos considerados

diários de Teresina

sustentáveis”
Diante disso, é importante destacar que o

-

jornalismo não pode ser confundido com

temática ambiental

entanto, conforme foi percebido na análiANO

Quantidade
de TCC

TCC que aborda a
questão Comunicação e
Educação

29

2

32

1

42

3

-

31

No entanto, cabe destacar que na análise

18

2

21

1

18

-

11

-

24

1

31
28
49

-

28
Total
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ANO

TÍTULO

-

-

-

14 anos abordaram diretamente a temáti-

-

Teresina
instrumento pedagógico no ensino
médio do instituto Dom Barreto
-obrigatório na trajetória acadêmica do

predominância de análise de jornais imambiental indiretamente

Conclusão
Isso mostra um destaque de dois meios
-
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mano ao meio ambiente ou simplesmente
ignorar o assunto, assim como também
-

-

-

Isso pode ser consequência de questões
como: falta de interesse por parte dos

-

considerando que durante todo o curso
-

abordar o tema durante o curso para que
quentemente, no tratamento que é dado

-

-

-

-

-

-

-
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bem feita: repensar a reforma, reformar o
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