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RESUMO 

 

Mídia regional e o discurso ambiental: um estudo sobre o Jornal de Piracicaba 

 

O presente trabalho utilizou os textos de várias épocas dos últimos 110 anos, 
publicados no Jornal de Piracicaba (JP), um jornal de distribuição regional para 
realizar uma análise de discurso. O objetivo deste estudo foi verificar as 
características discursivas que revelassem as representações e diferenças 
linguísticas a respeito da interação entre ambiente, natureza e sociedade, buscando 
resgatar aspectos úteis para o debate sobre as questões socioambientais. Este 
trabalho considera que os meios de comunicação de massa são importantes como 
fontes de informações para o debate de questões socioambientais. Os resultados 
exploratórios deste trabalho mostraram aspectos como as diferenças de vocabulário, 
os tipos de discursos utilizados, as semelhanças e diferenças nas representações de 
ambiente e natureza, assim como as temáticas presentes em cinco períodos 
distintos dos últimos 110 anos de existência do veículo. 
 
Palavras-chave: Mídia regional; Análise do discurso; Ambiente; Natureza; 

Comunicação 
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ABSTRACT 

 

Regional media and environmental discourse: a study of Jornal de Piracicaba 
 

  This study used the texts from various periods of the last 110 years, published 
in the Journal of Piracicaba (JP), a journal of regional distribution to conduct a 
discourse analysis. The aim of this study was to determine the characteristics that 
reveal discursive representations and linguistic differences on the interaction 
between environment, nature and society, seeking to recover useful aspects to the 
debate on social and environmental issues. This paper considers the mass media are 
important sources of information for the discussion of environmental issues. The 
results of this exploratory work showed differences in aspects such as vocabulary, 
types of speeches used, the similarities and differences in the representations of the 
environment and nature, as well as the themes present in five distinct periods of the 
last 110 years of the vehicle. 

Keywords: Regional Media; Discourse Analysis; Environment; Nature; 
Communication 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca resgatar aspectos relacionados a representação 

do ambiente e da natureza através da comunicação, em um veículo de caráter 

regional. Tais representações podem auxiliar no entendimento da relação da 

sociedade com o ambiente uma vez que relatam as preocupações, anseios e os 

fatos pautados no contexto de uma região. Com essa prerrogativa o Jornal de 

Piracicaba (JP), veículo fundado no ano de 1900, foi selecionado para esta pesquisa 

com o objetivo de verificar os aspectos linguísticos e de representação relacionados 

ao ambiente ao longo de 5 diferentes épocas nos últimos 113 anos. Assim como o 

jornal Estado de S. Paulo, o JP é um dos poucos veículos de comunicação com mais 

de 100 anos que continuam em circulação. É um importante agente de articulação 

de informações e notícias da região de Piracicaba (QUEIROZ; OLIVEIRA, 2002). 

Fonte de documentos que retratam a linguagem e opiniões em diferentes épocas e 

disponível para consulta pública, o JP foi escolhido como objeto de pesquisa do 

presente trabalho.  

Piracicaba está localizada a cerca de 160 km de São Paulo na região central 

do Estado. Segundo o IBGE, em 2011, o município possuía uma população de cerca 

de 370 mil habitantes com uma economia de participação predominante do setor 

industrial e de serviços. Fundada em 1767 as margens do rio com o nome da cidade, 

atingiu a denominação de município em 1822. Possui uma história relacionada ao 

ciclo do café e da cana-de-açúcar, além de se transformar no século XX em um 

importante pólo de desenvolvimento agroindustrial. O abastecimento público de 

água iniciou-se no século XIX e hoje é disponível para quase todos os domicílios. O 

rio Piracicaba foi o principal manancial de abastecimento da cidade. Até 1926 as 

águas do rio eram utilizadas sem nenhum tratamento. Hoje o rio Corumbataí é a 

principal fonte de água potável da cidade, pois o rio Piracicaba tem sua água 

comprometida em qualidade e quantidade para o abastecimento público (REIS, 

2004). As ações que resultaram na degradação do rio Piracicaba são consequências 

do modelo de desenvolvimento adotado. Esse tema entre outros que se referem ao 

ambiente e a natureza serão abordados ao longo deste trabalho através das 

representações dos textos do JP.  
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Para explicitar tais representações, a metodologia que se mostrou adequada 

foi a análise do discurso, utilizando os diversos textos selecionados nas diferentes 

épocas escolhidas. Os procedimentos possibilitaram estabelecer relações como 

características linguísticas e as diferentes representações e preocupações relativas 

ao ambiente, natureza e questões ambientais.  

Como se trata de publicações de um determinado veículo de comunicação, o 

JP, a investigação do papel da comunicação de massa tem importância como fator 

condicionante de contexto do discurso. De forma que a construção de uma 

referência teórica sobre o assunto também foi elaborada. 

 

1.1 O problema 

 Analisar os discursos por meio de textos que abordem a temática ambiental 

pode ter significado se estes forem largamente compartilhados na sociedade. Nessa 

perspectiva, os textos encontrados nos meios de comunicação de massa 

possibilitam compreender como são representados o ambiente e a natureza em 

meios de informação compartilhados. O problema é entender como essas 

representações podem ser inseridas nos discursos desses textos e quais são as 

suas implicações sociais e ambientais. Através desse entendimento pode-se 

estabelecer apontamentos e diretrizes para políticas que considerem aspectos que 

estejam em negligência. Também não existem muitos trabalhos que evidenciem os 

aspectos linguísticos das representações sobre o ambiente e a natureza antes da 

década de 1960, quando a temática ambiental começou a ser mais pautada. Assim, 

há a possibilidade de se levantar elementos pertinentes para o debate sobre 

ambiente e sociedade. Mormente, é considerado que os meios de comunicação são 

fontes de informações importantes para o entendimento de conceitos e ideologias 

que produzem ou condicionam ações sobre o ambiente, pois explicitam fatos e 

opiniões a respeito do cotidiano, registrando um histórico de fatos e pontos de vista. 
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1.2 Objetivos 

 A pesquisa buscou, em caráter exploratório, identificar características do 

discurso sobre ambiente e questões ambientais, demonstrando as transformações 

linguísticas no tratamento dos temas. Também, foi objetivo da pesquisa; 

• Apresentar as mensagens, representações e tipos de discursos presentes 

neste veículo em relação às questões ambientais locais a partir do 

monitoramento de alguns períodos. 

• Apresentar os sujeitos, seus interesses, além dos conflitos ambientais 

presentes, nos diferentes períodos, no discurso do JP.  

 

1.3 Hipóteses 

 Considerando o JP como um importante agente de propagação de 

informações na região do município de Piracicaba, a pesquisa deve revelar 

diferentes temáticas e discursos, refletindo sobre o ambiente e a natureza.  A 

alteração das temáticas tratadas nos diferentes períodosasiim como a mudança de 

palavras e expressões que sirvam como referência à representação de aspectos 

sobre o ambiente também devem ser observadas. O entendimento de fatores 

condicionantes dessas mudanças contribuirá para o entendimento do diferentes 

sentidos e significados. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 Para uma contextualização teórica que contemple os aspectos levantados 

nesta pesquisa foram estabelecidas algumas diretrizes centrais, pertinentes para o 

objetivo do trabalho. A primeira delas é a construção das condições nas quais os 

meios de comunicação de massa se estabelecem no contexto social, que serão 

abordados no capítulo seguinte (o modelo de propaganda e a teoria do cultivo). 

Também será abordada a relevância social do discurso enquanto prática social, a 

conexão entre o discurso dos veículos de comunicação com as questões ambientais, 

o conceito de sustentabilidade, a industrialização e seus reflexos na sociedade e nos 

meios de comunicação de massa, além de características que definem os seus 

textos e suas características discursivas. Para o melhor entendimento das opções 

teóricas e metodológicas, no quadro abaixo está inserido os principais autores 

referenciados no entendimento das práticas do discurso nos veículos de 

comunicação de massa. 

 

 
Quadro 1 – Principais referências utilizadas sobre meios de comunicação de massa e 
discurso. 
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2.1 Objeto de estudo 

O objeto de estudo deste trabalho são os textos do Jornal de Piracicaba (JP). 

Um jornal de alcance local e regional considerado integrante da construção da 

opinião na região de sua abrangência, ou seja, a região de Piracicaba no interior do 

Estado de São Paulo. Mais especificamente os textos encontrados no jornal que 

estabelecem relações entre o ambiente e a sociedade. O caráter regional da 

distribuição do JP, assim como os 110 anos de publicações disponíveis a consulta 

pública, possibilita observar diferentes períodos e suas características em relação à 

forma como o ambiente é representado pela mídia de massa nos espaços de tempo 

analisados. 

 

2.2 Pertinência da comunicação de massa para a pesquisa 

O papel dos meios de comunicação de massa na formação da opinião pública 

é um tema que tem sido muito estudado ao longo do último século. Diversas teorias 

e hipóteses foram elaboradas sob diferentes contextos teóricos, históricos e 

sociológicos para explicar o processo de interação entre os meios de comunicação 

de massa e a audiência como descreve Wolf (2003). Como muitos outros 

(GERBNER et al 2002; McCOMBS 1972; LIMA 2004; SERRA 2007), esse autor 

relaciona as diferentes perspectivas teóricas que foram elaboradas em diferentes 

épocas, buscando explicar o fenômeno da comunicação de massa. Wolf (2003) 

descreve como a pesquisa sobre a comunicação de massa iniciou sob perspectivas 

divergentes e conflituosas que operavam sob diferentes paradigmas. Entre as 

diferenças que interessam para esta proposta se destaca o contraste entre a 

pesquisa administrativa e a teoria crítica – esta última fundada por Max Horkheimer 

(“Teoria tradicional e teoria crítica”) – que abarcou as condições sociais nas quais o 

processo de comunicação de massa ocorre. A partir da descrição de um ambiente 

de produção midiática baseada em uma realidade nomeada por Horkheimer e 

Adorno como “Indústria Cultural” (WOLF, 2003, p.72-77). 

Por uma perspectiva linguística, pode-se dizer que os veículos de informação 

disponibilizam conteúdos repletos de representações sobre o mundo objetivo, 
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contribuindo para a construção de imagens e representações compartilhadas que a 

sociedade tem de si e do mundo que a cerca (GERBNER et al, 2002). Isso 

potencializa os meios de comunicação de massa como agentes de sensibilização, 

educação, mobilização e transformação ou manutenção social. 

 O entendimento dos processos de mediação de fatos ligados à relação 

sociedade e natureza é uma das motivações deste trabalho. É uma tentativa de 

ampliar o entendimento das dinâmicas que orientam, interferem e contribuem na 

determinação de um modelo de comunicação em relação à temática ambiental em 

mídias de alcance regional, considerando que a sua orientação é o público local e 

seus interesses comuns. A pertinência deste estudo tem vários fundamentos como: 

a) o enorme poder de alcance dos veículos de comunicação devido a sua posição 

central na sociedade (LIMA, 2004; GERBNER et al, 2002; HERMAN; CHOMSKY, 

2003); b) a utilização desses veículos em propagandas do Estado em todas as suas 

esferas – Lima (2004) observa a presença do Estado como importante anunciante 

da Rede Globo de Televisão e suas afiliadas, sendo esses últimos veículos de 

caráter regional (LIMA 2004, p. 99); e c) a possibilidade de ditar tendências junto a 

opinião pública por parte de controladores das empresas de comunicação e seus 

anunciantes (HERMAN; CHOMSKY, 2003; BOURDIEU,1997; GERBNER et al, 

2002). Dessa forma, a conscientização da sociedade quanto ao seu entorno e seus 

conflitos – poluição da água, do solo e do ar, etc –, além de ser influenciada por 

fatores educacionais e culturais, também estão vinculadas às mensagens que os 

indivíduos recebem pelos meios de comunicação (GERBNER et al, 2002). 

 

2.2.1 Relação entre mídia, ambiente e sociedade 

O uso dos recursos naturais e a transformação do ambiente e da paisagem é 

consequência de aspectos econômicos, sociais, tecnológicos e culturais, 

configurados a partir de diversos interesses, que acabam por definir a forma e a 

intensidade com que estes recursos são aproveitados. 

A ocupação de áreas com atividades agrícolas ou para a instalação de 

centros urbanos ou industriais tem degradado a qualidade ambiental. Também é 
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amplo o conhecimento de que a regulamentação dessas atividades é resultado dos 

anseios da sociedade representados pelo Estado através do poder legislativo em 

suas esferas municipais, estaduais e federal, com a finalidade de promover a justiça 

social e a qualidade de vida. São múltiplos os atores sociais envolvidos em questões 

ambientais – Estado, Organizações não Governamentais, indivíduos, populações 

tradicionais, etc – porém, um aspecto que é marcante é o estabelecimento de pautas 

consensuais sobre determinados temas, fenômenos, objetos, etc, que os meios de 

comunicação de massa devem cobrir, seja por seu alcance ou pela sua credibilidade 

junto ao seu público. De qualquer forma, os discursos produzidos e reproduzidos nos 

meios de comunicação de massa afetam a sociedade (GERBNER ET AL, 2002). 

Autores como Bourdieu, Herman; Chomsky, Gerbner, McComas; Shanahan 

estabelecem a importância destes meios de comunicação na determinação da 

agenda – conforme a hipótese da Agenda Setting definida por McCombs & Shaw 

(1972) – dos assuntos de relevância social. 

Para Herman e Chomsky (2003), os meios de comunicação elaboram suas 

mensagens e discursos obedecendo a um modelo de propaganda que distorce 

sistematicamente a realidade objetiva. Segundo estes autores, as distorções nas 

informações midiáticas vão além da busca de resultados financeiros dos veículos, 

configurando um processo de propaganda alinhada com os objetivos das elites 

econômicas e políticas que influenciam os meios de comunicação de massa. Por 

essa perspectiva, tal propaganda constitui um poderoso meio de formação de 

opinião pública alinhada com os interesses de grupos poderosos. 

Grandes corporações e algumas famílias são as controladoras dos principais 

veículos de comunicação dos Estados Unidos (HERMAN; CHOMSKY, 2003, p.65). 

No Brasil, os maiores veículos de comunicação são de propriedade de algumas 

famílias, a exemplo dos Marinhos proprietários da Rede Globo de Televisão,  Civita 

proprietários do Grupo Abril, Mesquita do Grupo Estado, Frias  do Grupo Folha,  

Saad da Rede Bandeirantes. Algumas famílias, além da propriedade de emissoras, 

também possuem notoriedade no cenário político regional, estadual e até nacional 

como é o caso dos Magalhães na Bahia, que possuem a concessão de emissoras 

afiliadas da Rede Globo naquele Estado.  
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Tal situação constrange o papel da comunicação social. O direito a liberdade 

de expressão é garantida no capítulo V da Constituição Federal do Brasil de 1998. A 

expressão presente nos meios de comunicação de massa, em sua maior parte é 

exercida por instituições privadas, predominantes no Brasil (LIMA, 2004). Será que 

os grupos que controlam os veículos de comunicação exercem uma comunicação 

alinhada com os anseios da sociedade? 

No caso do rádio e da televisão, como utilizam sinais de radiofrequência, o 

Estado autoriza esse uso por concessões, conforme lei No 4.117/62, alterada pela 

lei 10.610/2002. Não obstante, assim como esses veículos eletrônicos, publicações 

impressas como jornais e revistas veiculados no Brasil, apesar da garantia de 

independência de licença de autoridades legais para circulação (Constituição 

Federal Artigo 220, parágrafo II § 6º), são obrigados a manter seu registro de 

empresa de comunicação conforme lei 6.015/73 em seu artigo 122. 

 A configuração de serviço público dos veículos de comunicação, com ampla 

liberdade de expressão deveria atender aos interesses comunicacionais da 

sociedade. Entendendo também que o Brasil busca exercitar valores democráticos 

como a igualdade, liberdade, justiça social, dentre outros citados na Constituição 

Federal, deste modo, o exercício das atividades dos veículos de mídia deve 

promover tais valores. No entanto, parece que é recorrente a utilização do espaço 

midiático para a promoção de interesses privados, muitas vezes, em contradição aos 

interesses públicos. 

Convergindo com essa afirmação, Charaudeau (2006) descreve o papel de 

transmissão de informação como um serviço em benefício da cidadania que é 

exercido pela mídia que, por sua vez, se apresenta como “organismo especializado”. 

Segundo Charaudeau (2006) são os centros institucionais encarregados de recolher 

e estocar informações, sendo, em princípio, os menos suspeitos de estratégias 

manipuladoras, a exemplo de museus, arquivos e serviços de referências. “As 

mídias têm pretensão de incluir-se nessa categoria, mas não é o que ocorre” 

(CHARAUDEAU, 2006, p.53). Charaudeau ainda afirma que 

...trata-se de um organismo que se define também através de uma lógica 
comercial: uma empresa numa economia de tipo liberal e, por conseguinte, 
em situação de concorrência com relação a outras empresas com a mesma 
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finalidade. Por essa lógica, cada uma delas procura ‘captar’ uma grande 
parte, se não a maior parte, do público. Sendo assim, não se pode insistir 
com relação a tais organismos, na hipótese de gratuidade, e menos ainda 
de filantropia, que evocamos acima; sua atividade, que consiste em 
transmitir informações – que tanto pode ser dada espontaneamente quanto 
procurada ou provocada –, torna-se suspeita porque sua finalidade atende a 
um interesse diferente do serviço da democracia (CHARAUDEAU, 2006, 
p.58-59). 

Essa ambiguidade de interesses públicos e privados, normalmente, foge a 

apreensão dos leitores de jornais e revistas ou da audiência das emissoras de rádio 

e televisão. Ou seja, o público acaba por se abastecer de informações geradas a 

partir de representações dos fatos concebidas sob perspectivas particulares. 

Tal constatação estabelece uma condição na qual o público se conforma com 

uma representação da realidade social distorcida e imersa na simulação do real: 

simulacro que se sobrepõe como hiper-realidade (BAUDRILLARD, 1991). Nessa 

condição, a percepção do real é precedida e substituída pela representação do real. 

A percepção da representação como realidade estabelece o simulacro como 

descreve abaixo Jean Baudrillard. 

Hoje a abstração já não é a do mapa, do duplo, do espelho ou 
do conceito. A simulação já não é a simulação de um território, de um ser 
referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos de um sem 
origem nem realidade: hiper-real. O território já não precede o mapa, nem 
lhe sobrevive. É agora o mapa que precede o território – precessão dos 
simulacros – é ele que engendra o território cujos fragmentos apodrecem 
lentamente sobre a extensão do mapa. É o real, e não o mapa, cujos 
vestígios subsistem aqui e ali, nos desertos que já não são os do Império, 
mas o nosso. O deserto do próprio real (BAUDRILLARD 1991, p.8). 

Não é difícil evidenciar como os meios de comunicação de massa exercem 

seu poder de representação do real através das narrativas dos fatos geradas pelos 

aparatos gráficos, audiofônicos ou audiovisuais. Com o desenvolvimento tecnológico 

aplicado nos meios de comunicação, se amplifica a capacidade de gerar 

representações realísticas, reforçando a hipótese dos meios de comunicação 

representarem o simulacro do espaço público da forma que Baudrillard ressalta. 

Seguindo essa linha de raciocínio, o impacto das tecnologias de comunicação 

na constituição da sociedade tem sido bastante investigado. Considerando os 

veículos de comunicação de massa e seu acesso quase que imediato ao público 

através da internet, a incorporação dos aparatos tecnológicos cria uma dependência 

vital para a existência da sociedade como a conhecemos hoje. Não se pode mais 
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imaginar um sistema de informação sem os aparatos de mediação que permitem sua 

agilidade e acesso. As mudanças impostas pelas novas tecnologias na comunicação 

alteraram e alterarão ainda mais as relações sociais, econômicas e a cultura 

(POSTMAN, 1992). Postman faz uma análise das mudanças culturais que a 

tecnologia traz através da seguinte metáfora. 

A mudança tecnológica não é aditiva nem subtrativa. É 
ecológica. Refiro-me à ‘ecológica’ no mesmo sentido em que a palavra é 
usada pelos cientistas do meio ambiente. Uma mudança significativa gera 
uma mudança total. Se você retira as lagartas de dado habitat, você não 
fica com o mesmo meio ambiente menos as lagartas, mas com um novo 
ambiente e terá reconstituído as condições da sobrevivência; o mesmo se 
dá se você acrescenta lagartas a um ambiente que não tinha nenhuma. É 
assim que a ecologia do meio ambiente funciona. Uma tecnologia nova não 
acrescenta nem subtrai coisa alguma. Ela muda tudo (POSTMAN 1992, p. 
27). 

Postman considera as mudanças tecnológicas, como crises que ameaçam 

instituições, nossa concepção de realidade e o relacionamento entre as pessoas. No 

caso da comunicação, as tecnologias, da prensa de Gutenberg até a internet, 

reconfiguram a visão de mundo existente (POSTMAN 1992, p 29-30). 

Tais alterações amplificam a importância de se analisar os discursos 

propagados pelos veículos de comunicação, tanto por representar as idéias que a 

sociedade tem de si como do ambiente. 

A busca de metodologias para estabelecer procedimentos de pesquisa que 

possibilitem ampliar o conhecimento das questões expostas acima pode ser 

produtiva a partir do trabalho de diversos autores. Por exemplo, Fairclough (1995) 

que destaca a Análise Crítica do Discurso (ACD) como um importante recurso de 

pesquisa de processos contemporâneos de mudanças culturais e sociais. Segundo 

Fairclough (1995) a ACD da produção dos veículos de comunicação contribui para a 

compreensão de questões sociais importantes, buscando relacionar: a) como o 

veículo representa o mundo (eventos, relações, etc), que pode ser realizada a partir 

do discurso da ciência, do mercado, da religião, do Estado, etc., b) como as 

identidades são estabelecidas (repórteres, audiência, entrevistados, partes 

referenciadas, etc), pois uma das possibilidades práticas da identificação de fontes 

de informação, por exemplo, é a qualificação de uma informação, conforme a 

credibilidade dessa fonte, e c) as relações que são estabelecidas entre os 
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envolvidos (ex: relações entre repórter-audiência, especialista-audiência, político-

audiência), pois pode existir relações assimétricas de poder, onde quem detém a 

informação se coloca em condição de superioridade, por exemplo. Fairclough 

assume a hipótese de que qualquer texto (a partir dos meios de comunicação ou 

qualquer outro emissor), simultaneamente, elabora representações, cria identidades 

e estabelece relações (FAIRCLOUGH 1995, pg. 5). 

Durante o mestrado, embasado por essa mesma hipótese procedi, em nível 

prospectivo, a ACD de reportagens das Emissoras Pioneiras de Televisão (EPTV), 

filiada da Rede Globo. Na Análise foi possível identificar algumas fontes de 

informação, vozes presentes nas reportagens, representações sobre causas e 

consequências de danos ambientais e suas relações com o fato noticiado (CORRÊA 

2007, p.112-125). 

Assim, a partir da disposição de pesquisar de forma interdisciplinar relações 

entre ambiente e sociedade, a análise de discurso se mostra pertinente no estudo. 

Com esse objetivo a análise de discurso pode auxiliar a estabelecer um panorama 

da construção e reprodução de perspectivas da natureza, do ambiente e das 

questões ambientais. 

 

2.2.2  O jornal local, regional e comunitário  

 As pesquisas que tratam do jornalismo regional não são muito numerosas no 

Brasil, quando as comparamos com aquelas que se propõe a estudar os veículos de 

maior alcance. Talvez por esses veículos não possuírem grandes tiragens em 

comparação aos que possuem distribuição nacional. Outra hipótese desse baixo 

interesse das pesquisas sobre o jornalismo regional pode ser a baixa repercussão 

desses veículos no cenário nacional. A importância dada ao jornalismo nacional 

também pode ser vista pela ótica da prioridade que se deu a estes nos anos 1970 e 

1980 do último século. 

 Sobre isso Peruzzo (2005) destaca que 
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No Brasil, o desenvolvimento das comunicações, 
principalmente através de grandes redes de televisão, acabou priorizando a 
centralização da produção de mensagens nos grandes centros urbanos, de 
onde passam a ser disseminadas por todo o país. Essa estratégia evoluiu 
com a política de “integração nacional” herdada da época da ditadura militar 
e se desenvolve com o avanço das telecomunicações e das mídias digitais 
(PERUZZO 2005, pg.3).   

Esse interesse pelo que é nacional e mesmo a padronização que esse 

sistema integrado de comunicação proporciona – como a massificação e a 

homogeneização da sociedade – não atendem as necessidades de comunicação 

local e regional. O jornalismo regional, pelo interesse nos fatos locais, sob uma 

perspectiva da sociedade em sua dimensão local, registra diversas representações 

da realidade sob essa ótica particular. Peruzzo (2005) afirma que nos últimos 

tempos esse interesse vem aumentando, pois os veículos regionais acabam se 

distinguindo dos demais por atender a necessidades de grupos distintos. Essa 

especialização desses veículos aparece quando as tecnologias de comunicação se 

desenvolvem, facilitando a comunicação em âmbito nacional e mundial. A aparente 

contradição do resgate da importância desses veículos pode ser explicada pela 

valorização do mercado regional e local conforme relata Peruzzo. 

O interesse da grande mídia pelo local, num primeiro, 
apresenta-se mais por seu lado mercadológico do que pela produção de 
conteúdo regionalizado. A televisão, por exemplo, explora a diferenciação 
local como nicho de mercado, interessa que está em captar os recursos 
provenientes da publicidade do interior do país (PERUZZO 2005, pg. 3). 

A busca da publicidade em regiões com economia mais ativa, como o interior 

de São Paulo, aumenta o interesse pela comunicação com o intuito de venda de 

espaço publicitário. 

Peruzzo ressalta as formas de atuação desses veículos na literatura: 

comunicação local, regional e comunitária. Todas elas são utilizadas e dificilmente 

distintas segundo Peruzzo (2005). A comunicação comunitária é um termo que pode 

ser empregado em uma situação específica, onde veículos atuam dentro de 

comunidades sob o controle destas. Sobre a possibilidade de empregar este termo 

para veículos como a maior parte dos jornais diários que circulam, assim como as 

emissoras de rádio e televisão locais e regionais, Marcondes Filho (1986) comenta 

que a denominação de comunicação comunitária estabelece um sentido de que a 

comunidade é controladora do veículo de comunicação. Em grande parte, esses 
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veículos são de propriedade privada e atuam como empresas com objetivos 

capitalistas. Nessa perspectiva a idéia é que o jornalismo comunitário... 

...é elaborado por membros de uma comunidade que procuram através dele 
obter mais força política, melhor poder de barganha, mais impacto social, 
não para alguns interesses particularizados, (anunciantes, figuras 
proeminentes), mas para toda a comunidade que esteja operando o veículo 
(MARCONDES FILHO 1986, p. 161) 

  Concordando com a perspectiva de Marcondes Filho, para efeito de análise 

do Jornal de Piracicaba, não é possível enquadrá-lo como veículo comunitário, pois 

é uma organização que opera como empresa do setor de comunicação, controlada e 

administrada por uma família. A denominação de veículo regional nos parece mais 

adequada para o JP devido a sua distribuição ocorrer no município e cidades 

vizinhas.  

O jornal também tem sua versão na internet, possibilitando o acesso em todo 

o mundo. Essa possibilidade abre um novo caminho para produção dos veículos 

regionais. Peruzzo (2005) ressalta que esse fato supera a perspectiva de território. 

Os meios de comunicação comunitários se mantém através de associações e 

instituições sem fins lucrativos com doações, possuem limitações como poucos 

funcionários e produzem conteúdos que encontram pouco ou nenhum espaço na 

grande mídia (PERUZZO 2005, pg. 6). Não é o caso do JP que mantém sua 

orientação de empresa capitalista. Um aspecto importante do JP é sua persistência 

no mercado de informação há 113 anos. Esse fato é significativo para pesquisas que 

recorram a documentos históricos para verificar aspectos como discursos correntes 

em diferentes épocas, como é o caso do presente trabalho. 

Também é considerado que os interesses motivados pelo veículo regional são 

diferentes das do veículo nacional na seleção dos fatos e temáticas abordadas. Um 

exemplo hipotético: um veículo que esteja inserido em uma região que tenha a 

economia centrada no setor industrial, possivelmente, busque representar os fatos 

desse setor com maior frequência que outro veículo que esteja em uma região 

agrícola. Isso por que os veículos devem procurar temáticas que tenham identidade 

com o seu público. Peruzzo (2005) relaciona esse interesse local a um 

comportamento identitário de um grupo que vai muito além da noção de território. 

Mesmo assim “pressupõe-se que o jornalismo local seja aquele que retrate a 
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realidade regional ou local, trabalhando, portanto, a informação de proximidade” 

(PERUZZO 2005, pg. 7).  

Esse raciocínio leva a indagar como a “informação de proximidade” atinge ou 

é atingida pelo discurso sobre ambiente. (...) Como os aspectos ambientais estão 

representados no quadro de informações dos veículos que o público reconhece 

como fonte de informação da região? 

Uma hipótese que pode ser plausível diz respeito às temáticas que podem 

aparecer com frequência nesses veículos. Entre elas pode-se destacar as questões 

ambientais categorizadas a partir de sua influência espacial. Por essa perspectiva, o 

aquecimento global resultante da atividade humana difusa em diversas regiões do 

mundo representa uma questão ambiental de influencia global. A poluição do solo e 

da água, mesmo podendo influenciar globalmente, pode ser visto como um problema 

ambiental de escala regional ou local. 

Tais categorias levantam hipóteses de tratamento de questões ambientais na 

mídia conforme seu alcance, debatendo aquelas que dizem respeito ao público que 

se alcança. Ou seja, de forma análoga, também existem veículos de mídia com 

maior ou menor alcance territorial, no que se refere a distribuição e acesso do 

público. Assim como as mídias de alcance nacional se comprometem com a difusão 

das informações que se referem às temáticas de amplo interesse, as mídias de 

alcance regional possuem uma grande importância na difusão das temáticas de 

interesse local, possibilitando aos veículos regionais cobrir a temática ambiental de 

forma a contribuir com o conhecimento e debate de questões locais. Nesse sentido, 

como veremos na análise, é comum os textos do JP se dirigirem direta ou 

indiretamente aos poderes legislativo e executivo municipal, fazendo cobranças e 

levantando demandas. Tal comportamento insere esse veículo no processo de 

debate público, fomentando a discussão das condições éticas para a produção das 

noticias. 

Para o objetivo deste trabalho a delimitação regional ou local da comunicação 

midiática se sustenta no aspecto de sua distribuição, ou seja, o local físico no qual a 

organização responsável pelo veículo midiático distribui ou emite. Essa delimitação 

espacial tende a orientar o aspecto comercial do veículo que acaba por comercializar 
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espaço publicitário e informativo, construindo a base estratégica de comercialização 

e distribuição, definindo aspectos editoriais como a construção das pautas. 

Essa delimitação sugere que, nos discursos sobre ambiente, os temas 

refletem sobre as questões do âmbito local e regional de forma mais frequente, sem 

ignorar as outras esferas. Tal afirmação se sustenta no entendimento de que a 

delimitação de aspectos territoriais inclui aspectos, ideológicos, culturais, 

idiomáticos, dentre outros, conforme Peruzzo (2005) indica: 

Dimensões como as de familiaridade no campo das identidades 
histórico-culturais (língua, tradições, valores, religiões, etc.) e de 
proximidade de interesse (ideológicos, políticos, de segurança, crenças, 
etc.) são tão importantes quanto às de base física. São elementos 
propiciadores de elos culturais e laços comunitários que a simples 
delimitação geográfica pode não ser capaz de conter (PERUZZO 2005, 
p.74). 

Pode-se entender que as notícias dos veículos regionais acabam 

representando informações a respeito das esferas locais, regionais e globais e são 

meios de acesso a discursos sobre diversos temas, entre eles o ambiental, sob uma 

perspectiva que considera aspectos do contexto que o público compartilha. 

Perceber e estudar os veículos de comunicação regionais em seu papel de 

registro de uma perspectiva interessada nos temas que atraem o interesse de um 

grupo particular da sociedade (aquele que está inserido em uma região) que, através 

das atividades econômicas, sociais e culturais, impactam a paisagem de uma 

determinada localidade é reconhecer sua importância em aspectos como a 

construção do debate dos temas locais e o seu valor na discussão e escolha dos 

critérios de intervenções econômicas, sociais e ambientais. 

 

2.3 Funções do discurso 

A teorização das características da linguagem que possibilitou delinear 

aspectos de fonética, léxica, sintática, em especial no que diz respeito aos 

elementos semânticos e pragmáticos, instrumentalizou os estudos linguísticos no 

auxílio do entendimento dos discursos. Variações linguísticas e mudanças de 

linguagem têm causas internas quando ligadas a forma que as pessoas falam, e 
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externas devido ao isolamento geográfico ou social. Sobre tudo, o acesso a 

linguagem permite acesso ao mundo social (JOHNSTONE 2008, p.6). 

Em uma perspectiva linguística, o discurso é “uma unidade de linguística 

constituída de uma sucessão de frases” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, 

p.168). 

O discurso ainda pode ser entendido como o uso da linguagem, a fala e seu 

desempenho, sendo ainda uma prática social (FAIRCLOUGH, 2008). 

Tal consideração implica no discurso ser “um modo de ação, uma forma em 

que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como 

também um modo de representação” (FAIRCLOUGH 2008, p.91). 

Essa ação discursiva, de forma resumida, reflete aspectos como ‘identidade 

social’ e ‘posição do sujeito’, a construção de relações sociais entre as pessoas, 

além de contribuir para a construção de sistemas de conhecimento e crença. Para 

Fairclough, tais implicações definem as três funções da linguagem: a ‘identitária, a 

‘relacional’ e a ‘ideacional’, de forma que... 

A função identitária relaciona-se aos modos pelos quais as identidades 
sociais são estabelecidas no discurso, a função relacional a como as 
relações sociais entre os participantes do discurso são representadas e 
negociadas, a função ideacional aos modos pelos quais os textos significam 
o mundo e seus processos, entidades e relações (FAIRCLOUGH 2008 p.92) 

Tais funções descritas por Fairclough permitem que o discurso tanto contribua 

para a reprodução da sociedade como para transformá-la. Assim, como a prática 

política, pode ter função de estabelecer, manter ou alterar relações de poder. Já 

como prática ideológica constitui, naturaliza, mantém e transforma os significados do 

mundo de posições diversas nas relações de poder (FAIRCLOUGH 2008 p.94). 

 

2.4 Análise Crítica de discurso (ACD) 

Na tentativa de estabelecer alguns preceitos para nortear a ACD como meio 

de ampliar o entendimento das questões ambientais nos meios de comunicação de 

massa, cabe aqui delinear alguns caminhos para os procedimentos do presente 
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trabalho. Nesse sentido, ainda dentro das concepções de Fairclough, a análise do 

discurso necessita delimitar aspectos que dêem condições para iniciar uma 

abordagem prática. Assim, aquele autor também distingue três dimensões nas quais 

o discurso está inserido: texto (falado ou escrito), prática discursiva (processos de 

produção, distribuição e consumo dos textos) e prática social (inserida em uma 

ideologia). Aqui é importante ressaltar que é entendido o texto como a linguagem 

escrita ou falada, produzida num evento discursivo (FAIRCLOUGH, 1992) 

 
Figura 1 – Concepção tridimensional do discurso em Fairclough (1992, p. 101) 

Texto é a unidade de estruturação dos discursos. Através da sua análise 

pode-se acessar os discursos que, por sua vez, são produzidos como prática social, 

constituída através da ideologia latente e corrente. 

O núcleo do discurso está no texto dentro de sua condição linguística como 

primeira dimensão, a prática discursiva através da produção, distribuição e consumo 

como algo que as pessoas entendem como procedimentos de senso comum 

partilhados na prática social. 

  Por esse ponto de vista, 

A parte do procedimento que trata da análise textual pode ser denominada 
‘descrição’, e as partes que tratam da análise da prática discursiva e da 
análise da prática social da qual o discurso faz parte podem ser 
denominadas ‘interpretação’(FAIRCLOUGH 2008 p.101). 

 Mesmo nesse delineamento claro, é patente para o autor a dificuldade e 

complexidade dos procedimentos e seu caráter multidisciplinar. 

 Ainda na perspectiva de Fairclough, a analise de discurso textual é 

organizada em quatro itens: vocabulário, gramática, coesão e estrutura textual, de 

forma que... 
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O vocabulário trata principalmente das palavras individuais, a gramática das 
palavras combinadas em orações e frases, a coesão trata da ligação entre 
orações e frases e a estrutura textual trata das propriedades organizacionais 
de larga escala dos textos (FAIRCLOUGH 2008 p.103) 

Na análise textual, Fairclough distingue a ‘força’ do enunciado –  tipos de atos 

de fala (promessas, pedidos, ameaças, etc) –, a ‘coerência’ e a ‘intertextualidade’.  

Quanto a ‘coerência’, Fairclough afirma que... 

“... não é uma propriedade dos textos, mas uma propriedade que os 
interpretes impõem aos textos, e diferentes intérpretes (incluindo o(a) 
produtor(a) do texto) possivelmente geram diferentes leituras coerentes do 
mesmo texto.” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 171). 

Já em relação à ‘intertextualidade’ esse autor define a como “a absorção de 

textos anteriores na produção de novos textos” (FAIRCLOUGH, 2008, p. 134). 

Essa distinção, combinada com as anteriores auxilia na delimitação dos 

‘sentidos’ dos textos – ou ordens do discurso conforme a tradição de AD iniciada por 

Foulcalt –, possibilitando compor um conjunto de interpretações possíveis. Essa 

possibilidade interpretativa subentende que  

As pessoas fazem escolhas sobre o modelo e a estrutura de suas orações 
que resultam em escolhas sobre o significado (e a construção) de 
identidades sociais, relações sociais e conhecimento e crença 
(FAIRCLOUGH 2008, p.104). 

Através da ACD o viés que uma comunicação midiática pode produzir é 

verificado por uma cuidadosa análise da linguagem em seus diversos componentes 

verbais – em textos e narrações, por exemplo – e não verbais – como em 

fotografias, imagens, gestos, sons, músicas, e quaisquer elementos significantes em 

uma comunicação. Assim, textos, imagens, fotografias, músicas, entre as diversas 

formas de comunicações, compõem um discurso.  

Contudo, Fairclough entende que o texto é o principal alvo das análises, pois 

tem papel central nas práticas discursivas (produção, distribuição e consumo de 

discursos) que, por sua vez, se inserem como prática social. Para o autor, prática 

social é algo que “as pessoas produzem ativamente e entendem com base em 

procedimentos de senso comum partilhados”(FAIRCLOUGH, 2008, p. 100).  
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A prática comunicacional partilhada cria particularidades significantes para a 

análise.  Para Johnstone formas de falar produzem e reproduzem formas de 

pensamento que, por sua vez, podem definir escolhas gramaticais, estilos entre os 

demais aspectos do discurso (JOHNSTONE 2008, p. 54). Essas diferentes escolhas 

podem ser verificadas como tendências constituídas através de ideologias. 

O entendimento de que a ACD é interessante para os objetivos propostos 

mais adiante, vem da união de disciplinas de cunho sociológico, psicossocial e 

sociodiscursivo. Igualmente por definir a comunicação como fenômeno de produção 

do sentido social, como também, descrevê-lo e propor interpretações para o debate 

social (CHARAUDEAU, 2006, p. 28-29). Para Johnstone (2008) a ACD é comumente 

utilizada por linguistas, mas também é empregada em outros campos através de 

estudos interdisciplinares em áreas como a antropologia, comunicação, estudos 

culturais, psicologia ou educação, entre outras, trazendo diferentes questionamentos 

e respostas. 

Johnstone destaca como as ideologias são utilizadas pelas classes 

dominantes como mecanismos para mascarar a opressão social exercida. A 

aceitação tácita pelo público de idéias como a submissão ao poder econômico, por 

exemplo, ocorre pela sua alienação e manipulação. A ACD procura explicitar esses 

mecanismos, buscando a justiça social (JOHNSTONE 2008, p.54). A autora ainda 

destaca a origem marxista da ACD, verificando as alterações dos aspectos culturais 

das relações sociais conduzidas pela introdução da economia de mercado. Nessa 

perspectiva o poder resulta não apenas da coesão econômica e política, mas da 

idéia de hegemonia. 

O entendimento de hegemonia é aquele que considera a assimetria tácita de 

poder entre diferentes atores sociais.  Fairclough (2001) define hegemonia como... 

 

...liderança tanto quanto dominação nos domínios econômico, político, 
cultural e ideológico de uma sociedade. Hegemonia é o poder sobre a 
sociedade como um todo de uma das classes economicamente definidas 
como fundamentais em aliança com outras forças sociais, mas nunca 
atingindo senão parcial e temporariamente, como um ‘equilíbrio instável’. 
Hegemonia é a construção de alianças e a integração muito mais do que 
simplesmente a dominação de classes subalternas, mediante concessões 
ou meios ideológicos para ganhar seu consentimento. (FAIRCLOUGH 2001, 
p122),   
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 Tal reflexão aponta a constante manutenção do poder hegemônico pelas 

classes dominantes através do reforço das relações de dominação. O discurso como 

prática social agrega a intenção do discurso sob a perspectiva de quem o analisa. 

Tal condição insere as construções de discursos e práticas, pautadas em ideais 

consonantes com a aceitação de um poder hegemônico.  Em relação a essa 

aceitação, Johnstone (2008) destaca como Foucault preconizou a exploração 

histórica das práticas de ideais consonantes com a aceitação de um poder 

hegemônico, estudando detalhes linguísticos de textos e transcrições em contexto 

sociocultural.  

Com essa perspectiva, a ACD busca explicar a escolha da representação de 

como o mundo é explicado e organizado, constituindo uma determinada ideologia. 

Para compor um quadro ideológico que estabelece o discurso a ser analisado pode-

se identificar as escolhas linguísticas do emissor. Tais escolhas podem determinar 

os valores ideológicos implícitos. Em outras palavras, toda escolha é uma estratégia 

em uma interação imputada em uma agenda epistemológica compartilhada, 

favorecendo a perspectiva escolhida. 

 

2.5 Ideologia e discurso 

Existem diversas definições para ideologia, porém para Charaudeau e 

Maingueneau há um consenso referente à idéia da existência de “um sistema global 

de interpretação do mundo social” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, pg. 

267). Em relação a análise do discurso, Charaudeau e Maingueneau parecem 

concordar com a perspectiva de Althusser na qual a interpretação da ideologia que 

elabora os discursos é vista como uma relação dos indivíduos com sua existência 

concretizada em aparelhos e práticas (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU 2008, pg. 

267). 

Na mesma direção, na perspectiva de Thompson (1995), a leitura de ideologia 

como o compartilhamento de idéias é vista como tendência de favorecimento e 

manutenção do sistema de poder, exercendo uma dominação suave expressa por 

um sistema de valores que podemos chamar de ideologia. Estabelece a relação 

entre as ideologias como um cimento social que “podem ser vistas como ‘sistemas 
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de pensamento’, ‘sistemas de crenças’, ou ‘sistemas simbólicos’,que se referem a 

ação social ou a prática política” (THOMPSON 1995, p.14). 

Thompson reflete ainda sobre a enorme quantidade de símbolos que os 

indivíduos da sociedade estão expostos (cada vez mais) com a expansão dos meios 

de comunicação de massa. Tal condição, aliada aos interesses das elites 

controladoras dos veículos de comunicação contribuem com a reprodução da 

condição de dominação social. “Estudar a ideologia é estudar as maneiras como o 

sentido serve para estabelecer e sustentar relações de dominação” (THOMPSON 

1995, p. 76). 

Verificando o papel dos meios de comunicação de massa, Thompson 

considera que a recepção das mensagens desses meios adquire um caráter 

ideológico e são interpretadas segundo o contexto histórico do receptor. No caso do 

Jornal o receptor é o leitor ao qual o jornal se destina. Assim, o veículo de 

comunicação é caracterizado como emissor e o conteúdo da informação a 

mensagem. Thompson define os procedimentos de análise como “formas de 

investigação hermenêutica”. Nessa perspectiva metodológica de Thompson, a 

interpretação no contexto do receptor, a interpretação na vida quotidiana, é chamada 

de pré-interpretação, útil em pesquisas etnográficas. Porém ainda é possível a 

reinterpretação dos discursos a partir do que Thompson chama de “hermenêutica da 

profundidade”. Tal procedimento consiste na análise formal das estruturas 

simbólicas presentes no discurso em questão. Ou seja, consistem em estudos 

semióticos, discursivos, sintáticos, da argumentação, etc., comumente realizados em 

estudos de comunicação e ciências sociais.  

A análise formal das estruturas simbólicas pressupõe um amplo entendimento 

da conjuntura histórica na qual o fato ocorre e o discurso é produzido. De forma que 

as possibilidades do estabelecimento de relações interpretativas na análise exigem a 

integração dessa conjuntura, exigindo grande esforço de reconstituição dos signos1 

do contexto que se trata. A dificuldade de interpretação pode ser considerada ainda, 

pela necessidade de definição de uma perspectiva interpretativa que constitua o 

                                                 
1
 São palavras ou seqüências mais longas de texto que consistem de um significado combinado com 

uma forma, ou de um ‘significado’ combinado com um ‘significante’ conforme descrito por Ferdinand 
Saussure (FAIRCLOUGH, 2008, p.102-103). 
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público, visto que o condicionamento do consenso sobre valores define a ideologia 

hegemônica e a impossibilidade da diversidade interpretativa. 

Essa dificuldade de estabelecer interpretações alternativas é vista pelos 

adeptos da ACD com outras possibilidades. Como Van Dijk que considera que a 

cognição dos indivíduos estabelece “modelos mentais” nos quais se insere o 

“contexto” onde o discurso é analisado e interpretado pelo usuário da língua (DIJK 

2012, pg. 87). O contexto aqui é entendido como “a parte de um discurso que 

constitui o entorno de outras partes” (DIJK 2012, pg. 87). Dijk considera que a 

situação na qual o discurso se encontra junto com as experiências individuais 

estabelece as possibilidades analíticas e interpretativas. 

Fairclough, concorda em parte com Thompson no que se refere a produção 

ou a transformação das relações exercidas por construções discursivas, servindo 

para estabelecer ou manter relações de dominação (FAIRCLOUGH 1995, pg. 117). 

No entanto a posição defendida por Fairclough é que são factíveis os embates de 

discursos. Segundo ele 

As ideologias embutidas nas práticas discursivas são muito 
eficazes quando se tornam naturalizadas e atingem o status de ‘senso 
comum’; mas essa propriedade estável e estabelecida das ideologias não 
deve ser muito enfatizada, porque minha referência a ‘transformação’ 
aponta a luta ideológica como dimensão da prática discursiva, uma luta para 
remoldar as práticas discursivas e as ideologias nelas construídas no 
contexto da reestruturação ou da transformação das relações de dominação 
(FAIRCLOUGH 2001, PG. 117),  

A possibilidade de transformação levantada refuta a postura de Thompson no 

que se refere a estruturação ideológica a partir da construção do ‘senso comum’. A 

abertura para diferentes interpretações dos textos defendida por Fairclough 

determina a impossibilidade de ‘leitura’ que descreva as ideologias nestes. Segundo 

esse autor os textos trazem ‘traços’ dos processos e das estruturas ideológicas. De 

fato, Fairclough considera que 

 A teoria Althusseriana do sujeito exagera a constituição 
ideológica dos sujeitos e, consequentemente, subestima a capacidade de 
os sujeitos agirem individualmente ou coletivamente como agentes, até 
mesmo no compromisso com a crítica e na oposição às práticas ideológicas 
(FAIRCLOUGH 2001, pg. 121) 
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Essa posição parece mais alinhada com a ACD, pois refuta o caráter 

determinista das relações de poder, acreditando na possibilidade dos indivíduos 

adquirirem capacidade crítica e transcender limites ideológicos. 

Ainda sobre a ideologia e sua interação com os meios de comunicação de 

massa, Fairclough destaca como esses meios afetam ou são afetados por relações 

de poder na sociedade, onde se encontram relações de classes, gêneros, étnicas e 

relações entre grupos particulares como políticos ou cientistas e a massa da 

população. Para Fairclough (1995), a linguagem utilizada pelos meios de 

comunicação de massa inclui formas particulares de representar o mundo (como a 

representação do papel da economia na sociedade), a construção particular de 

identidades sociais (cientistas peritos consultores sobre algum tema em particular 

em programas de televisão ou rádio) assim como a construção particular de relações 

sociais (como por exemplo, a relação entre políticos e o público, simulando relações 

entre pessoas que compartilham uma visão de mundo) (FAIRCLOUGH 1995, pg. 

12). Fairclough ainda considera que nem todos os textos são investidos 

ideologicamente em mesmo grau. Para ele a hipótese dos discursos publicitários 

serem mais colonizados por ideologias do que os científicos é factível 

(FAIRCLOUGH 2001, pg. 122). Explicitar as interpretações discursivas possíveis nos 

textos é a prática da ACD. 

   Existem diferentes interpretações e relações dos textos com ideologias. Como 

também existem o simples reconhecimento das possibilidades interpretativas e 

conexões com ‘traços’ ideológicos, considerando o contexto discursivo no qual esses 

textos foram concebidos. Esses indícios e limites suficientes para exercitar a análise, 

conforme a proposta da ACD. 

 

2.6 Tipologia dos discursos midiáticos  

Na perspectiva bakhtiniana a construção de gêneros discursivos é resultante 

de formas-padrão “relativamente estáveis” de um enunciado, determinado sócio-

historicamente (Bakhtin, 2003). O enunciado, segundo Bakhtin, pressupõe uma 

intenção comunicativa de um sujeito e é carregado de sentido, podendo ser 
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composto de uma palavra ou oração. Esse autor ainda considera que os discursos 

podem ser “primários” ou “secundários”. Os primários ocorrem em situações do 

cotidiano, informais, não elaborados como os diálogos, cartas e bilhetes. Já os 

secundários normalmente são mediados pela escrita, aparecendo em situações 

comunicativas mais complexas e elaboradas como no teatro, romance, tese 

científica, palestra, etc. Concordando com a classificação Ambas são verbais pois 

operam através dos recursos linguísticos (BAKHTIN 2003, pg. 273), diferindo apenas 

pela complexidade em que se apresentam. Também é importante salientar que o 

texto como código de linguagem é considerado verbal, pois recorre aos signos 

lingüísticos distinguindo-se da comunicação não verbal que utiliza de signos como 

gestos, movimentos, espaços, tempos, sons imagens, etc. (SERRA 2007, p. 81). 

Bakhtin também considera que os discursos secundários surgem da 

reelaborações dos primários. Para fins de classificação, também são percebidas por 

Bakhtin características como o conteúdo temático (assunto) o plano composicional 

(estrutura formal) e o estilo (a forma individual de escrever; vocabulário, composição 

frasal e gramatical). Tais características se relacionam entre si e são determinadas a 

partir da esfera comunicacional. 

Se estabelecermos como esfera os veículos de mídia, tais características 

podem auxiliar na determinação genérica de construções quanto aos temas, 

estrutura e estilo. Não obstante, podemos encontrar como elementos linguísticos de 

construção de discurso nos textos dos jornais, narrativas, descrições, argumentos e 

pedidos. Para entender as possibilidades para as sínteses dos textos o seu sentido 

ou força pode-se buscar classificações que diferenciem os textos dos jornais. 

Buscando entender possibilidades de classificação dos tipos de enunciados 

em um jornal, entendendo como um discurso verbal mediado pela escrita e que 

possui intencionalidade, pode-se estabelecer semelhanças e diferenças nos 

aspectos temáticos, estruturais ou formais e estilísticas como proposto por Bakhtin 

(2003). 

Patrick Charaudeau, analisando as distinções das diversas possibilidades de 

classificação dos textos presentes nos veículos de comunicação, estabelece 

possibilidades para a Análise do Discurso (AD) no que se refere a características 
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linguísticas. A tipificação dos textos dos veículos de comunicação serviu para 

Charaudeau (2006) estabelecer hierarquias quanto a posição do enunciador ou 

veículo em relação a um determinado tema ou assunto. Do ponto de vista 

metodológico, tal consideração abre possibilidade de se estabelecer relações de 

categorias para explicar as analogias entre ‘tipos’ de textos presentes. Charaudeau 

estabelece que a “tipologia é o resultado de uma determinada classificação dos 

gêneros” (CHARAUDEAU 2006, p.208). Sem considerar a tradição literária 

Charaudeau (2006) considera que “um gênero é constituído pelo conjunto das 

características de um objeto e constitui uma classe à qual o objeto pertence” 

(CHARAUDEAU 2006, p.204). 

Não é minha intenção aqui demonstrar tais possibilidades, mas só expor 

como as diferentes formas de abordar os fatos nos jornais estabelecem uma relação 

de engajamento com o fato retratado como uma forma de delimitação do contexto 

sociocultural no qual um determinado tema se insere. Tal relação revela as nuances 

discursivas inseridas na seleção do tipo de tratamento dado pelo veículo de 

comunicação ao fato retratado. 

A tipologia que se adota aqui busca classificar os discursos encontrados em 

textos produzidos pelos veículos de mídia para possibilitar uma análise objetiva. Um 

meio de comunicação de massa já se constitui como tipo de comunicação específico 

quanto a sua situação na sociedade, ou seja, no domínio da atividade social na qual 

se efetua o discurso (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008). Essa consideração 

auxilia na separação dos enunciados em categorias (como jornal, televisão, rádio, 

revista, internet, etc) e subcategorias (editoriais, publicidades, notas, entrevistas, 

cartas, notícias, etc) distintas. Essas subcategorias são denominadas por 

Charaudeau como ‘modos discursivos’ e por Fairclough como ‘modalidades 

enunciativas’ (FAIRCLOUGH 2008, p.68). São as formas de tratamento dadas ao 

enunciado e constituem o acontecimento midiático em notícia atribuindo 

propriedades. Charaudeau organiza três categorias, conforme sua intencionalidade: 

“relatar o acontecimento”, “comentar o acontecimento” e “provocar o acontecimento” 

(CHARAUDEAU 2006, p. 207).  

A figura abaixo elaborada por Charaudeau descreve relações de engajamento 

e ‘tipos de textos’, encontrados comumente em veículos de mídia. 
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Figura 2 – Níveis de engajamento representando nuances entre ‘tipos’ discursivos 

encontrados em veículos de mídia (CHARAUDEAU 2006, p.208): 
Acontecimento Relatado (AR), Acontecimento Comentado (AC) e 
Acontecimento Provocado (AP)2 

Essas categorias predeterminadas dão suporte analítico para auxiliar a AD, 

em aspectos textuais como a coesão (onde se considera aspectos como a 

argumentação e os conectivos), pois orientam quanto ao contrato comunicacional3 

vigente em cada situação. 

Considerando que o contrato de comunicação das mídias estabelece o 

serviço de produção e transmissão da informação para a sociedade, acordadas 

pelas instâncias de produção ou seleção de material que será publicado (a redações 

dos jornais como esta pesquisa propõe) e recepção (os leitores do jornal), 

Charaudeau (2006) destaca como alguns tipos de enunciação podem determinar a 

manifestação do enunciador (do jornal em última instância) uma maior ou menor 

                                                 
2 Charaudeau estabelece as relações entre os diferentes tipos de textos que justificam sua 
hierarquização quanto ao engajamento em (CHARAUDEAU 2006, p.209-211). 
3 Termo empregado para “designar o que faz com que o ato de comunicação seja reconhecido como 
válido do ponto de vista do sentido” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2008, p. 130) 
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intensidade no engajamento do discurso. Em outras palavras, um editorial em um 

jornal pode ser mais engajado que uma reportagem. O autor propõe uma 

hierarquização dos tipos de enunciação, definindo um maior ou menor engajamento.  

Vale ressaltar que, para a AD, o engajamento definido aqui trata da 

manifestação do emissor e, portanto, sinalizando a intenção deste em mostrar sua 

posição diante do tema abordado: engajada ou neutra em sua aparência. 

 

2.7 Múltiplos discursos presentes na mídia 

Em uma definição empírica o processo de informar pode ser “a transmissão 

de um saber, com a ajuda de uma determinada linguagem, por alguém que o possui 

a alguém que se presume não possuí-lo” (CHARAUDEAU, 2006, p33). 

Considerando que a informação implica um processo de produção de discurso em 

situação de comunicação (CHARAUDEAU 2006, p34), a mídia pode estabelecer 

formas de construir tais informações. Nessa modalidade de comunicação, essa 

construção é definida a partir de uma ‘fonte de informação’ – o fato capturado 

através da observação direta dos produtores da notícia ou através de relatos de 

terceiros –, mediada por uma instância de transmissão que busca atingir receptores. 

A escolha das fontes de informação por parte dos veículos é ideológica, seguindo 

critérios conforme relatam Herman & Chomsky (2003) ou mesmo buscando seguir 

diretrizes utilitaristas ou deontológicas (BUCCI, 2000) conforme exposto 

anteriormente. Pela perspectiva do receptor, aspectos pertinentes a serem 

considerados em relação à fonte e sua ‘validade’ – ter consistência a partir de uma 

dada ideologia, relativa ao receptor – que são levantados por Charaudeau (2006, 

p37) são: a autenticidade (se é existencialmente verdadeiro), verossimilhança (se é 

possivelmente verdadeiro) e pertinência (a hierarquização dos temas). Tal análise dá 

consistência à idéia de que a coesão do texto da notícia é analisada sob o prisma 

das possibilidades ideológicas do receptor.  

Nesse contexto a instância de produção das notícias lança mão de 

estratégias de discurso que buscam representar os fatos de forma ‘verdadeira’, 

‘verossímil’ e ‘pertinente’. Dessa prerrogativa é que se produzem textos que aqui 

chamamos de notícias. Tais textos se caracterizam por apresentar o discurso 
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‘informativo’. Assim há a prerrogativa de que o emissor, o veículo de comunicação, 

possui uma informação que o receptor ignora. Essa situação dá ao veículo uma 

condição que Charaudeau chama de ‘organismo especializado’ que “tem a vocação 

de responder a uma demanda social por dever de democracia” (CHARAUDEAU 

2006, p.58). Contrariando essa prerrogativa, a lógica comercial à qual essas 

organizações se gestam, esvanece a possibilidade de idealizar tal condição 

democrática às informações propagadas nos veículos. A busca pela notoriedade, 

audiência, vendagem, ou a forma pela qual o veículo atrai o público, assim como 

outros interesses dos veículos, prejudica a isenção ideológica da informação, 

conforme já justificado anteriormente através da teoria dos filtros (HERMAN; 

CHOMSKY, 2003). Contudo, o processo de produção e transmissão da informação 

realizado pelos veículos de comunicação deveria elaborar as notícias com a máxima 

objetividade, descrevendo o fato de forma isenta. Tal forma é o que Charaudeau 

chama de discurso ‘informativo’. No entanto, há outros discursos presentes nos 

veículos. Outras formas textuais que podem transmitir informação e passiveis de 

serem confundidas com o texto informativo são: o discurso ‘propagandista’, o 

‘científico’ e o ‘didático’ (CHARAUDEAU, 2006). Tais discursos são comumente 

encontrados em textos dos veículos de comunicação. Informativos quando o texto se 

limita a transmitir um fato com grande objetividade. É a característica central nos 

discursos dos veículos de comunicação. O discurso propagandistico ocorre quando 

se agrega idéias que estimulam ações. A publicidade e aqueles que abordam a 

política têm essa característica. Discursos científicos quando relatam conhecimentos 

científicos ou trazem a análise científica de um fato do mundo natural ou social. 

Ocorre ainda a apropriação da linguagem científica nesses textos. Didático quando 

estabelecem relações com o aprendizado de conceitos expostos.  

A ocorrência de múltiplos discursos, o uso isolado ou híbrido desses 

discursos são facilmente constatados como veremos nos resultados do presente 

trabalho. A motivação de múltiplos discursos nos jornais pode estar vinculado com a 

força do discurso – como explicado anteriormente, sintetizado aqui como a parte do 

sentido do texto que define o ato, promessas, ordens, apelos, etc. A partir da 

intenção do autor do texto ou do jornal, o uso de um ou mais tipos de discursos pode 

ser motivado pela busca deste pela consistência à intenção do texto. Por exemplo, 

na escolha do uso do discurso científico, as argumentações com fatos científicos e 
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mesmo através do emprego de termos científicos sugerem evidências qualificadas 

supostamente qualificadas pelos conhecimentos científicos sobre o ponto de vista 

exposto em um determinado texto.   

 É coerente afirmar que, atualmente, o discurso científico tem um grande 

apelo de verdade quando se trata de estabelecer argumentos relevantes para o 

convencimento do leitor em questões relativas ao aquecimento global e outras 

questões ambientais. 

Quando os discursos se misturam, pode-se encontrar o fenômeno da 

interdiscursividade. Ou seja, a constituição de um texto a partir de discurso e 

gêneros diversos. Também chamada de ‘Intertextualidade constitutiva’ pelo uso de 

‘convenções discursivas’ na produção de textos (FAIRCLOUGH 2001, p.136). Essa 

possibilidade dá um sentido ideológico para os textos dos veículos de mídia. 

Fairclough sustenta que a interdiscursividade entre o discurso informativo (ou 

‘jornalístico’) e o publicitário, cria um novo discurso ‘híbrido’ de informação e 

publicidade (de falar e vender) (FAIRCLOUGH 1992, p. 149). 

Outro aspecto ligado a escolha do tipo de discurso nos veículos de 

comunicação é o contexto. Van Dijk (2012) estabelece uma noção de contexto na 

qual  

...algum fenômeno, evento, ação ou discurso tem que ser estudado em 
relação com seu ambiente, isto é, com as condições e consequências que 
constituem seu entorno. Portanto, não só descrevem, mas também, e 
especialmente, explicam a ocorrência de propriedades de algum fenômeno 
focal em termos de alguns aspectos de seu contexto (VAN DIJK 2112, pg. 
19).  

 Para esse autor, contexto pode ser definido como... 

...um tipo específico de modelo mental, isto é, como representações das 
próprias situações comunicativas feitas subjetivamente pelos participantes, 
e não como situações comunicativas enquanto tais (VAN DIJK 2012, p. 43). 

Assim, a seleção do discurso se vincula a um determinado meio onde se 

estabelece o sentido na perspectiva do autor e da ideologia que ele partilha. 

 Estabelecendo o contexto, conforme visto por Van Dijk (2012), pode-se 

pensar o JP como gênero informativo, inserido na esfera pública, apresentando o 
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modo escrito no domínio social de mídia, como instituição de caráter privado, com 

um papel de diálogo de sentido veículo-público e com o objetivo de transferir 

informações. Utilizando essas categorias de contexto, conforme descrição de Djik 

(2012), se estabelece os aspectos formais determinantes dos discursos no JP. 

 Também se pode considerar que o domínio do veículo é apresentado no 

campo simbólico referente à circulação de conhecimentos e crenças, apresentando 

aspectos discursivos de mídia e hibridações com discursos de educação, ciência, 

religião e publicidade. Também, em um nível mais específico de gênero discursivo, 

no que se refere ao que Van Dijk chama de “eventos comunicativos ou situações 

sociais” podemos considerar genericamente os jornais por suas ações propostas. 

Dentre essas ações, estão as entrevistas com pessoas, publicações de 

conhecimentos científicos ou de senso comum, além de controle das ações de 

pessoas através de publicações de leis, mandatos, instruções normativas, etc. Cada 

tipo apresenta suas características próprias como a presença de argumentação ou 

linguagem própria do discurso científico por exemplo. 

 De tal forma, pode-se afirmar que a elaboração do discurso em sua condição 

típica é consequência de sua força (ato da fala como por exemplo; pedidos, 

ameaças, promessas, etc), do contexto discursivo e a consequente coerência que é 

estabelecida para o leitor, definindo um determinado sentido e aspecto e 

características linguísticas. 

 

2.8  Ética na produção da notícia 

Em relação às possibilidades da realização do trabalho de produção de 

notícias, existem critérios estabelecidos na prática do jornalismo, no que tange aos 

limites éticos. O conceito de ética adotado aqui é aquele construído a partir dos 

pressupostos nos quais a razão é centralizadora nas escolhas do indivíduo em sua 

participação na sociedade, enquanto a moral são regras, costumes e valores 

culturais.   

A Federação Nacional dos Jornalistas é responsável pela redação e revisão 

do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. O documento estabelece aspectos 
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norteadores quanto ao direito à informação, da conduta do profissional do jornalismo 

e sua responsabilidade.  Jornais como O Estado de S. Paulo, dentre outros veículos 

de comunicação proeminentes no país estabelecem seus princípios éticos de 

exercício profissional em publicações disponíveis na internet, como também está 

disponível o Código de Ética citado acima. De forma que o acesso as bases éticas 

de produção da notícia surge em um nível teórico. A prática dos preceitos 

estabelecidos internamente nos veículos é de responsabilidade dos veículos, seus 

editores e demais profissionais. As opções por temas, abordagens e a mesmo a 

opção por uma posição ideológica ou a busca do pluralismo fazem parte do 

cotidiano das empresas de comunicação. 

A produção da notícia no contexto de elaboração de textos de informação, 

narração e reprodução de discurso se configura como ato de comunicação social 

com grande responsabilidade ética. Tal responsabilidade insere a produção de 

conteúdos em conflitos de interesse. Esses conflitos estabelecem uma autonomia 

limitada dos produtores de conteúdos nos jornais.  

Em regimes liberais, Bertrand (1999) relata como causa dessa baixa 

autonomia... 

...o passado, a cultura, a economia do país; o que querem os decisores 
econômicos e políticos da sociedade envolvente; o que desejam os 
consumidores e cidadãos, ou seja, todos os habitantes (BERTRAND 1999, 
p.47). 

A expectativa quanto a forma de representar os fatos sociais é diferente para 

os diferentes atores sociais citados por Bertrand. Por consequência o conflito ético 

que se estabelece – ou que não se estabelece – nas redações dos jornais definem 

as escolhas dessas representações e por isso são importantes.  

É dessa forma que as condições de produção das redações colocam seus 

produtores em situações que desafiam o relato preciso dos fatos. A seleção e 

tratamento que se dá a notícia durante sua produção é tema que deve, ou deveria, 

ser discutido amplamente pela sociedade devido às questões que já foram expostas 

até aqui. Eugênio Bucci levanta em seu livro “Sobre a ética e a imprensa” as 

condições que se impõem sobre os profissionais das redações dos jornais. 
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Segundo Bucci, existem duas correntes estabelecidas: a deontológica – 

princípio fundamentado em Kant que exige uma regra universal para o tratamento da 

notícia imputando a publicação de todos os fatos como princípio – e a utilitarista que 

se guia pela utilidade pública dos fatos a serem divulgados – público no sentido das 

maiorias e não elites e Estado. Bucci cita um suposto terceiro princípio chamado de 

“regra de ouro” definido por Rushworth Kidder, presidente do Institute for Global  

Ethics, como o tratamento pelo qual “cada um deve agir em relação aos outros  do 

mesmo modo  que gostaria que os outros agissem em relação a si” (BUCCI 2000, 

p.23). Tal possibilidade trás problemas como a prerrogativa de uma sociedade 

solidária. Bucci destaca a dificuldade dessa aplicabilidade exemplificando dilemas 

das redações como no caso a possibilidade da corrupção passiva quando os 

jornalistas podem ser abordados pelos sujeitos corruptores das prováveis notícias 

(BUCCI 2000, p.23-24). 

 Para Bucci, as correntes utilitaristas e deontológicas se...  

...mesclam, com uma sutil inclinação para aquela que prevê a 
responsabilidade dos agentes sobre seus atos e as consequências deles. A 
decisão ética é de foro individual, mas tem seu sentido no bem comum – 
que portanto deve ser sempre considerado. Pensar apenas e simplesmente 
na moralidade do ato pode se traduzir em inconsequência (BUCCI 2000, 
p.24). 

A identificação de questões que envolvam aspectos éticos em textos 

produzidos pelas mídias, na perspectiva da AD, deve ser considerada em sua 

condição intencional ou mesmo como falhas de precisão às quais as notícias 

também estão sujeitas. De qualquer forma, o compromisso de retratar os fatos de 

importância social é negligenciado quando princípios éticos são ignorados. Aspectos 

como a omissão em relação a fatos podem ser encontrados nos veículos quando o 

fato ameaça interesses dos que controlam as organizações ou indivíduos que detém 

o poder econômico ou político (HERMAN; CHOMSKY, 2003). 

Outro dilema ético com o qual os profissionais da comunicação deparam é o 

ritmo de produção em que as redações trabalham. Veículos como a internet e 

mesmo a televisão, que emitem informações sobre fatos quase que 

instantaneamente têm grande chance de emitir informações equivocadas ou 

imprecisas. Os jornais diários trabalham com folga um pouco maior, mas dependem 

da produção de grande quantidade de textos. Essa velocidade de produção exige 
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preparo e versatilidade dos jornalistas para tratar de diferentes assuntos com 

responsabilidade. Trigueiro (2003) adiciona a essa problemática o despreparo dos 

profissionais para abordar temáticas ambientais. Se um determinado jornal possui 

colaboradores especialistas na área política e econômica, por exemplo, a área 

ambiental, como temática transversal que exige do produtor da notícia condições 

analíticas do fato, também deveria ter o mesmo tratamento. Nessa perspectiva, 

convém que os editores dos jornais promovam a formação continuada dos 

produtores de informação (jornalistas, colunistas e demais produtores de 

informação). 

 

 

 

 

 

 

2.9 Discursos midiáticos referentes à natureza, ao ambiente e às questões 

ambientais 

Para a realização de estudos sobre mídia e ambiente, o uso de métodos que 

relacionem aspectos linguísticos à representação do ambiente pode revelar valores 

que a sociedade partilha, ou mesmo novos valores que se quer introduzir – a 

exemplo da publicidade que busca provocar um determinado comportamento como 

o consumo de um determinado produto. Nesse sentido, aspectos como a associação 

de termos que designe ambiente ou natureza nos textos encontrados em 

comunicações dos veículos pode ser uma fonte de informação para a pesquisa. 

 Termos como poluição, recursos naturais, sustentabilidade, natureza, etc., 

atualmente, são exemplos comumente encontrados em textos elaborados nas 

redações de jornais, telejornais e revistas. Em pesquisas anteriores, verifiquei alguns 

aspectos aos quais se associavam termos relacionados ao ambiente. Um exemplo 

encontrado no telejornal da EPTV4 é o uso de imagens de rios, animais silvestres e 

florestas como sinônimo de natureza, além de sua apropriação, ou como recurso 

                                                 
4 Emissoras Pioneiras de Televisão. Rede de emissoras afiliadas a Rede Globo de Televisão, dividida 
em quatro emissoras, três no Estado de São Paulo e uma no Estado de Minas Gerais. 
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com finalidade de suprir necessidades – a água principalmente –, ou como elemento 

espetacular na composição de produtos midiáticos (CORRÊA, 2006). 

Almeida Jr. e Andrade (2007) salientam questões que envolvem a 

publicidade, mídia e ambiente. Entre as questões levantadas pelos autores, se 

destacam a colonização do espaço midiático pela publicidade, tendo o consumo 

como ideologia norteadora, além da apropriação do discurso ambientalista com 

finalidades como a “camuflagem para atividades danosas ao meio ambiente e à 

saúde da população” (ALMEIDA JR.; ANDRADE 2007, p. 116).  Dessa forma se 

entende que os interesses econômicos implícitos na adoção do discurso ambiental 

não constituem necessariamente na adoção de práticas alinhadas com a 

necessidade de manutenção do ambiente. 

Segundo esses autores, 

Essa aproximação entre mídia, consumo e ambiente resulta em 
um redirecionamento da reflexão. Não é mais possível discutir a produção 
comunicacional sobre a realidade ambiental em termos de formação, 
atuação e conscientização pública e ação política. A prática publicitária e a 
interação entre agências, grupos de consumo e entidades públicas solicitam 
um reordenamento de iniciativas e conceitos (ALMEIDA JR.; ANDRADE 
2007, p. 118).  

Concordando com Almeida Jr. e Andrade (2007), é importante a busca de 

maior objetividade e participação da sociedade na discussão das bases de uma 

política de comunicação de massa que revele as questões ambientais em suas 

várias dimensões, promovendo a maior informação e atuação da sociedade.   

Os discursos sobre o ambiente nos meios de comunicação de massa podem 

abordar diversas temáticas. São imagens e textos que constroem e propagam 

sentidos vinculados a aspectos ambientais, contribuindo na composição de uma 

visão de realidade compartilhada. Segundo Gerbner et al (2002), esse 

compartilhamento contribui para a homogeneização do pensamento pela exposição 

continuada dos indivíduos aos meios de comunicação de massa, desde a infância, 

quando estes estão se integrando à sociedade. Gerbner enfatiza que as crianças 

têm na televisão uma fonte de primária da socialização e informação na sociedade 

contemporânea (GERBNER et al 2002, pg. 43). Dependendo de grau de exposição, 

ao ingressarem no mundo adulto os indivíduos já trazem um conjunto de valores 
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estabelecidos e condicionados pela atuação da comunicação de massa. Dessa 

forma, uma visão de mundo homogênea é “cultivada” junto àqueles que possuem 

predisposição em entender a realidade a partir da ideologia propagada nos meios de 

comunicação de massa.  Assim, se por um lado esses meios integram as pessoas à 

sociedade, por outro, as tornam ideologicamente parecidas e propensas a concordar 

e reproduzir o discurso corrente nos meios de comunicação, induzindo a 

comportamentos de consumo, por exemplo. Essa tese é defendida por Gerbner com 

o nome de “Teoria do Cultivo”. 

A partir do pressuposto que o pensamento da sociedade é “cultivado”, outra 

indagação que surge é quais os valores que estão sendo construídos? Quais as 

consequências possíveis para a sociedade e para o ambiente a partir dessa 

construção? 

A reflexão de Shanahan e McComas (1998) é de que a televisão dissemina a 

ignorância em relação às questões ambientais. Além disso, propaga o sentimento de 

impotência quanto à resolução das questões ambientais, relegando esta 

responsabilidade às corporações e aos governos (SHANAHAN; McCOMAS 1998, p. 

144) 

A formação de opinião junto à sociedade que é imputada aos meios de 

comunicação de massa é verificada por diversos pesquisadores como Ramos 

(1995), Andrade (2003), Shanahan e McComas (1998), Beder (2002), entre outros, 

que relacionam as questões ambientais com mensagens e discursos dos veículos de 

comunicação. Tais pesquisas surgem nos anos 1980 com um aumento paulatino até 

a atualidade. Tal comportamento pode ser explicado pelo aumento da cobertura de 

questões ambientais pelos meios de comunicação nesse período (ALMEIDA JR.; 

ANDRADE 2007, p. 107).  

Ramos (1995), estudando a cobertura de jornais de circulação nacional sobre 

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

(CNUMAD), verificou que a cobertura jornalística da temática ambiental é muito 

depende de eventos para se tornarem notícias. Também constatou que a 

abordagem é fragmentada, ou seja, o fato é apresentado sem informações 

adicionais que permitam o entendimento da relevância da questão ambiental 
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(RAMOS 1995, p. 148). Outra constatação de Ramos é a superficialidade com a qual 

é tratado o tema ambiental. Somente referências vagas à necessidade e importância 

do tema, assim como a ausência da discussão de modelos de desenvolvimento 

menos nocivos ao meio ambiente e mais voltado para a redução das desigualdades 

sociais (RAMOS 1995, p. 149). 

Trigueiro (2003) ressalta que a temática ambiental, em comparação com 

outras que se resolvem em uma escala de tempo mais definida, tem menos apelo 

junto ao público. Em outras palavras, o desfecho dos fatos em uma escala de tempo 

curto tem maior apelo para o público de interesses imediatistas (TRIGUEIRO 2003, 

p. 74). 

Beder (2002) relata a reação de corporações no sentido de manter os 

interesses econômicos ameaçados por argumentos formulados pelos movimentos 

ambientalistas. Através de ações de Relações Públicas, nas quais as mídias 

desempenham um importante papel, essas corporações passam a inserir 

campanhas buscando a manutenção de uma boa imagem junto ao público. Beder 

ainda relata que as ações de RP não pararam por aí. Também houveram 

financiamentos de ONGs e institutos de pesquisas que atendessem às necessidades 

ideológicas e científicas das grandes corporações, até representações judiciais 

contra seus inimigos ideológicos e interesses antagônicos (BEDER 2002). Tais 

práticas iniciaram na década de 1960 e se tornaram comuns e crescentes em países 

como os Estados Unidos (BEDER 2002, p. 1107-108) 

Outra tendência de no tratamento da temática ambiental nos meios de 

comunicação, como foi dito anteriormente, é a abordagem fantástica e espetacular. 

A televisão, a partir da década de 1970, apresentou imagens de rios, cataratas, 

locais apresentados como inacessíveis e repletos de desafios para os seus 

exploradores. Conforme relata Andrade (2003), no Brasil o programa de televisão 

apresentado pelo Deputado e jornalista, Fidelis dos Santos Amaral Netto, iniciou 

essa abordagem que se mantém até hoje como gênero de comunicação, que 

apresenta paisagens naturais em seus aspectos grotescos e espetaculares como 

apelo ao público.  
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Assim, a fragmentação do assunto e a dependência de eventos ou de datas 

especiais para a cobertura da temática ambiental, resultando na omissão de fatos 

importantes do ponto de vista ambiental (RAMOS, 1995), o discurso conservador e 

formador de uma postura passiva por parte da audiência (SHANAHAM; MCCOMAS, 

1998), a retratação sensacional do mundo natural (ANDRADE, 2003), mensagens 

resultantes da reação dos grupos empresariais, com o objetivo de desacreditar os 

ideais dos movimentos ambientalistas (BEDER, 2002) são exemplos de vieses 

agregados ao discurso dos meios de comunicação de massa em relação ao 

ambiente. Essas situações ocorrem nos veículos, por razões como o despreparo dos 

profissionais de comunicação em relação às questões ambientais (TRIGUEIRO, 

2003), ou mesmo pela defesa dos interesses conservadores que influenciam os 

veículos de comunicação (HERMAN; CHOMSKY, 2003). De qualquer forma, tais 

situações tendem a contribuir para a reprodução de mensagens em desacordo com 

as necessidades crescentes de ações efetivas e preconizadas pelo conceito do 

desenvolvimento sustentável. 

 

2.10 Sustentabilidade 

A inserção do termo sustentabilidade em discursos sobre ambiente vem 

ocorrendo nos últimos 30 anos. Por ser um conceito que possui interpretações 

distintas, cabe posicionar o entendimento deste autor sobre as possibilidades de 

ACD que se vinculam ao termo. Cabe salientar que a elaboração de um conceito de 

sustentabilidade constrói o significado da palavra. Pode constituir o que Fairclough 

denomina ‘lexicalização’, ou seja, a multiplicidade de meios de expressar com novas 

palavras um significado, atribuindo sentidos e interpretações por uma perspectiva 

teórica, cultural ou ideológica particular (FAIRCLOUGH 2008, p.236). Nesse sentido 

é interessante estabelecer alguns aspectos sobre o termo, dando contornos que 

explicitem as possíveis interpretações, de acordo com o contexto no qual o termo é 

empregado. 

Recorrendo a uma breve noção histórica do termo em questão, ainda na 

década de 1950, com a aceleração do processo de industrialização nos países 

desenvolvidos foi estabelecido um sentido de preocupação com os crescentes 
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problemas ambientais, principalmente no que se refere a disponibilidade dos 

recursos para a produção. Essa preocupação foi expressa pela publicação “Os 

limites do crescimento” – também conhecido como “Relatório Meadows” foi 

resultante dos esforços do chamado Clube de Roma, buscando expor os obstáculos 

ao desenvolvimento no futuro –, em 1972, alterando o discurso positivista que, até 

então, estabelecia a idéia de que os recursos naturais eram infinitos (DIEGUES, 

1992). O esgotamento de minérios, o crescimento exponencial da população para as 

próximas décadas, a poluição dos ecossistemas naturais, diminuindo a qualidade de 

vida, notadamente nos países industrializados, despertou o interesse pela temática 

ambiental na época. O conceito de capacidade de suporte da biosfera e à 

necessidade de um sistema mundial sustentável aparece pela primeira vez 

(DIEGUES, 1992). 

Cabe ressaltar que a preocupação ambiental da época se pautava no que se 

refere aos obstáculos à industrialização que, por sua vez, era – para parte da 

sociedade ainda é – concebida como meio para obter desenvolvimento.  

O termo “desenvolvimento” é relacionado à idéia de “progresso” no qual as 

sociedades podem progredir indefinidamente para níveis cada vez mais elevados de 

riqueza material (DIEGUES 1992, p. 23). Nesse sentido, a acumulação de riquezas é 

vista como indicativa do potencial das nações, criando hierarquia relativa ao 

desenvolvimento e consequente progresso entre nações. Diegues aponta que o 

conceito de progresso é  

...essencial para se entender os modelos clássicos de desenvolvimento, tem 
como base a crença na razão, no conhecimento técnico-científico como 
instrumento essencial para se conhecer a natureza e colocá-la a serviço do 
homem, na convicção de que a civilização ocidental é superior às demais, 
entre outras razões pelo domínio sobre a natureza, na aceitação do valor de 
crescimento econômico e no avanço tecnológico (DIEGUES 1992, p. 23). 

Nessa perspectiva a industrialização é fator que impulsiona o 

desenvolvimento, inserindo os países industrializados em posição central e os 

países de economia baseada na agricultura em posição periférica. Tanto que, até 

parte dos anos 1960, a aceitação dos custos ambientais pelo uso intensivo de 

recursos naturais, a degradação da natureza, eram consideradas normais e 

necessárias no processo de “desenvolvimento” (DIEGUES, 1992, p.24). 
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A visão antropocêntrica implícita nesses ideais de desenvolvimento é 

apontada por Diegues (1992) e outros autores (LEFF, 1998; FOLADORI 2001; LIMA, 

2003) como um problema para a construção de conceitos que reflitam sobre os 

aspectos sociais ambientais e culturais. 

Já nos anos 1970, com o crescimento dos movimentos ambientalistas, 

surgem modelos alternativos5 que salientavam a importância da conservação do 

meio ambiente. Nessa época é evidenciado o aparecimento de termos como o 

“ecodesenvolvimento”, “desenvolvimento sustentável” e “desenvolvimento 

alternativo”, com referência a ideais que passam a ser considerados. As idéias 

propostas levantadas renunciavam a crença de um crescimento econômico 

exponencial ilimitado, refutava a exportação maciça de recursos naturais, condenava 

o crescimento da degradação ambiental, consideravam que a fé indiscriminada no 

progresso através da ciência e tecnologia não poderia ser mantida, a melhoria da 

qualidade de vida como objetivo fundamental do desenvolvimento e a 

impossibilidade da manutenção dos níveis de consumo dos países industrializados e 

das elites dos países não desenvolvidos (DIEGUES 1992, p. 25). 

Nos anos 1980 é divulgado o conceito de desenvolvimento sustentável, pelo 

uso do termo “sustentável”, difundido a partir da publicação do Relatório Brundtland, 

conhecido como “Nosso futuro Comum”6. Essa publicação foi elaborada pela 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e apresentada em 1987, com o objetivo de 

estabelecer as condições para o chamado “desenvolvimento sustentável”. 

O conceito de desenvolvimento sustentável é definido pela CMMAD - 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da Organização das 

Nações Unidas – ONU como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

Os conceitos básicos apresentados para tal desenvolvimento, segundo a 

CMMAD são: a prioridade na satisfação das necessidades das camadas mais 
                                                 
5 Proposto, por exemplo, em trabalhos da Fundação Bariloche e da Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe – Cepal (DIEGUES 1992, p. 25) 
6
 Título original:   Our common future. Oxford University Press, 1987. 
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pobres da população e às limitações que o estado atual da tecnologia e da 

organização social impõe sobre o meio ambiente. Afirma ainda que os modelos de 

crescimento nos países do norte e do sul (desenvolvidos e não desenvolvidos) são 

inviáveis devido ao objetivo comum de crescimento econômico insustentável no 

longo prazo. Entre as estratégias está a mudança na qualidade do crescimento dos 

países pobres, considerando o decréscimo do estoque de recursos naturais de cada 

país e a de aumentar a resistência do desenvolvimento a crises (DIEGUES 1992, p. 

26). Diegues salienta que, do ponto de vista da conservação dos ecossistemas e 

dos recursos naturais, a CMMAD considera três condições básicas: a manutenção 

dos processos ecológicos fundamentais para a sobrevivência humana como a 

fotossíntese, o ciclo hidrológico e a reciclagem dos nutrientes; a preservação das 

biodiversidades genéticas e biológicas (número de espécies vegetais e animais que 

compõem a vida) e; a utilização sustentada das espécies e dos ecossistemas 

(DIEGUES 1992, p. 26-27). 

Segundo Diegues, há dois aspectos do desenvolvimento sustentável nos 

quais houve contribuição para o debate. De forma resumida são eles: a) a 

preocupação com a resolução dos problemas não para a atual, mas também para as 

futuras gerações como base para reformulação de propostas imediatistas das 

correntes da economia, b) a necessidade de outra ética em contraposição à do 

crescimento econômico atual, a qual se baseia na subjugação da natureza a 

qualquer custo (DIEGUES 1992, p. 27). 

As críticas apresentadas ao modelo de desenvolvimento sustentável da 

CMMAD são as seguintes; 

a) a ênfase dada às condições internacionais para o desenvolvimento 

sustentado, onde se ignora as relações de forças internacionais, os interesses dos 

países industrializados em dificultar os demais países no acesso à tecnologia, as 

relações comerciais desiguais e desfavoráveis aos países pobres e a oposição das 

multinacionais a propostas tecnológicas contrárias as suas estratégias globais 

(REDCLIFT 1987, p.17); 

b) crença nas forças do mercado para solucionar os problemas ambientais, na 

qual estes são vistos como externalidades nos projetos do desenvolvimento. Redclift 
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(1984) defende que existem visões e interesses de vários grupos sociais que 

divergem em relação ao acesso e uso aos recursos ambientais, de forma que estes 

devem ser equacionados no foro político com ampla participação e não técnico. 

Nessa mesma linha, as relações humanas determinam as relações homem e 

natureza. Em outras palavras, as técnicas são produzidas, utilizadas e apropriadas 

de acordo com a forma de organização social (FOLADORI, 2001); 

c) e os conceitos de “desenvolvimento” e “sustentável” se baseiam na 

necessidade de se adotar os parâmetros determinados pelos países industrializados. 

Estes países possuem níveis de consumo de recursos naturais exorbitantes que, em 

grande parte, são oriundos dos não desenvolvidos. Diegues enfatiza que há... 

...a necessidade de se pensar o problema global sob a perspectiva de 
“sociedades sustentáveis” e não de desenvolvimento sustentável. Isso 
significa que é imperioso que cada sociedade se estruture em termos de 
sustentabilidades próprias, segundo suas tradições culturais, seus 
parâmetros próprios e sua composição étnica específica (DIEGUES 1992, p. 
28). 

 

O emprego do termo ‘sustentabilidade’ em discursos da mídia suscita a 

possibilidades, como a de associação do valor social e ambiental a ações, indivíduos 

e organizações. Produção sustentável, produto sustentável, empresa sustentável, 

são exemplos de adjetivações que podem ser encontradas facilmente em 

comunicações publicitárias e em compromissos políticos de empresas e governos. 

Lima (2003) identifica duas principais matrizes discursivas em relação à 

sustentabilidade. Uma de perspectiva hegemônica, ou seja, o discurso oficial 

assimilado através dos desdobramentos dos trabalhos da Comissão Brundtland. 

Para Lima... 

Trata-se de um discurso politicamente pragmático, que enfatiza 
a dimensão econômica e tecnológica da sustentabilidade e entende que a 
economia de mercado é capaz de liderar o processo de transição para o 
desenvolvimento sustentável, através da introdução de ‘tecnologias limpas’, 
da contenção do crescimento populacional e do incentivo a processos de 
produção e consumo ecologicamente orientados (LIMA 2003, p. 108).  

A outra matriz predominante denominada por Lima é a de ‘sustentabilidade 

complexa’, na qual... 
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Os defensores dessa matriz complexa de sustentabilidade 
reagem aos reducionismos econômico e tecnológico que, segundo eles, 
caracterizam o discurso oficial. Consideram ainda que não há 
sustentabilidade possível sem a incorporação das desigualdades sociais e 
políticas e de valores éticos de respeito à vida e às diferenças culturais 
(LIMA 2003, p.109). 

Essa segunda abordagem discursiva utiliza preferencialmente a expressão 

“sociedade sustentável” buscando afastar o economicismo e o universalismo 

implícito na proposta hegemônica. Lima destaca nesta segunda abordagem 

discursiva a... 

...crítica ampla da civilização capitalista ocidental que reprova o mito do 
progresso, o primado da razão instrumental, o fetiche consumista, a idolatria 
científica e o descentramento do homem na agenda de prioridades sociais 
(LIMA 2003, p. 109). 

A preocupação com os valores sociais étnicos e culturais se insere como 

dimensão importante na proposta de um conceito de sustentabilidade, apresentando 

caráter paradigmático.  

Em relação à aplicabilidade dos conceitos, Diegues (1992) enfatiza que... 

O conceito de “sociedade sustentável” parece ser mais 
adequado que o de “desenvolvimento sustentável” na medida em que 
possibilita a cada uma delas definir seus padrões de produção e consumo, 
bem como o de bem-estar a partir de sua cultura, de seu desenvolvimento 
histórico e de seu ambiente natural. Além disso deixa-se de lado o padrão 
das sociedades industriais, enfatizando-se a possibilidade da existência de 
uma diversidade de sociedades sustentáveis, desde que pautadas pelos 
princípios básicos da sustentabilidade ecológica, econômica, social e 
política, anteriormente descritos (DIEGUES 1992, p. 28). 

Visto esses conceitos, cabe verificar na análise se há possibilidades de 

identificar quais das características se apresentam nos discursos do JP que se 

referem à sustentabilidade. Nesse aspecto, com o advento da ECO-92 a cobertura 

da temática ambiental é momentaneamente ampliada nos jornais de circulação 

nacional no Brasil (RAMOS, 1995). A partir daí, o uso de termos como 

“desenvolvimento sustentável”, “sustentabilidade” aparecem nos meios de 

comunicação de massa com mais frequência. O contexto e sentido empregado e as 

possíveis interpretações estão inseridas em possibilidades como o uso em 

publicidades por exemplo. É comum verificar em publicidades a adjetivação 

‘sustentável’ junto a produtos, atos e identidades. Essa busca de agregação de valor 

sócio ambiental, em alguns casos, tem sido denunciada por organizações 
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ambientalistas com o nome de “greenwashing”, “esverdeamento” ou 

“branqueamento”. Essa prática é vista como um recurso usado quando uma 

empresa, organizações não governamentais, ou mesmo o próprio governo, propaga 

práticas ambientais positivas e, na verdade, possui atuação contrária aos interesses 

e bens ambientais (RIBEIRO; EPAMINONDAS, 2010). A apropriação de palavras 

que remetam aos conceitos expostos em discursos pode sugerir aspectos como a 

associação desses conceitos a um determinado evento, objeto, personalidade ou 

ato. A apropriação de palavras que associam a idéia de sustentabilidade é vigente 

em discursos publicitários e políticos, associando os aspectos sociais e ambientais.  

Outra possibilidade é o emprego dessas palavras sem que haja compreensão 

do seu sentido, dando um caráter mistificador, abstrato ou mesmo ameaçador, como 

ocorre na linguagem científica quando interpretada pelo leigo. Esse processo é 

descrito como ‘nominação’: a conversão de processos em nomes, que tem efeito de 

por o processo em si em segundo plano (FAIRCLOUGH 2008,  p.223) 

 

2.11 O capitalismo e a industrialização da mídia 

A Modernidade não é simplesmente constituída do aspecto tecnológico, mas, 

em sua essência é determinada pela mudança de mentalidade, ou seja, a forma de 

pensar a realidade. Um aspecto que marca a transição da mentalidade entre a Idade 

Média e a Modernidade é a confirmação da racionalidade instrumental como valor 

moral que impulsiona a lógica tecnocrata – fragmentada – da sociedade industrial 

(MARCUSE, 1969, p. 143-144). 

A racionalidade instrumental possibilitou aprimorar os meios de produção a 

partir do desenvolvimento tecnológico e, por consequência, a industrialização da 

produção. Para Marcuse, “a gerência científica e a divisão científica do trabalho 

aumentaram enormemente a produtividade do empreendimento econômico, político 

e cultural” (MARCUSE, 1969, p.144). Marcuse ainda salienta que a maior exploração 

da natureza resultante do avanço tecnológico, também resultou no aumento da 

exploração do homem. Esse aumento de produtividade proporcionado pelo avanço 

tecnológico dos meios de produção, na verdade, se configurou como uma forma de 

controle social, pois, foi estabelecido como pensamento hegemônico, fundado na 
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finalidade moral de alcançar melhores condições para a humanidade. Conforme a 

visão hegemônica a relação servo-nobre ou escravo-senhor se transformou em 

patrão-operário, mantendo a relação de dominação social. Tal transformação é 

definida por Marx como a transformação do trabalho em algo passível de valoração 

econômica, convertendo a mão-de-obra em algo que pode ser trocado no mercado. 

Segundo Marcuse, essa condição cria uma fragmentação das relações sociais onde 

não se distingue trabalho de mercadorias. A mão-de-obra passa a ser integrada em 

partes das mercadorias, tornando fragmentada a percepção do operário. A essa 

condição Marx chama de alienação do homem em relação à sociedade. Para Marx, 

o operário da era industrial se distingue do artesão em relação ao domínio do 

processo de produção, onde o operário executa poucas tarefas e o artesão, todas. O 

entendimento dos processos e fatores que interferem na produção, não faz parte do 

cotidiano do operário o que os torna alheios a realidade que os cerca. Nessa 

condição o operário atende a necessidade da produção e consumo,  sem questionar 

seu papel no processo ou a acumulação de capital por parte dos que detêm o poder 

sobre os meios de produção.   

Como meio de comunicação social, a mídia de massa foi configurada nos 

ideais da industrialização. Assim como na indústria, onde a manufatura é 

segmentada e padronizada em uma linha de produção, a racionalidade de produção 

sistemática dos jornais acabou por estabelecer padrões e segmentações do 

processo de produção de informação. Hoje o produtor da notícia não domina os 

meios, apenas desempenha um papel na linha de montagem7. A informação 

midiática, atualmente, é produzida por diversas pessoas que desempenham 

diferentes papéis. A tendência de fragmentação do processo de produção da notícia 

é uma das características marcantes das redações das mídias que dominam o 

mercado da comunicação (CORRÊA, 2007). Tal fato não é mera coincidência, pois, 

como adiantei, a partir da industrialização passa a ser coerente a divisão de 

trabalho, o acúmulo de capital e as relações contratuais fundamentais à ideologia do 

capitalismo. Não obstante, essa ideologia configurou a impessoalidade e a alienação 

dos indivíduos da sociedade, culminando no que se denomina de sociedade 

industrial de massa. 

                                                 
7  
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Conforme relatam De Fleur e Ball-Rokeach (1993, p.177-178), a sociedade de 

massa começa a existir no final do século XIX, quando as relações sociais se 

tornaram mais complexas com o início da industrialização. Nessa condição, os 

indivíduos se tornaram psicologicamente isolados uns dos outros, impessoais em 

suas interações e isentos de suas obrigações sociais informais forçosas. É certo que 

grandes centros urbanos ocidentais possuem tal cultura, mas a idéia de massa não 

se relaciona somente ao número de indivíduos. Na verdade, a sociedade de massa 

ocorre devido a características como a complexidade e o isolamento dos indivíduos, 

somadas à sedimentação social, que são os valores comuns, a ideologia 

homogênea corrente. Indivíduos de uma sociedade de massa, mesmo pertencendo 

a classes sociais diferentes, estabelecem valores semelhantes que se refletem em 

comportamentos como, por exemplo, o consumo. 

Morin (1969) descreve esses valores presentes dentro da cultura de massa 

que, ao mesmo tempo em que se desagrega em classes, também se identifica em 

relação aos ideais de consumo. Nas suas palavras: 

Múltiplos compartimentos são mantidos ou construídos entre os 
diferentes status sociais: os funcionários públicos recusam a identificar-se 
com os operários, os operários permanecem com sua consciência de 
classe, a fábrica continua sendo o gueto da civilização industrial. Prestígios, 
convenções, hierarquias, reivindicações, diferenciam e dividem essa grande 
camada assalariada. Mas, o que a homogeneíza não é apenas o ‘estatuto 
salarial’ (seguros sociais, aposentadorias, às vezes seguros de 
desempregos), é a identidade dos valores de consumo, e são esses valores 
comuns que veiculam os mass-media, é essa unidade que caracteriza a 
cultura de massa (MORIN, 1969, p.43-44). 

 

Os meios de comunicação de massa acabam por se estabelecer como 

agentes integradores da sociedade na medida em que promovem, dirigem e 

uniformizam certas informações para os indivíduos que, por sua vez, se sentem 

pertencentes à sociedade por compartilharem certos valores. Esses valores são 

cultivados ao longo do tempo, justamente pelo conteúdo promovido pelos meios de 

comunicação. 

Assim, de acordo com essa interpretação, a mídia ajuda a integrar os 

indivíduos na sociedade, criando um conteúdo com características estéticas que 

atrai a atenção do público para suas mensagens. Na possibilidade de ‘elaborar’ o 

conteúdo é que se estabelece um ponto de enorme tensão. Afinal, buscar padrões 

que sejam atraentes ao público e o próprio conteúdo submetem a informação à 

arbitrariedade de quem a controla.  
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 Os veículos de mídia, principalmente os privados, tendem a cumprir 

com uma agenda de comunicação dentro de uma perspectiva de mercado. Tanto o 

conteúdo produzido quanto o espaço publicitário se submetem a lógica do mercado, 

na busca de índices de audiência (no caso da televisão) e número de leitores (jornal, 

revista, impressos). É certo que esta lógica define a própria razão de existência dos 

veículos que atendem à demanda de informação. No entanto, a polaridade entre o 

interesse da sociedade e o dos veículos e seus controladores é tema que precisa ser 

considerado quando levamos em conta as mensagens da mídia, de forma a separar 

e identificar tais interesses em seu conteúdo e, assim, verificar suas prováveis 

consequências sociais, econômicas e ambientais. 

No que se refere ao jornalismo – impresso em seu início –, a sistematização 

de informações que trouxesse um panorama dos fatos sociais acabou por constituir 

o que entendemos como notícia. 

A transformação da informação em mercadoria não só possibilitou a produção 

jornalística, mas também, propiciou outras formas de produção industrial de 

informação como os filmes, músicas, entre tantas outras que conhecemos hoje, 

disponibilizadas no mercado cultural. A lógica capitalista mantém a produção de 

informação midiática conformada às leis de mercado – que produz mercadorias 

assim como cria necessidades para ampliar o mercado e as mercadorias disponíveis 

–, criando produtos que estejam de acordo com a mentalidade fragmentada, 

realimentando a alienação (GERBNER et al, 2003). 

Como já foi dito anteriormente, o discurso publicitário está presente em 

grande parte dos meios de comunicação de massa, mesmo naqueles que se 

dispõem a se dedicar ao jornalismo. São discursos que trazem mensagens que 

ilustram fatos, suas causas e seus efeitos, elaborando uma imagem da realidade. 

Para o público, esta imagem pode ser entendida como um “espelho da realidade” 

ou, em outras palavras, é como se o ponto de vista que se lê, ouve ou vê fossem um 

espelho da vida real, em uma linguagem dramática, de fácil consumo. 

Essa tendência é reforçada se for analisada sob a perspectiva da audiência 

mais propensa ao consumismo. Para esses indivíduos, segundo Lasch (1987), esse 

espelho da vida real é, na verdade, uma projeção da sociedade industrial de 

consumo, onde a aparência e suas impressões superficiais são o centro de 

referência que convida os indivíduos a desempenharem uma identidade moldada 

pelos olhos dos outros. Nas palavras deste autor; 
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A produção de mercadorias e o consumismo alteram as 
percepções não apenas do eu como do mundo exterior ao eu; criam um 
mundo de espelhos, de imagens insubstanciais, de ilusões cada vez mais 
indistinguíveis da realidade. O efeito especular faz do sujeito um objeto; ao 
mesmo tempo, transforma o mundo dos objetos numa extensão ou projeção 
do eu. É enganoso caracterizar a cultura do consumo como uma cultura 
dominada por coisas. O consumidor vive rodeado não apenas por coisas 
como por fantasias. Vive num mundo que não dispõe de existência objetiva 
ou independente e que parece existir somente para gratificar ou contrariar 
seus desejos (LASCH, 1987, p.22).  

 

Lasch dá um sentido para a sociedade de consumo que sugere uma 

valorização do material e da aparência, que se traduz em imagens de uma realidade 

na qual o consumo de coisas se torna o centro de todas as expectativas humanas. 

Essa idéia é cultivada pela mídia de massa através da propaganda contínua, do 

espaço publicitário, nos diversos gêneros de comunicação, nos quais a ideologia 

consumista está presente em mensagens aparentemente inofensivas, mas que 

afirmam o consumo como uma condição de integração e de posição na escala 

social. 

 

 2.12 O Jornalismo como linguagem: a aparência de realidade 

   

A configuração de uma linguagem própria para o jornalismo, com regras 

sintáticas, se estabeleceu a partir de uma necessidade de objetivar o fato como se 

apresenta no real (MACHADO, 2003). A articulação das informações dentro das 

premissas que uma notícia deve cumprir submete-a a um padrão que, tanto seus 

produtores como o público consumidor devem identificar como parte do real. Não 

que isso ocorra de fato, pois, tal construção diz respeito a uma perspectiva do que 

seus produtores entendem como realidade. 

A “realidade” entendida pelos produtores de informação midiática, na 

perspectiva sociológica, recebe sentido de subjetividade, pois são concebidos a 

partir de recortes. São fragmentos da complexidade do real selecionados pela 

escolha do fato e abordagem vistos de um ponto de vista interessado. O interesse 

dos produtores de informação das mídias é discutido são no que Herman & 

Chomsky (2003) chamaram de modelo de propaganda. Valores como a propriedade 

privada do veículo, os interesses dos anunciantes, a preocupação com as 

repercussões negativas das informações transmitidas, assim como o 

comprometimento com os valores de mercado e consumismo estabelecem as 
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condições de produção da informação conformada a estes parâmetros. Em outras 

palavras, as notícias são recortes do real, dentro do que seus produtores 

consideram pertinente para descrever a realidade. Esse comportamento exprime o 

que Marcuse (1969) chamou de razão positiva, que, é conservadora, ou ainda, 

comprometida com a manutenção do status quo. 

    A perspectiva interessada dos atores sociais representantes da mídia, em 

seus diversos veículos, disponibiliza textos, imagens e sons que compõem 

mensagens para exprimir fatos da sociedade. Não se pode negar que a articulação 

de todos esses recursos expressam imagens realísticas que tendem a ser a noção 

do real para os indivíduos sujeitos a visão fragmentada. Para Gerbner et al (2003) a 

mídia cultiva a forma das pessoas conceberem a realidade na sociedade industrial 

de massa 

 A construção de uma imagem de “realidade” pelos veículos é sinônimo de 

poder simbólico (LIMA 2004, p.195-196) que atrai os interesses das elites políticas e 

econômicas, pela possibilidade de construção do “real” a partir de conceitos e 

objetivos interessados. 

Herman e Chomsky (2003) revelam que nos Estados Unidos a mídia está 

segmentada em duas partes. Uma parte superior que detém prestígio, recursos e 

alcance. Esse segmento acaba por definir, juntamente com o governo e agências de 

notícias, a agenda de notícias. A maior parte das notícias nacionais e internacionais 

chegam aos segmentos inferiores da mídia, agendada pelo segmento superior. 

Ainda segundo esses autores, o segmento superior se caracteriza pela crescente 

centralização da propriedade. Grandes corporações e algumas famílias são as 

controladoras dos veículos (HERMAN; CHOMSKY, 2003, p.65). 

Esse modelo de concentração de capital e propriedade nos veículos de mídia 

tende a se reproduzir nos países capitalistas, criando um ambiente propício para a 

expansão das corporações e seus valores pelo mundo. No Brasil não é diferente, 

onde o segmento superior dos veículos de mídia é controlado por algumas famílias, 

notadamente os Marinhos, controladores do Grupo Globo. 
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2.13 Mídia e natureza: a transformação da imagem do ambiente em mercadoria  

 

Para Marx, a base da organização social passa pela noção de valor de uso e 

valor de troca; valor qualitativo e quantitativo, respectivamente. A relação entre 

esses dois tipos de valores é conectada no que ela tem de comum. Marx define essa 

relação da seguinte forma. 

Esse algo em comum não pode ser uma forma geométrica, 
física, química ou qualquer outra propriedade natural das mercadorias. Suas 
propriedades corpóreas só entram em consideração à medida que elas lhes 
conferem utilidade, isto é, tornam-nas valor de uso. Por outro lado, porém, é 
precisamente a abstração de seus valores de uso que caracteriza 
evidentemente a relação de troca das mercadorias. Dentro da mesma, um 
valor de uso vale exatamente tanto como outro qualquer, desde que esteja 
disponível em proporção adequada. (MARX, 1988, p. 46) 

 

O valor quantitativo media a circulação das mercadorias que, para o mercado, 

passam a ser representadas pelo seu valor numérico de troca. Essa noção que de 

início representa uma solução prática para as relações de troca de produtos de 

diferentes características qualitativas ligadas diretamente ao seu uso, acabou por 

implicar na generalização do valor de troca, tornando a força de trabalho indistinta 

das mercadorias. 

Nas sociedades capitalistas, o valor quantitativo estabelece uma nova relação 

do homem com o mundo material onde a moeda usada para a troca das 

mercadorias determina a possibilidade de ter as condições de suprir necessidades 

básicas como alimentação e moradia. No capitalismo, a maior capacidade de trocar 

mercadorias, determina um maior status social como também, muitas vezes, uma 

maior chance de acesso ao poder político. 

Nos meios de comunicação de massa onde, em última análise, informação é 

a uma mercadoria corrente, a relação com o mercado8 acaba por definir o conteúdo 

e a forma dessa informação, estabelecendo as condições para a maximização dos 

resultados. Entende-se como integrantes desse mercado as empresas de 

comunicação de massa, seus anunciantes, onde o público se integra como 

receptores e consumidores das produções midiáticas. 

 Para os veículos, o maior acesso ao público significa maior valor de troca do 

espaço físico no qual são transmitidas as informações, por exemplo, o espaço nas 

páginas dos jornais, o tempo na televisão, os banners nos portais de internet, etc. 
                                                 
8  
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que são comprados pelos interessados em fazer publicidade e também relações 

publicitárias. 

No caso dos espaços dos veículos destinados à informação jornalística – 

aquela que tende a relatar fatos sociais – as notícias se mostram como unidades de 

informações compreensíveis da realidade social dentro de uma condição deformada 

da realidade conforme o exposto anteriormente. 

Tais notícias têm importância na mediação e discussão das questões sociais 

de diversas ordens (políticas, religiosas, econômicas, ambientais, etc.), criando 

implicações sociais na medida em que a assimilação das informações e mensagens 

influenciam na forma como os indivíduos entendem a realidade (Gerbner et al, 

2002).  

A representação do mundo natural nos meios de comunicação tem 

implicações em toda a mentalidade social na qual foi concebida tal representação. O 

capitalismo como concepção ideológica concebida a partir do valor de troca nos 

mercados submeteu, em parte, a natureza a condição de fonte de recursos para a 

produção de riquezas. Tal condição legitimou a degradação de áreas naturais a 

exemplo da supressão sistemática da Mata Atlântica ocorrida durante todo o século 

XX.  

Até a Idade Média, a natureza guardou diversas simbologias, baseadas em 

mitos, nas quais áreas naturais como florestas, rios e animais ocupavam o 

imaginário das sociedades antigas, como ocupam ainda o imaginário de populações 

tradicionais e indígenas9. Diegues (2000) descreve como essas crenças davam 

sentido de interpretação dos fenômenos naturais, estabelecendo critérios para a 

exploração de recursos como a pesca, a caça, a extração de alimentos e matéria 

prima para a reprodução cultural.  

A dessacralização que a Modernidade impôs propiciou transformação dessas 

áreas sem maiores preocupações em relação a sua manutenção. A urbanização 

como racionalidade da ocupação dos espaços tornou-se o símbolo de 

desenvolvimento corrente da Modernidade, significando o uso racional dos recursos 

para a produção de mercadorias10. Essa modificação representou a incorporação de 

um novo mito dominante para a significação das áreas naturais Diegues (2000). 

                                                 
9
  

10 Para Diegues (2000) essa modificação representou a incorporação de um novo mito dominante 
para a significação das áreas naturais. 
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No entanto, essa mudança de mentalidade não ocorreu sem oposição por 

parte da sociedade. Correntes de pensamento crítico ao modelo de desenvolvimento 

instalado após a Revolução Industrial buscaram nos valores da antiguidade 

argumentos para se contrapor a Modernidade capitalista em detrimento do resgate 

de valores que uniam as pessoas entre si e com a natureza na antiguidade (LÖWY; 

SAYRE, 1995). 

Movimentos sociais fundados nas décadas de 1960 e 1970, como a Ecologia 

Profunda (Deep Ecology) e a Ecologia Social, passam a questionar as idéias sobre 

ambiente e sociedade. Em seu início esses movimentos surgem agregados aos 

movimentos pacifistas, dos direitos das minorias, etc., que passam a questionar o 

quotidiano das sociedades industriais, em sua acumulação de riqueza e 

consumismo. Diegues (2000) comenta que esses movimentos foram marcados pela 

incerteza em relação ao futuro do planeta, o esgotamento dos recursos naturais, a 

superpopulação humana, a poluição, as tecnologias opressivas, a ameaça nuclear e 

a ciência dominada pela tecnocracia. Tais preocupações criam condições para a 

articulação dos movimentos sociais, culminando na cristalização de críticas a 

Modernidade em aspectos como a exploração exacerbada do ambiente. 

De fato, já no início da modernidade já existia uma corrente crítica ao 

processo de industrialização, no que diz respeito às alterações dos valores 

simbólicos em relação ao ambiente e a sociedade. 

Löwy e Sayre (1995) relatam que, para essa corrente crítica, o modelo de 

civilização instalado pela Revolução Industrial destruía valores que eles reconhecem 

como legítimos da civilização humana. Sintetizando as críticas listadas, estão o 

desencantamento, a quantificação e a mecanização do mundo, a abstração 

racionalista e a dissolução dos vínculos sociais (LÖWY; SAYRE, 1995, p.51-70).  

Tais críticas foram geradas a partir de características da Modernidade que se 

apresentavam como destruidoras da essência da sociedade humana pré-moderna. 

 

A abordagem crítica nos meios de comunicação de massa não é o 

convencional. Na época em que surgiram, e mesmo atualmente, os anseios das 

correntes críticas e as reivindicações dos movimentos sociais não receberam o 

devido espaço nos meios de comunicação de massa, por não se alinharem aos 

ideais modernos. É fato que discursos acordados com a manutenção do status quo 

são frequentes em veículos que possuem a maior participação no mercado 
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midiático. Sobre a possibilidade de abordagens das temáticas nos meios de 

comunicação de massa, Bourdieu (1997) reflete a perspectiva da escolha dos fatos 

no que ele chama de fatos-ônibus. 

(...) Os fatos-ônibus são fatos que, como se diz, não devem 
chocar ninguém, que não envolvem disputa, que não dividem, que formam 
consenso, que interessam a todo mundo, mas de um modo tal que não 
tocam em nada de importante (BOURDIEU, 1997, p. 23). 

 

É dessa forma que as escolhas se processam, baseadas naquilo que foge do 

cotidiano e remetem ao espetacular e inusitado, além de serem vistas de modo 

consensual enquanto ‘realidade’. A banalização do incomum cria uma situação onde 

as questões sociais como a violência, a educação, a saúde, o meio ambiente, são 

expostos como fatos incomuns e a crítica estrutural é invisível. 

 Essa constatação é aparente em minha dissertação de mestrado sobre as 

mensagens da mídia televisiva dominante no âmbito regional. Foi possível constatar 

que a água era retratada como um recurso: um insumo para o bom funcionamento 

das atividades produtivas da sociedade e fisiológicas dos indivíduos. A 

fragmentação do discurso formal do jornalismo direciona a redação das notícias, 

reproduzindo uma visão mecânica do mundo natural. No caso das notícias sobre a 

água essa tendência retira da água toda sua significação complexa que esta tem 

para o mundo natural e a manutenção da biodiversidade (CORRÊA, 2007).  

Por outro lado, também existe a exploração tácita de elementos de crítica no 

discurso informativo. Não que esse discurso se estabeleça como crítica contundente 

à Modernidade. O que de fato ocorre é a inserção de aspectos das paisagens 

naturais, de forma que imagens de animais selvagens e seus comportamentos, 

paisagens indicadas como intocadas pela civilização e outros aspectos estéticos do 

mundo natural. 

Tais apelos são inseridos em notícias e documentários como fatos 

sensacionais, bizarros e grotescos como atração para a audiência, sem perturbar 

ideais conservadores. Revelam-se como uma ilusão criada para valorizar o espaço 

midiático. A espetacularização no tratamento da informação insere um baixo valor de 

uso desta em detrimento da aparência atrativa, estabelecendo uma relação onde a 

atenção do público é mais importante que a disposição de informações úteis. 

Aspectos importantes que mereceriam evidência para discussão no espaço 

midiático – como o interesse pelos reais conflitos que passam pela conservação de 
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áreas naturais e da biodiversidade e a complexidade das diversas interfaces 

relacionadas a essa questão como o modelo de ocupação das áreas urbanas e 

agrícolas, o tráfico de animais silvestres, o consumismo, o desmatamento, a 

conservação das culturas tradicionais, entre outras questões – tornam-se temáticas 

preteridas pois atrapalham os interesses dominantes. Às vezes em que esses temas 

aparecem como notícias, distorções como a simplificação do fato, a omissão de 

informações e principais responsáveis dificultam a conscientização da sociedade. 

Tais características são facilmente identificadas em programas de televisão como o 

“Terra da Gente” da EPTV, “Globo Repórter” da Rede Globo, entre outros da 

televisão comercial que se interessaram na retratação da natureza carregada de 

ilusões sensacionais. Esse comportamento mantém a exploração das imagens de 

paisagens naturais sem contribuir para a sua conservação ou mudança da 

mentalidade capitalista no que tange aos conflitos homem e natureza. 

Tal construção do mundo natural se reflete na percepção social sobre o tema. 

Pesquisas sobre a percepção social sobre a água na região de Piracicaba, São 

Carlos e na Região Metropolitana de Campinas acusam a desinformação do público 

em relação aos mananciais de abastecimento, forma de tratamento, a legislação e, 

até mesmo, o próprio consumo familiar, incluindo a questão do preço da água 

(VARGAS; PAULA 2003, p.146). Essa desinformação sugere como o público tem se 

submetido à indisponibilidade das informações pertinentes a água e os fatores que 

regulam sua qualidade e disponibilidade. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS  

 A metodologia de coleta e análise do material foi estabelecida de forma a 

permitir a definição do corpus, o qual será submetido à AD. Foram verificados 

aspectos como a presença de matérias (entendidas aqui como os tipos de textos 

encontrados no jornal, notadamente notícias, cartas, colunas, editoriais e 

publicidades) sobre fatos de caráter ambiental, a possibilidade de determinar 

representações e posições transmitidas pelo veículo, a associações de imagens de 

ambiente, natureza, pessoas, ideologias, a partir de indícios linguísticos, dentre 

outras possibilidades da AD. Autores como Fairclough, Van Djik, Charaudeau, 

Johnstone e Maingueneau entre outros, servem como referências para a realização 

da análise. 

A disponibilidade do acervo de exemplares do JP na Biblioteca Municipal de 

Piracicaba permitiu o acesso aos textos. Grande parte dos exemplares se encontram 

em microfilmes. Uma primeira leitura foi realizada e os textos que se mostravam 

interessantes para a composição do corpus foram fotografados para posterior leitura, 

seleção e análise. 

Foram analisados diferentes períodos, durante os últimos 110 anos do JP 

(1901, 1931, 1961, 1991, 2011). 

A partir de um primeiro esforço de levantamento do material, foi definido o 

seguinte procedimento amostral. Os anos de 1991 e 2011, que possuem maior 

quantidade de notícias, foram analisados por amostragem. Dois meses compostos 

(sorteio de 30 dias considerando o número de dias da semana que completem um 

mês) foram selecionados para reunir um volume de textos suficiente para os 

procedimentos de análise.  

Os materiais selecionados para compor o corpus possuem conexão com o 

ambiente, tratando de temas como a água, o solo e o ar. A seleção seguiu o critério 

de ‘tipo de conteúdo temático’ (CHARAUDEAU 2006, p. 207), considerando o 

ambiente como tema norteador. Foram caracterizadas questões ambientais, entre 

outras características qualitativas que a pesquisa detectou como significantes para a 

análise. Esses materiais se distinguem em diferentes tipos: publicidades, notas, 
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editoriais e notícias. Foram selecionados pelo tema abordado: utilização de recursos 

naturais (agricultura, mineração, captação e utilização de água), alteração da 

paisagem (obras que representem impacto, desflorestamento ou reflorestamento, 

etc.) e utilização de palavras diretamente relacionadas à natureza e ou ambiente em 

sentido estrito ou metafórico, buscando representar algo de forma valorosa ou 

pejorativa.  

Características como o tipo de discurso (informativo, educativo, político, etc.), 

temática e considerações sobre as representações presentes nos textos foram 

assinalados. Porém, a possibilidade de analisar textos de diferentes épocas a partir 

de um mesmo recorte metodológico se mostrou limitante em procedimentos de 

análise de coerência e o contexto. Por essa razão, são aspectos que não foram 

enfatizados na análise, pois inserem componentes de interpretação dos textos. O 

esforço de reconstituir o contexto e estabelecer coerência a textos em diferentes 

épocas exigiria um aprofundamento em aspectos históricos, que adicionaria 

complexidade limitante a conclusão do presente trabalho. Mesmo assim alguns 

textos apresentam considerações sobre esses dois aspectos. 
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4  ANÁLISE DOS DADOS 

Os textos integrantes do corpus foram agrupados por afinidade temática para 

compor diferentes quadros de representação que serão expostos a seguir. A 

cronologia do JP também foi utilizada para separação das épocas das publicações, 

visando a contextualização temporal. Tal procedimento visou facilitar as inferências e 

particularidades de cada época. 

 

4.1 Sobre o veículo 

Fundado em 4 de agosto de 1900 o Jornal de Piracicaba (JP) mantém sem 

interrupções até hoje suas edições de terça à domingo. É de propriedade familiar e, 

além de buscar as notícias na região, também utiliza fontes como as agências de 

notícias Estado e Brasil (QUEIROZ; OLIVEIRA, 2002).  

Na época, Piracicaba já possuía água encanada, esgoto, iluminação elétrica, 

grupo escolar e escola complementar e 14 mil habitantes. O JP foi Fundado por 

Buarque de Macedo, dirigente da Fábrica de Tecidos Arethuzina. Em 1912 é 

vendido para João Franco de Oliveira, Pedro Krahenbenbuhl, Manoel Prates e 

Fernando Lopes Rodrigues. A partir de 1939 o veículo é administrado pela família 

Losso Neto da qual descendem os atuais proprietários. Foram vários editores que 

estiveram a frente do veículo ao longo dos anos. Porém a linha editorial de 

informação local e regional sempre esteve presente nos diversos períodos. 

O Município de Piracicaba contou e conta com outros jornais, porém o JP se 

mantém como o de maior tiragem11, como também possui a maior série de edições 

disponíveis para consulta na Biblioteca Municipal de Piracicaba. Quase todos os 

exemplares, desde a sua fundação encontram-se ou no formato de microfilme, ou na 

forma impressa (os mais recentes) no acervo.   

O jornal tem seu formato atual baseado na segmentação de notícias, 

apresentando os destaques em primeira página. Categorias de temas como esporte, 

                                                 
11 Segundo a Associação Paulista de Jornais, o Jornal de Piracicaba mantém uma tiragem de 22.000 
exemplares nos dias úteis e 24.500 exemplares nos domingos. 
http://www.apj.inf.br/detalhe_associados.php?codigo=11 . Acesso em 4 abr. 2013 
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política, classificados, tem seus respectivos espaços hierarquizados por páginas. A 

partir das observações dos cinco períodos foi possível verificar que esse formato 

sofreu mudanças, como também se ampliou o espaço do veículo com o aumento de 

páginas ao longo do tempo. Ou seja, com o aumento do espaço do jornal os 

conteúdos foram se ampliando em volume de matérias e os textos, em parte, se 

tornaram mais longos. Em sua fundação e no primeiro período analisado (1901) 

eram apenas quatro páginas. 

4.2 Períodos 

Os períodos analisados possuem diferentes características estruturais que os 

distinguem. A principal é o número de páginas que aumenta ao longo do tempo. 

Assim como aspectos da forma, tanto no que se refere às condições tecnológicas 

para a impressão (equipamentos tipográficos empregados ao longo do tempo) como 

na organização do conteúdo das publicações. Em relação a esse último aspecto 

pode-se afirmar que os períodos de 2011 e 1991 apresentam edições expandidas 

com maior número de textos. O ano de 1961 possui características gráficas que 

aproximam das edições mais recentes. Contudo, conserva certos aspectos das 

edições anteriores, como o número reduzido de textos. Os anos de 1991 e 2011 

apresentam aparência e número de páginas e seções (informações organizadas por 

interesse: esporte, classificados, economia, etc) bastante semelhantes, sendo que o 

último período vem apresentando uma quantidade de material superior como é 

percebido na análise mais adiante. 

Vários segmentos reproduzidos na análise, apresentada a seguir, mostram 

diferenças de grafia como também alguns erros ortográficos. A grafia original e 

eventuais erros foram mantidos como no texto original publicado. Essas 

características auxiliam no entendimento de aspectos relacionados à produção do 

texto. 

 

4.2.1 Setembro de 1900 à agosto de 1901 

 Devido a falta dos exemplares meses de outubro, novembro e dezembro de 

1901 nos arquivos da Biblioteca Pública de Piracicaba optamos por analisar os 
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mesmos meses do ano de 1900 quando o JP foi fundado, agregando assim os 

exemplares das primeiras edições.  

Período inicial do Jornal. Na época possuía 4 páginas. As notícias, em sua 

maior parte, eram redigidas na forma de textos extremamente sumarizados, 

conhecidos hoje no jornalismo como “notas”. Nesse período o JP apresentava 

diversos tipos de discurso, mostrando que a redação inseria matérias de origens 

diversas. Poesias, publicações oficiais, textos extraídos de livros e reproduções de 

notícias de outros veículos. Também são comuns notas que relatam fatos de todas 

as esferas, como interrupções no fornecimento do abastecimento de água.  

Na época, o telégrafo era o meio de comunicação entre grandes distâncias, 

sendo bastante empregado como ferramenta da redação para acessar informações. 

Há textos extensos no formato que apresentam características de editorial, ou seja, 

opinativos e de autoria dos responsáveis pela publicação. Com frequência semanal 

foram publicados textos com o título de “Hygiene Popular” (figura 4), trazendo 

informações sobre o ambiente em suas características físicas, dentro de um 

contexto funcional.  

 

4.2.1.1 Salubridade e higienismo 

 A preocupação com os aspectos de higiene como centro do combate a 

doenças é marca de uma época na qual o higienismo ou sanitarismo  tende a se 

instalar como idéia de desenvolvimento e pode ser visto como movimento ideológico 

presente na época que tinha como proposta a busca pela saúde. O objetivo principal 

do movimento era o estabelecimento de normas e hábitos para conservar e 

aprimorar a saúde coletiva e individual (GÓIS JÚNIOR, 2007). 

Góis Júnior (2007) afirma a importância o higienismo no processo civilizatório 

do Brasil, compondo normas de comportamento social. Também alerta sobre a 

orientação pelas classes dirigentes do movimento higienista, definindo o discurso 

higienista como um reflexo do pensamento das elites, que pretendiam perseguir o 

povo em suas próprias habitações. Assim, “acusadas de atrasadas, inferiores e 

pestilentas, essas populações seriam perseguidas na ocupação que faziam das 
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ruas, mas, sobretudo ficariam fustigadas em suas habitações” (GÓIS JÚNIOR, 

2007). 

É frequente a abordagem higienista nos artigos publicados pelo JP da época. 

Assim como também é frequente a preocupação com a ‘salubridade’ quando se 

refere a aspectos como a limpeza das ruas o abastecimento público de água, a 

presença de doenças como a lepra. Vários textos se referem a higiene em diversos 

aspectos do cotidiano como será visto posteriormente. 

 Durante o período o JP manteve uma coluna semanal intitulada de “Hygiene 

Popular” de autoria anônima (figura 3). Os textos dessa coluna se apresentavam na 

primeira página e descreviam o ambiente e hábitos desejáveis para a manutenção 

da saúde. 

 

 
Figura 3 – Jornal de Piracicaba, 13/01/1901 
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 A coluna denominada de “Hygiene Popular” explora vários aspectos do 

cotidiano referentes à hábitos e costumes que passam a ser questionados pela 

perspectiva higienista. Um exemplo é o texto publicado no dia 07/07/1901 que trata 

do uso do perfume (figura 4). 
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Figura 4 – Jornal de Piracicaba, 07/07/1901 

 Nesse texto há a presença do discurso híbrido científico-educacional. Quanto 

à interpretação do texto, pode-se dizer que há o sentido de orientar o uso de 
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perfumes de forma moderada, trazendo argumentos como a origem histórica do uso 

e consequências quanto ao uso em excesso. A preocupação com consequências à 

atmosfera do uso excessivo de perfumes é colocada da seguinte forma no texto:  

“O uso moderado dos perfumes é justificado em higiene, porque as essências 

são agentes de ozonificação da athmosphera.” (JORNAL DE PIRACICABA, 

07/07/1901). Essa parte do texto apresenta uma característica singular no período 

que é a preocupação com algo que seja danoso. No entanto, a inserção de um 

problema como a ozonificação da atmosfera aparece sem explicação prévia ou 

posterior de suas consequências. Também aparece como ameaça, buscando 

influenciar o leitor para que use moderadamente os perfumes. O uso da linguagem 

científica, mistificando aspectos, como o exemplo acima, parece estar associado a 

argumento auxiliar para influenciar o comportamento do leitor. 

Outro aspecto encontrado na coluna “Hygiene Popular”, com as mesmas 

características de discurso científico e educacional, como visto no texto anterior, se 

refere ao controle do vetor da malária. O texto do dia 05/05/1901, pode ser 

interpretado como a identificação das causas e a prevenção da malária. Nele é 

levantada a possibilidade de prevenir a proliferação dos mosquitos transmissores 

ocupando “terras humidas” com culturas. 

 
...os mosquitos alados, escondidos de dia nas mattas sombrias e humidas, onde 
vivem nas árvores, se tornam mais activos depois do occaso do sol e à noite, se 
elevam por cima das camadas inferiores da athmosphera. 
A cultura da vinha, da quina, da seringueira, do algodoeiro, do cafeeiro, do 
cacaoeiro, dos inhames, etc. melhora as condições de salubridade das terras 
humidas (JORNAL DE PIRACICABA, 05/05/1901). 

 
 Mesmo sem questionar os conhecimentos científicos da época a cerca dos 

hábitos e habitat dos mosquitos transmissores da malária, é possível encontrar um 

sentido convergente com os interesses econômicos de utilização das áreas para as 

atividades agrícolas. Essa conexão de culturas agrícolas com “salubridade” é 

argumento interessante e útil para a expansão da agricultura e o desmatamento de 

áreas húmidas, que em grande parte se encontram próximas aos rios e nascentes. 
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Figura 5 – Jornal de Piracicaba, 31/01/1901 

É clara a preocupação com doenças como a tuberculose e a malária, as quais 

o JP busca informar, considerando ações e hábitos que devem ser adquiridos para 

evitá-las. Palavras como “salubridade”, “higiene” e “asseio” são encontradas de 

forma recorrente relacionadas à idéia de prevenção de doenças. “Germens” 

“substancias organicas vivas existentes na atmosphera” “microbios no ar” (JORNAL 

DE PIRACICABA, 31/01/1901), são exemplos de nominação relativas as 

preocupações com possíveis contaminações por doenças através do ar. O uso do 

discurso científico, caracterizado pelo uso de termos técnicos e nomes científicos 

são elementos recorrentes nesses textos (figuras 4, 5 e 6).  
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Figura 6 – Jornal de Piracicaba, 19/01/1901 

A salubridade ganha força de inculcar mudança de hábito, responsabilizando 

os indivíduos pela manutenção da higiene coletiva, onde o Estado tem o papel de 

fiscalização e intervenção quando os indivíduos não cumprem o seu papel. Tal 

indagação é vista através do texto de 19/01/1901 que relata: “como bem disse o 

philosopho americano Emerson, cada individuo seja ‘um bom animal’ isto é, que 

goze de uma saude robusta, e não a comprometta cor nenhuma grave infracção das 

leis da hygiene” (JORNAL DE PIRACICABA 19/01/1901), ou ainda, “O Estado tem o 

direito de exigir isto (que os indivíduos mantenham sua saúde), do mesmo modo que 

exige um imposto, ou serviço militar.” (JORNAL DE PIRACICABA, 19/01/1901).  
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Notas sobre salubridade e denúncias relativas ao tema são recorrentes no 

período. Como nos exemplos seguintes; 

 
Figura 7 – Jornal de Piracicaba, 27/03/1901 

 

A “Salubridade” é um parâmetro de comparação entre cidades brasileiras. A 

classe médica é a autorizada a opinar sobre esse parâmetro. A cidade de São Paulo 

é colocada como a que apresenta as melhores condições sanitárias. 

Denúncias sobre ações que possam ameaçar o “asseio” aparecem em notas. 

Chamar a atenção das autoridades para a tomada de providências quanto às tais 

ações parece ser a intenção desses textos (figura 8, 9 e 10). 

 
Figura 8 – Jornal de Piracicaba, 29/03/1901 
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Figura 9 – Jornal de Piracicaba, 29/03/1901 

 
Figura 10 – Jornal de Piracicaba, 28/06/1901 

Textos que estabelecem relações entre higiene das ruas são frequentes, 

atribuindo responsabilidade da ocorrência de doenças a falta de higiene. No texto da 

figura 11, algumas árvores são vistas como hospedeiras de organismos vetores de 

doenças.  
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Figura 11 – Jornal de Piracicaba, 16/08/1900 
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Esse texto apresenta um discurso híbrido informativo-científico. Um sentido 

que pode ser interpretado é o de Imputar características negativas às árvores 

(produção de substâncias perigosas ou abrigar mosquitos vetores de doenças). 

O texto se baseia em um artigo do jornal “Petit Journal” apontando duas 

espécies plantadas em jardins franceses que causariam problemas: “Verniz du 

Japon” que é “um chamariz de mosquitos”, e outra espécie chamada de “Platano”, a 

qual o texto indica como bastante frequente em Paris também é citada. O texto 

afirma que “hoje a sciencia condena o platano e lhe faz graves acusações”. Também 

fica implícito que as árvores na área urbana são prejudiciais quando diz que “Não 

quer, porém, que se acabe com os plátanos de uma só vez só, mas pouco a pouco, 

substituindo-os por árvores menos nocivas” (PIRACICABA, 16/08/1900). 

Da forma que se coloca no texto não há árvores que sejam inofensivas, 

parecendo que todas podem trazer riscos. Essa afirmação é mais evidente no último 

parágrafo que afirma: “Essa árvore não é própria dos paizes tropicais e nem se 

encontra aqui na cidade do Rio de Janeiro, diz o Jornal do Comercio, mas quantas 

não serão tão nocivas como ella e, como ella, chamariz dos perigosos mosquitos?” 

(PIRACICABA, 16/08/1900). 

Da mesma forma como visto no texto anterior, o argumento para impor o 

desmatamento como instrumento para diminuir os riscos de transmissão de doenças 

aparece nos textos que tratam de árvores e ambientes naturais. 

 

4.2.1.2 Água e esgotos 

O abastecimento público de água é tema bastante recorrente quando se trata 

da interrupção do serviço. Existe uma forte relação entre esse serviço e a 

constituição do centro urbano. A disponibilidade de água aparece como serviço 

essencial para o cotidiano da cidade. Avisos de interrupções para manutenções ou 

denuncias de falta do abastecimento em determinadas localidades eram frequentes 

como é visto nas notas abaixo. 
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Figura 12 – Jornal de Piracicaba, 06/11/1900 

 
 

 
Figura 13 – Jornal de Piracicaba, 15/09/1900 

 
Figura 14 – Jornal de Piracicaba, 06/10/1900 
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Figura 15 – Jornal de Piracicaba, 14/09/1900 

 

 
Figura 16 – Jornal de Piracicaba, 27/09/1900 

 
Figura 17 – Jornal de Piracicaba, 15/11/1900 

 
O abastecimento público da água é tema do texto “A água” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 16/10/1900). 
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Figura 18 – Jornal de Piracicaba, 16/10/1900 

 

O texto (figura 18) trata de uma falha mecânica nas bombas de captação de 

água como fato que pode vir a causar problemas de saúde da população. São 

indicados problemas de abastecimento de água. É apontada a falta do 
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abastecimento por problemas técnicos no bombeamento. Também é relatada a 

suspensão do fornecimento durante a noite para as partes baixas do município 

(entre Rua do Porto e Alferes José Caetano). 

É feito o seguinte pedido, 

...somos de parecer que a Câmara Municipal, de acordo com os 
empresários, deve, quanto antes, tomar uma providencia positiva e eficaz 
no sentido de  acobertar a população dos horrores da sede e a nossa 
cidade  da invasão terrível das epidemias (JORNAL DE PIRACICABA, 
16/10/1900). 

Também é conectada a ausência de salubridade a falta de água. 

Urge, porém, como dissemos, uma providência imediata, pois, do 
contrário, é doloroso dizermos, não será sorpreza para nós vermos amanhã 
esta cidade, talhada para um furtuoso destino, perder as imunidades de 
salubérrima, que tem tido até aqui, com a admirável ação de todos, para se 
transformar em um seio tenebroso de epidemias, como tem acontecido a 
tantas outras suas irmãs, cheias de vida e de recursos de toda sorte e que 
foram no entanto convertidas em desoladores hospitais em que agonizavam 
e morriam em massa os seus filhos e sua laboriosa população, victimados 
pelas epidemias que tem sempre a sua origem nas imprevidências daqueles 
a quem compete zelar pela saúde e pela vida de seus administrados 
(JORNAL DE PIRACICABA 16/10/1900). 

A conexão da falta de abastecimento com problemas de ordem sanitária 

aparece no segmento destacado acima. Essa conexão pode ser considerada como 

condição intertextual devido à recorrência do tema saúde no JP. Tal interesse pode 

ser atribuído a influência frequente do higienismo como descrito anteriormente. 

A abordagem opinativa encontrada neste artigo também é característica dos 

textos do JP daquela época. A evocação de medidas para resolver a questão 

relativa ao abastecimento de água, além da argumentação que vemos nas citações 

do texto acima são característicos. 

O sentido interpretado do texto pode ser sintetizado na busca de mobilizar a 

população pela manutenção e investimento no abastecimento de água como meio 

de manutenção da saúde da população. 
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 Da mesma forma o serviço de esgoto aparece em alguns textos encontrados, 

onde é visto como fator de distinção entre cidades. Nas notas vistas abaixo se 

estabelcem as condições do serviço nos municípios da região (figuras 19 e 20). 

 

 
Figura 19 – Jornal de Piracicaba, 23/03/1901 

 

 
Figura 20 – Jornal de Piracicaba, 24/03/1901 

  

4.2.1.3 Catástrofes, inundações, seca e devastação 

Eventos desastrosos atribuídos às intempéries aparecem como fatos que 

ameaçam pela capacidade destruidora como também pelo potencial causar mortes. 

No período foram encontrados textos sobre a seca na região norte – a região 

nordeste era reconhecida no texto como norte –, chuvas fortes na região de 

Piracicaba, a destruição de canaviais por incêndio e um furacão na cidade de 

Galveston, nos Estados Unidos. 
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No dia 25 de setembro de 1900 o JP destaca as consequências do desastre 

natural na cidade costeira do estado do Texas nos Estados Unidos, ocorrido em 

Setembro de 1900. Com o título “A grande catástrofe de Galveston” é feito o relato 

dos horrores encontrados após a passagem de um furacão pela cidade de 

Galveston que resultou na morte de mais de 8.000 pessoas. O texto descreve o 

cenário após a passagem do furacão da seguinte forma:  

As ondas do golfo, ao saltar violentamente sobre os cães, arrojavam 
sobre os lugares dos depósitos toda a sorte de material e largavam alli uma 
multidão de cadáveres de homens e de animais que ficavam, quando elles 
se retiravam. 

Este rapido golpe de vista dá uma ligeira Idéa enormidade do 
desastre. 

Em resumo: os grandes mereados transformaram-se em campos. Lá 
que se descobriram corpos humanos ás centenas, restos de cavallos, 
vaccas, cães e gallinhas, mesclados com as fructas e as verduras pútridas” 
(JORNAL DE PIRACICABA, 25/09/1900) 

 
 O texto utiliza o discurso informativo, descrevendo com detalhes cenas de 

destruição.  

Um segundo texto publicado em 15 de setembro de 1900 explora o fato 

através da descrição de pilhagens e mortes (figura 21). O texto acusa a população 

negra de saquear os escombros sem prestar socorro às vítimas. Também justifica a 

ação de “corajosos cidadãos” que perseguiram os saqueadores.  

 

 
Figura 21 – Jornal de Piracicaba, 15/09/1900 
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A seleção das informações descritas nos textos sobre a tragédia de Galveston 

salienta aspectos como as mortes e as pilhagens. A descrição dramática das 

condições nas quais o fato ocorre salienta o ineditismo do ocorrido, estabelecendo o 

apelo à atenção do leitor. 

A seca no nordeste também é relatada em dois textos. No dia 12 de setembro 

de 1900 e no dia 25 de janeiro de 1901. 

 

 
Figura 22 – Jornal de Piracicaba, 12/09/1900 

O primeiro trata de uma proposta para socorrer as “populações do norte 

flageladas pela secca” . De forma sumarizada reproduz artigos de um projeto de lei 

estadual no Ceará para “socorrer as populações do Norte, flagelladas pela secca” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 12/09/1900).  

O projeto de lei dá liberdade ao governo estadual para a aplicação dos 

recursos em “obras de utilidade pública em que sejam empregados os indigentes”. 

No texto “a secca no Ceará” (25/01/1901) há o relato dramático de 

consequências da seca e o pedido de recursos para o Estado. 

Diariamente chegam à capital cearense centenares de infelizes 
famintos, com os corpos esqueleticos, cobertos de andrajos. 
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Além da fome, grassam com intensidade a varíola e outras moléstias. 
A população apela para o governo federal, pedindo o prolongamento 

da Estrada de Ferro de Sobral, como unica salvação àquelle infeliz Estado 
(JORNAL DE PIRACICABA, 25/01/1901). 

Retratar a seca como evento de calamidade, sem descrição maior que a 

encontrada acima, é argumento para solicitar a ajuda financeira. As formas previstas 

para o socorro são apontadas no investimento em estrada de ferro na região. 

O fogo como elemento de destruição aparece no texto “Cannaviaes 

destruídos” (JORNAL DE PIRACICABA, 11/10/1900). Utilizando o discurso 

informativo, o texto relata as perdas econômicas causadas. 

 
Figura 23 – Jornal de Piracicaba, 11/10/1900 

São grandes os prejuizos causados pelos incendios, e ignora-se se 
elles foram casuaes ou não, pois que têm se feito queimadas de roças, 
sendo de presumir isto como causa, levando-se em vista impetuosidade do 
vento (JORNAL DE PIRACICABA, 11/10/1900) 
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 As “queimadas de roças” e a ‘impetuosidade do vento” são elementos de 

causa das perdas econômicas que o incêndio provocou. 

Aspectos como a curiosidade sobre eventos inusitados como a chuva de 

pedras é retratada em 16 de setembro de 1900. 

 

 
 Figura 24 – Jornal de Piracicaba, 16/09/1900 

 Os prejuízos causados por inundações e chuvas também são retratados 

através de discurso informativo. 

 

 
Figura 25 – Jornal de Piracicaba, 04/10/1900 

 
 “Forte aguaceiro” e “impetuosidade das águas” são elementos de causa nas 
duas notas publicadas. 
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4.2.1.4 Natureza 

Também são numerosos os textos que tratam de temas relacionados ao que 

pode-se categorizar como natureza a partir de características particulares  

espetaculares ou vista como fonte de produtos para exploração. Esses produtos são 

definidos na linguagem atual como recursos naturais. A diferença entre os recursos 

naturais e a natureza aqui são distintos pela abordagem funcional como minerais, 

madeira, alimentos, etc. Os recursos naturais se apresentam como aqueles 

passíveis de se transformarem em capital econômico pelo seu valor de troca. Já 

natureza se distingue pelo seu valor paisagístico ou como fonte de representação 

mítica. 

São vários textos que tratam sob diversas perspectivas: curiosidade, 

oportunidade para exploração de recursos, avanço do conhecimento científico e 

possíveis ameaças são alguns dos aspectos encontrados. 

As baleias foram tema de dois textos no período, relatando características 

encontradas em animais abatidos. Curiosidades como no texto de discurso 

científico-informativo, “a duração das baleias” (JORNAL DE PIRACICABA 

06/02/1901) relata a estimativa da idade das baleias a partir da evidência de arpões 

antigos em baleias abatidas. O texto “baleia no Rio Grande” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 28/10/1900) relata através do discurso informativo aspectos como o 

rendimento de “azeite e toucinho” proveniente de uma baleia encalhada no sul do 

país. 



 

 

96 

 
Figura 26 – Jornal de Piracicaba, 28/10/1900 

  Aspectos como o grande tamanho de animais são relatados como fatos 

extraordinários e curiosos. Como no caso do texto “caranguejo gigantesco!” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 29/09/1900) que descreve a captura de “um caranguejo 

gigantesco phosphorescente, como nunca se vio outro igual”, conforme as palavras 

do texto.  

Outro exemplo semelhante de texto que trata de aspectos espetaculares da 

natureza é o “arvores pre historicas” (21/10/1900). 
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Figura 27 – Jornal de Piracicaba, 21/10/1900 

 Aspectos incomuns como a longevidade da árvore, estimada em 4.840 anos 

atraem a atenção e valorizam a árvore em questão. A afirmação de que “com muito 

sentimento foi destruído este venerável resto dos tempos pre-historicos” (JORNAL 

DE PIRACICABA, 21/10/1900) parece confirmar essa hipótese. 

A ocupação de áreas para exploração é outra abordagem aparente no JP. O 

texto “borracha” (JORNAL DE PIRACICABA, 06/12/1900) informa a ocorrência de 

“grandes florestas da arvore da borracha” em uma determinada localização da 

Amazônia. O texto ainda relata que “diversas casas allemãs organisaram uma 
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expedição que irá nessa região assegurar seu direito de colher a borracha” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 06/12/1900). 

Outro texto comenta o fato do aparecimento de grande quantidade de 

mariposas e os transtornos causados. Compara a “invasão” das mariposas às 

pragas do Egito (evento descrito no velho testamento no qual os gafanhotos 

aparecem em grandes quantidades devastando as plantações). Não é feita 

nenhuma menção a causa do aparecimento dos insetos em grande quantidade. O 

texto descreve o fato como algo desagradável como é relatado no último parágrafo. 

“... a não ser a devastação que pelas larvas fazem nos coqueiros e algum 
dano às colméias, muito raras por aqui, nenhum outro mal produzem a não 
ser a repugnância que nos causam na calçada da rua” (JORNAL DE 
PIRACICABA, 29/09/1900).     

Na esfera municipal, a legislação sobre a “caça e pesca” é abordada, 

ressaltando as restrições no texto de 05/02/1901 (figura 28). 

 
Figura 28 – Jornal de Piracicaba, 05/02/1901 

 

 Apresentando características do discurso informativo (figura 29), compõe um 

dos capítulos do livro “Por que me ufano de meu país” de Affonso Celso publicado 

em 1900 para celebrar o quarto centenário da viagem de Cabral (CARVALHO, 

1998). 
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Figura 29 – Jornal de Piracicaba, 13/02/1901 

 

Celso Affonso relata uma visão mítica do país apresentando sua perspectiva 

ufanista, descrevendo belezas e riquezas naturais. Os textos parecem identificar ou 

influenciar os valores da época, integrados aos discursos presentes no JP. São 

publicados 3 capítulos do livro de Celso Affonso em fevereiro de 1901: “os 

Bandeirantes” (09/02/1901), “a floresta virgem” (13/02/1901) e “costume dos 

Indígenas” (21/02/1901).  

No texto “floresta virgem” é elaborada uma descrição dos “panoramas” da 

floresta – em termos atuais a descrição é carregada de subjetividade e elabora uma 
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percepção da paisagem12. ‘Paisagem’ é um termo que apresenta polissemia, pois 

pode ser interpretado de acordo com a abordagem adotada: ciências humanas ou 

biológicas, por exemplo, (EMÍDIO 2006, p. 48). O significado de paisagem evocado 

aqui é aquele que considera a construção social de referências relativas a um 

determinado local. Ou seja, a referência de uma paisagem é relativizada por valores 

culturais que permeiam a sociedade, valorizando ou desvalorizando aspectos que a 

compõe. No texto “a floresta virgem” a descrição da paisagem evoca a 

contemplação da vegetação em seus aspectos sensacionais. 

Nas mattas virgens do Brasil - que occupam espaço egual ao de vastos 
Estados – reside um dos espetáculos mais augustos da creação. 
Sobrelevam o oceano em mysterio, em diversidade de panoramas, em excesso de 
vida, em magnificência, que, ao mesmo tempo, acabrunham a inteligência humana 
e a arrebatam, acentuando-lhe a idéia de forças superiores regedoras do planeta. 

É a natureza em expansão e liberdade máxima: mares e mares de vegetação 
prodigiosa, nos quaes cada onda representa um mundo de cousas preciosas e 
lindas: silencio imponente, ou antes, profundo rumorejo, clamor longínquo, 
indefinida reunião de harmonias, provocando religiosidade e vago terror: cheiros 
acres e balsâmicos, em abundantes vagas de aromas que o peito haure com 
delícia.” 

A princípio, o olhar não distingue formas precisas na selva ingente, porém 
massas espessas, esboços de torres, muralhas, trincheiras, abobadas, pyramdes, 
columnas de verduras, formadas de árvores, troncos aglomerados, lianas 
entrelaçadas, - plantas em baixo, em cima, dos lados, florestas sobre florestas, 
succeção interminável de folhagens (JORNAL DE PIRACICABA, 13/02/1901) 
 

Em um segundo momento é exposto suas potencialidades de exploração 

aliada à possibilidade de regeneração. 

 
Não é só no Brasil que pompeiam florestas virgens. Há-as magníficas  na 

Ásia  e na África. Mas a floresta brasileira se assignala por qualidades epeciaes. 
Em primeiro lugar, as suas madeiras excedem em formosura e duração às 

melhores do mundo. Abundam nella plantas medicinaes e industriaes. Inexaurivel 
a sua seiva! 

Não lhe causa diferença inverno ou verão. Jamais se despem as suas 
árvores; guardam o mesmo viço, dão flores e fructos em qualquer epocha do 
anno. Vergam ainda ao peso da safra anterior e já rebentam em botões. O 
agricultor mal lhe pode vencer a energia invasora. 
Derriba-se a matta: breve nasce outra mais vigorosa na sede da antiga (JORNAL 
DE PIRACICABA, 13/02/1901). 

 
 

  A necessidade de se derrubar a mata para a exploração, frente a sua 

regeneração aparece aí como obstáculo à atividade agrícola. Também os aspectos 

da interação humana com a “floresta virgem” se limitam a perspectiva do agricultor 

como o descrito acima. A ocupação ou uso por populações tradicionais ou indígenas 

nesse espaço são omitidos nesse texto, possibilitando o entendimento da floresta 

                                                 
12  
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ser considerada como local desabitado e não domesticado. Tal percepção reforça a 

idéia de dicotomização entre ambiente natural e artificial materializado em áreas 

povoadas (cidades), que também se apresentam em outros textos. 

 Outro aspecto característico dos textos do livro de Affonso Celso é o caráter 

edênico com o qual os aspectos naturais são descritos. Segundo Carvalho (1998) 

Affonso Celso é um importante propagador do ufanismo nacional, pois sistematizou 

de forma didática as razões de orgulho nacional, baseadas nas belezas e riquezas 

naturais. 

 

4.2.1.5 “Estrada de Ferro de Piracicaba: Memorial” 

Várias edições do JP reproduzem o texto descritivo do projeto de instalação 

da estrada de ferro que conectaria o município de Piracicaba com o município 

vizinho de Americana. 

Com características do discurso híbrido informativo-científico, pois trata da 

publicação do memorial descritivo sobre a obra em sua íntegra. Os textos 

descrevem de forma detalhada aspectos como o traçado, as características naturais 

da região como o relevo e a vegetação, aspectos econômicos além do custo da obra 

e sua justificativa. O documento publicado em sua integra e foi segmentado em três 

edições do JP. 

Um dos segmentos do memorial, publicado no dia 13 de dezembro de 1900 

descreve os atributos do município que qualificam o projeto. A definição dos 

aspectos  encontrados no texto é vista nos segmentos destacados a seguir: 

O município abrange uma área de cerca de 30 léguas quadradas, e 
em sua quasi totalidade, coberta por explendida e luxuriante vegetação, 
sendo raros os campos nativos imprestáveis para a lavoura. O solo compõe-
se da preconisada terra roxa, em extensão de léguas, de terras barrentas e 
de terras arenosas, todas as quaes quando altas e livre de geada, prestam-
se ao cultivo do café, e sempre ao do algodão, fumo e gêneros alimentícios. 
Existem ainda mattas virgens, tão frondosas que não é raro encontrar-se 
nellas jequitibás de 2 a mais metros de diâmetro e perobeiras de16 a 18 
metros de comprimento (JORNAL DE PIRACICABA, 13/10/1900).  

Os aspectos naturais parecem ser vistos pela perspectiva econômica, onde 

as características desejáveis para a agricultura e a possibilidade de se explorar os 

recursos existentes, também é percebido nos dois segmentos abaixo. 
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Os terrenos do município são de espantosa fertilidade e 
importantíssima é a sua lavoura de café. Além desse genero, que é 
principal, produz o município grande quantidade de assucar e generos 
alimentícios, que são exportados para a capital, Ytú, Campinas e Rio Claro 
(JORNAL DE PIRACICABA, 13/10/1900).   

A cidade pela sua collocação ao lado do formoso Salto, formado pelo 
rio Piracicaba, que fornece a força motriz ao Engenho Central, à Fabrica de 
Tecidos, a Empreza do Abastecimento dágua, e à Empreza de illuminação 
electrica, é um centro industrial cujo desenvolvimento é necessário 
acoroçar, bastando para isso dar-lhe uma communicação mais rapida do 
que a que já possue, quer para o principal porto de mar do Estado, 
passando pela sua capital quer para os diversos pontos do interior servidos 
pelas importantes ferro-vias das Companhias Paulista e Mogyana (JORNAL 
DE PIRACICABA, 13/10/1900).  

A agricultura e a indústria já são importantes para o município e são 

suportadas pelas características naturais do local. O solo como suporte para a 

agricultura e o rio “força motriz” para as indústrias. O emprego da palavra 

“desenvolvimento” nesse último trecho destacado é embasado nos atributos 

econômicos do município. Em nenhuma parte do texto se colocam aspectos como 

as vantagens sociais que representaria o projeto de construção do trecho da ferrovia 

em questão, ou as possíveis alterações do ambiente que o projeto representaria. É 

claro que essa última abordagem não é esperada no início do século XX, na 

inserção das idéias da Modernidade, porém explicita a tendência de se considerar 

mudanças a partir do viés do desenvolvimento econômico de forma detrimental. 
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Figura 30 – Jornal de Piracicaba, 13/10/1900 
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4.2.2  O discurso do JP em 1931 

Assim como em 1901, em 1931, o JP possuía quatro páginas. Em sua maior 

parte o jornal apresenta anúncios, editais, despachos municipais e programação de 

eventos religiosos e do cinema. Na primeira e segunda página se concentram as 

notícias que, normalmente, se apresentam como pequenos textos (formato 

conhecido hoje como nota). Também aparece como redator responsável Pedro 

Crem e como proprietário J. Franco e CIA. As notícias da esfera estadual, nacional e 

internacional aparecem no formato de notas curtas, agrupadas por um título genérico 

indicando a esfera em questão como no seguinte exemplo: “Resumindo: o que vai 

pelo Brasil”. O JP dedicou grande parte do espaço para temas políticos. O período 

que precede a revolução de 32 é marcado pelo governo de Getúlio Vargas e pela 

Intervenção no governo do Estado de São Paulo, sendo o Coronel João Alberto o 

interventor designado. Um fato importante quanto ao contexto no qual o JP produzia 

seus textos é que a imprensa era controlada pela censura estatal, conforme o relato 

da nota da figura abaixo. 

 
Figura 31 – Jornal d Piracicaba, 09/01/1931 

Esse fato amplia as possibilidades de omissões e distorções dos fatos 

relatados nos textos do JP durante o período. 

A seguir seguem diversos fatos destacados nos textos encontrados no JP em 

1931. 
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4.2.2.1 “Filtragem da água” 

O abastecimento público de água é tema frequente no JP.  Chama a atenção 

o grande número e recorrência de publicidades e de venda de água, vinculando sua 

qualidade ao tratamento de enfermidades e à saúde, conforme textos abaixo das 

notas publicadas no JP. 

 
Figura 32 – Jornal de Piracicaba, 18/01/1931 

 
Figura 33 – Jornal de Piracicaba, 18/01/1931 

 A existência da comercialização de água indica a possibilidade da 

degradação dos mananciais e o reconhecimento de sua conexão com problemas de 

saúde, conforme afirma o texto da figura 33, quando argumenta: 

 “Bebam agua da Fonte da Saude. Analysada e licenciada, sob n. 21, pelo 

serviço sanitario do Estado de S. Paulo, usada e aconselhada por diversos médicos 

desta cidade” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/01/1931). 
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O mesmo texto também adverte quanto aos aspectos relacionados ao 

ambiente que promovem a saúde dizendo que “agua bôa, bom alimento, ar puro e 

luz do sol, são os principaes factores para se gozar bôa saúde” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 18/01/1931). O termo “systema de captação com asseio” aparece 

como aspecto que relaciona a qualidade da água comercializada. 

Aparentemente, o motivo para a comercialização da água potável é a falta de 

qualidade no abastecimento público. Alguns textos publicados se referem às obras 

de construção de um “filtro” para a “purificação” da água captada do rio Piracicaba 

para o abastecimento público – “Uma Visita às Obras do Filtro” (21/02/1931) e “O 

Problema da Água: mais um passo para a sua solução” (22/03/1931). As 

publicidades para a venda de água potável deixam de ser veiculadas em julho de 

1931. Juntando esse fato com a publicação com o seguinte título, “Já é Filtrada a 

Água que Piracicaba Bebe” (02/08/1931) pode-se concluir que a água fornecida para 

consumo humano, que tinha sua captação no rio Piracicaba estava 

reconhecidamente comprometida em qualidade. Nos textos não é explicito aspectos 

de degradação dessa qualidade. Elementos que se relacionam a isso aparecem em 

um segmento de do texto “A Água de Piracicaba” (JORNAL DE PIRACICABA, 

03/09/1931). Com características do discurso político e escrito por R. de Salles, 

responsável pelo “Posto de Hygiene” do município, o texto relata a melhoria da 

qualidade da água fornecida para a cidade, conforme reprodução abaixo. 

Era uma grande falha lamentabilíssima que Piracicaba possuía. Os 
maleficios causados por Ella eram enormes; que o dissesse o obituário, 
attestado irrefutável apresentando os mais numerosos e diversos casos de 
êxito lethal por moléstias do tubo digestivo. Não era, é bem verdade, a água 
a causa única da typhoide e das paratyphoides, endêmicas nessa cidade; 
era porém a fonte máxima e mais fecunda talvez desta moléstia que tantas 
vidas teem ceifado em nossa população. 

Antes da sua captação para os tanques de abastecimento, o Itapeva 
fornecia-lhe o tempero tétrico de suas águas: bebia-se o que este córrego 
lhe lançava à corrente. Era uma mancha negra para a vida desta cidade de 
fidalga e progressista! 

Hoje todo o espetáculo triste que nos apresentava a água que 
bebíamos desappareceu completamente. Hoje podemos nos orgulhar da 
água que bebemos. O nosso abastecimento é feito pelos progressos mais 
modernos; a água que nos é fornecida é crystalina e verdadeiramente 
potável: não há duvida. Não há quem não sinta prazer, em abrindo uma 
torneira, ao ver a água transparente que começa a correr (JORNAL DE 
PIRACICABA, 03/09/1931). 

A contaminação do córrego Itapeva, contribuinte do rio Piracicaba, é apontado 

como o responsável pela contaminação das águas. Esse córrego, que hoje flui por 
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baixo de onde se localiza a Avenida Armando Salles em Piracicaba, já recebia 

lançamentos diversos, pois passava por área já urbanizada. Antes da publicação do 

texto não foram encontradas menções sobre o córrego Itapeva e suas condições. 

Após o início da “filtragem da água”, os textos publicados sobre o tema 

tratavam do aumento nos custos do fornecimento da água – “A Questão da Água 

(07/11/1931, 08/11/1931) “A Margem dos Fatos: a hidráulica e a solução do 

problema” (27/11/1931). 

A queda na qualidade da água captada para a distribuição e a falta de 

“filtragem” da água de abastecimento gerou momentaneamente um mercado de 

comercialização de água. Em outras palavras a escassez de água potável 

possibilitou a criação de valor de troca para esse “produto”. Parece difícil na época a 

percepção que a manutenção da qualidade da água do rio facilitaria a segurança do 

abastecimento de água com qualidade. Assim como em 1931, atualmente, a 

percepção de “serviços ambientais”, como a produção de água, ainda é de difícil 

assimilação nos textos dos veículos de comunicação de massa. Por outro lado, a 

escassez de recursos ambientais como a água gera a apropriação de lucros com a 

movimentação econômica do recurso no mercado, estabelecendo interesses de 

grupos favorecidos. 

 

4.2.2.2 “Salubridade” e “asseio” 

A preocupação com a saúde aparece com frequência em textos de notícias, 

assim como em publicidades (figura 34). Como visto no item anterior, juntamente 

com qualidade da água, a saúde tem grande apelo para a publicidade, apresentando 

recorrência a menção de enfermidades como a tuberculose e o “amarelão”. 
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Figura 34 – Jornal de Piracicaba, 18/01/1931 

Como nas edições de 1901, em 1931 há vários textos referentes a “hygiene” 

(figura 35). Esses textos têm caráter opinativo, elaborando discurso híbrido 

educacional-científico ao tratar do tema “hygiene”. Vários textos apresentam logo no 

título características desse discurso. Exemplos como “Instrucção Publica e 

Endemias Ruraes” (JORNAL DE PIRACICABA, 19/03/1931), “Instrucção e Hygiene” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 17/07/1901) e “Hygiene e a Escola” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 28/04/1931), entre tantos outros textos estabelecem a relação 

coerciva. Em grande parte, os textos elaboram argumentos com o intuito de mudar o 

comportamento dos leitores no que se refere aos cuidados com a saúde. Dentre 

esses cuidados, os aspectos que relacionam o ambiente e a infecção de doenças 

estavam presentes nos textos.  
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Figura 35 – Jornal de Piracicaba, 21/03/1931 

Um exemplo pode ser visto no dia 21/03/1931.  O texto com o título “Hygiene 

Rural: Amarellão” (figura 35) estabelece relações causais nas quais o “solo 

contaminado” e a falta de conhecimento são responsáveis pela transmissão da 

doença. 
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Como é possivel combater o mal? 
Os recursos conhecidos para a prophylaxia contra o amarellão não 

deixam de dar optimos resultados. 
Nas campanhas em que visa o exterminio de tão grande inimigo da 

raça, é preciso attender aos factores responsaveis pela sua existencia – 
solo infestado e o homem sem nenhuma cultura que determine a defesa 
pessoal relativamente a si e aos outros (JORNAL DE PIRACICABA, 
21/03/1931). 

Como o relatado no período de 1901, o Higienismo é bastante presente nos 

textos, buscando inculcar determinados comportamentos junto aos leitores. Nessa 

perspectiva o ambiente se apresenta ameaçador a transmissão de doenças e as 

ações sugeridas através de exemplos e ameaças. 

As verduras não lavadas com o necessário cuidado vehiculam 
larvas de aneylostomos: as mãos sujas que aprehendem alimentos para a 
mantença nutritiva do organismo se encarregam, por seu turno, de espalhar 
a infetação. 

As fezes, lançadas à rua, para os receptaculos proprios, a agua, por 
sua vez, se encarregam de tornar elevado o numero de opilados. 

Vê-se que, eliminados taes perigos, que havendo sobre as 
possibilidades de infestação, excluidos os factores etiológicos do amarellão 
está, ‘ipso facto’, realizada a profhylaxia contra o amarellão (JORNAL DE 
PIRACICABA, 21/03/1901). 

Um aspecto particular é expresso no texto “O Sól e a Saúde” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 24/07/1931), estabelecendo a relação entre a exposição ao sol e a 

saúde. 

Nos campos onde a natureza se exhibe como uma deusa soberana, 
sem peias, sem restricções, sem limites, e o sól dardeja os seus raios, 
plenamente, sobre todas as cousas e pessoas, a saúde sorri, domina e 
triumpha (JORNAL DE PIRACICABA, 24/07/1931). 

Mais adiante, no mesmo texto, 

É elementar na escala dos conhecimentos humanos que os insectos 
perniciosos, as sevandijas em geral, todos os inimigos da boa saúde que 
são innumeros parasitas, proliferam em locaes mal iluminados, escuros, 
sem sól. 

Porque? Porque o sól é o maior inimigo de sua resistência, se sua 
evolução biológica. Longe iríamos se tomássemos a nosso cargo, hoje, ferir 
todos os aspectos que se prendem a maravilhosa acção solar (JORNAL DE 
PIRACICABA, 24/07/1931). 

Como em exemplo de texto higienista visto no período de 1901, novamente 

fica aparente a percepção de ambientes úmidos e escuros como insalubres, nos 

quais se incluem áreas arborizadas e pantanosas.  
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Também aparecem textos que denunciam a “fumaça” proveniente dos trens 

(JORNAL DE PIRACICABA, 11/07/1931) e o “pó, que alli, á passagem de qualquer 

vehiculo, é insuportável” (JORNAL DE PIRACICABA, 23/04/1931). 

 
Figura 36 – Jornal de Piracicaba, 11/07/1931 

 
Figura 37 – Jornal de Piracicaba, 23/04/1931 

 Não há uma referência de poluição nos textos desse período. Termos como 

“pó”, “fumaça” e “sujeira” aparecem nos textos representando uma percepção de 

uma condição pontual passível de ações corretivas.  

4.2.2.3 A “enchente” 

 O transbordamento das águas do rio Piracicaba é relatado (figura 38). Outras 

ocorrências relacionadas às chuvas e enchentes no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

também aparecem. Utilizando o discurso informativo, os textos relatam calamidades. 

Também exploram características espetaculares para descrever o fato. 
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Figura 38 – Jornal de Piracicaba, 03/02/1931 

 O texto da figura 38 descreve o fato dizendo que “depois da enchente de 

1929, jamais se pensou que o rio Piracicaba se avolumasse tanto, a ponto de 

offerecer um espectaculo maior do que o que foi visto naquella epoca” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 03/02/1931). A foto que ilustra o texto apresenta a imagem da Rua do 

Porto que margeia o rio Piracicaba, totalmente desprovida de vegetação, com as 
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águas há poucos metros das casas. A descrição espetacular do evento também 

aparece no segmento. 

O salto, rugindo desesperadamente, num entrechoque violento da 
água em convulsão, é um quadro bárbaro, de um ineditismo empolgante. Ao 
Mirante affluem verdadeiras multidões de curiosos, que alli vão apreciar o 
cahir das águas, num scenario humido e frio (JORNAL DE PIRACICABA, 
03/02/1931). 

 O uso da linguagem com termos como “salto rugindo”, “água em convulsão” e 

“ineditismo empolgante” apela para a curiosidade do evento, expondo o fato através 

da descrição espetacular. Sobrepõe o espetáculo ao drama dos que sofrem com as 

suas consequências. 

  

4.2.2.4  “Guarantan em achas” 

 O uso da lenha como fonte de energia parece ter importância econômica 

significativa para o mercado local. Diversos anúncios do JP oferecem lenha (figura 

39) para consumo doméstico. 

    

 
Figura 39 – Alguns anúncios recorrentes do JP em 1931 

 O período precede a instituição do Código Florestal Brasileiro, publicado 

através do decreto n° 23.793 de 23 de janeiro de 1934, que disciplinava a 
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exploração do recurso florestal. Os anúncios se apresentam em 1931 em contraste 

com a ausência desses anúncios em 1901. Em 1929 Piracicaba já possuía uma 

população urbana de mais de 30 mil habitantes (PERECIN 1989, p. 221). O aumento 

da população urbana e a crescente dificuldade de se obter o recurso aparecem 

como fatores que impulsionam o mercado de lenha na região durante o período. 

Assim como nos textos que se referem a água, a escassez e a oportunidade de 

inserção de um novo mercado e a exploração econômica do recurso. No caso das 

publicidades da figura 39, aparentemente, a venda de madeira como combustível 

para a fogões e caldeiras no meio urbano amplia a possibilidade de exploração das 

áreas com cobertura florestal no entorno da cidade.  

  

4.2.2.5 “Rumo ao campo” 

 A presença de ideais que contribuíssem com a expansão das área agrícolas 

na região também se apresenta nos textos da época. O texto com o título “rumo ao 

campo” de autoria de J. R. Monteiro da Silva, tem caráter opinativo e apresenta 

características do discurso político. Considera a possibilidade da agricultura como 

alternativa para o crescimento do país, através da exportação de produtos agrícolas.  

O que o Brasil necessita para ser grande é que cada brasileiro 
produza uma libra por dia. Para isso preciso se torna que todos trabalhem, 
procurando, de preferencia, a agricultura e a pecuaria, afim de desenvolver 
por todos os meios a cultura variada dos campos, principalmente no tocante 
a tudo o quanto possa encontrar franco mercado no estrangeiro (JORNAL 
DE PIRACICABA, 13/03/1931)  

 Para obter esses produtos exportáveis, o autor do texto considera o 

movimento do centro urbano para o rural uma alternativa interessante, conforme o 

segmento abaixo salienta. 

E da cultura da terra que ha de vir a nossa independência economica e 
financeira. Porque ha de viver tanta gente nas cidades passando mal, 
descrente da vida, quando o campo se acha abandonado e pedindo 
braços? Em outros tempos, vencendo as maiores difficuldades, o nosso 
cabloco entrava pelas mattas bravias acompanhado da família, levando ao 
hombro o machado e a foice, o cachorrinho amarrado com um cipó e lá no 
seio da selva encontrava a felicidade, a fortuna. Roçava os Mattos, 
derrubava as primeiras arvores e contruia, auxiliado pela sua mulher e os 
filhos, o seu rancho primitivo, de pao a pique coberto por brotos de pindoba, 
empregando como prego o cipó timbó, de resistência extraordinária. Pois 
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bem. Este homem amigo do trabalho, soffrendo resignado as maiores 
privações, ao lado da companheira e dos filhos, vivendo da caça e da 
pesca, logo com as primeiras colheitas da terra bemfazeja, sentia-se 
alliviado, já com muita fartura, podendo assim, levar ao mercado os seus 
primeiros productos, habilitando-se, dest’arte, adquirir roupa e outros 
objectos mais necessarios para o conforto da sua vivenda. 

Elle, que no começo de seu sitio armava mundéo para comer caça e 
cortava o palmito, em pouco tempo após – dois ou tres annos apenas – já 
vive folgado, com algum dinheiro accumulado, uma casa de campo 
assoalhada, muitos porcos, um Cavallo e uma egua para conduzir o arroz, o 
feijão e o milho ao mercado (JORNAL DE PIRACICABA, 13/03/1931). 

 O processo de ocupação dos territórios vistos como “abandonados”, 

apontando a geração de produtos para a exportação é reconhecido pelo autor do 

texto como necessário e interessante. O autor ainda encerra o texto afirmando que... 

 Não ha duvida que é no campo que todos nós, ricos e pobres, vamos 
encontrar a vida feliz e tranquilla, a segurança e o conforto para a nossa 
velhice. A riqueza que provém da terra é abençoada por Deus e faz bem a 
muita gente porque é producto do trabalho honesto e não se apóia na 
especulação (JORNAL DE PIRACICABA, 13/03/1931). 

 O texto afirma que as pessoas das cidades podem ter na produção agrícola e 

pecuária, baseada na exportação de seus produtos, alternativa para gerar riqueza. 

Na época, o crescimento do aglomerado urbano do município já atingia cerca de 30 

mil pessoas. A produção açucareira, cultura que predomina no município na 

atualidade, estava presente no município quando foi publicado o texto. Também era 

reconhecida, junto com o café, como um dos principais produtos exportáveis. 

Portanto, a cana seria uma das culturas com possibilidade de se enquadrar como 

viável para os que pretendessem empreender nas áreas abandonadas, beneficiando 

a cadeia produtiva açucareira. 

    

4.2.2.6 “A erosão do solo” 

 O A erosão do solo é tratada no texto visto na figura 40. O discurso científico 

da época é predominante, estabelecendo as causas e efeitos da erosão sobre as 

culturas agrícolas. 
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Figura 40 – Jornal de Piracicaba, 15/04/1931 

Em parte do texto é destacado os aspectos visíveis da erosão da seguinte 

forma: 
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Os effeitos da erosão são de varias ordens. O seu aspecto mais 
facil de ver é a acção mecanica das enxurradas, transportando a terra dos 
montes e dos espigões para os valles e rios, deixando sulcos profundos na 
superfície do solo endurecido pela perda da sua camada superficial 
(JORNAL DE PIRACICABA, 15/04/1931). 

O segmento destacado acima é o único no texto que sugere a possibilidade 

do transporte de sedimentos para os rios. Não há menção da possibilidade desse 

fato causar problemas como o assoreamento ou alteração da qualidade das águas 

dos rios. Talvez essa conexão não fosse perceptível na época, ou a difusão dessa 

possibilidade não fosse interessante para a imagem dos agricultores. Como 

consequência danosa da erosão, o que o texto destaca são as perdas de 

produtividade e perdas dos lucros como descrito abaixo. 

A erosão, arrastando a materia organica da “camada vegetal” do 
solo, consome progressivamente os elementos da vida desse mesmo solo, 
em detrimento das culturas ahi localisadas. Começa diminuindo e acaba 
eliminando a produtividade da terra. E faz o mesmo com os lucros do 
lavrador! (JORNAL DE PIRACICABA, 15/04/1931) 

A idéia de “desbravamento” como a conversão de áreas de vegetação natural 

em culturas aparece no segmento abaixo. 

... de acordo com o habito tradicional, os cafesaes eram plantados em 
terrenos recentemente desbravados, nos quaes a camada de cobertura, 
formada pelas folhas, raizes, ramusculos e outros detrictos vegetaes 
provenientes da floresta secular recém abatida, absorvia e retinha, quase 
totalmente, as aguas das chuvas. E assim impedia que formassem as 
enxurradas causadoras da erosão.  

Atualmente é muito comum encontrar cafesaes com o terreno 
respectivo sulcado por um sem numero de regos e valletas de todas as 
proporções, no sentido das aguas (JORNAL DE PIRACICABA, 15/04/1991). 

 O texto faz menção ao papel da cobertura do solo da floresta como fator de 

impedimento de enxurradas.  

 

4.2.2.7 “Caça e pesca: licença colletiva e a fiscalização” 

Em 1931, o Estado já possuía legislação que regulamentava as atividades de 

caça e pesca. O decreto nº 4.908 publicado em 26 de fevereiro 1931 estabelecia a 

necessidade de registro mediante pagamento de taxa.  O texto do dia 12/05/1931, 

de autoria da “secção de propaganda da Sociedade de Caça e Pesca de Jundiahy” 

busca argumentar a favor da mudança do decreto. O texto critica a obrigatoriedade 
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de licença individual para exercer as atividades de caça e pesca, relatando 

dificuldades de fiscalização, sugerindo que... 

... foi creado um corpo de fiscaes que deverá manter nos municípios 
paulistas a fiscalização das mattas e dos rios, aliás, já um grande passo 
dado. Esses homens, em numero de 6, por mais bôa vontade que tenham, 
jamais poderão observar e zelar, sósinhos, como devem, pelos dispositivos 
desse decreto, mormente se notando que a média para cada um é de mais 
de 40 municípios (JORNAL DE PIRACICABA 12/05/1931).  
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Figura 41 – Jornal de Piracicaba, 12/05/1931 

O texto sugere a proposta de se criar sociedades nos municípios, visando 

pagamento de valor único, sendo que estas se encarregariam da tarefa de 

fiscalização, conforme argumenta no segmento. 
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Essa licença colletiva resumir-se-ia no seguinte: “uma sociedade 
que tivesse, quer 20, quer 200 ou mais sócios pagaria de taxa annual, 
digamos, 1:000$000, compromettendo-se a Secção de Caça e Pesca a 
fornecer cadernetas e demais documentos para as licenças, que ahi 
passariam a ser registradas pela sociedade, naquelle município, 
desobrigando-se desse encargo as Collectorias, que nesse caso só 
receberiam a contribuição pela qual foi taxada a sociedade no seu 
licenciamento collectivo e o valor das multas a serem recolhidas aos cofres 
publicos. Seria um optimo estimulo às sociedades, que veriam assim o seu 
quadro social augmentado e manteriam a arregimentação dos caçadores e 
pescadores. Tornar-se-ia, com esse systema, obrigatória a filiação dos 
caçadores e pescadores a um grêmio altruístico, que visaria, dest’arte, 
proteger as faunas terrestres e aquática, e aquelles que teimassem em não 
se filiar teriam do mesmo modo a sua licença, porém pagando uma taxa 
única, digamos, 100$000 annuaes. A idéia do licenciamento collectivo partiu 
da Sociedade de Caça e Pesca de Jundiahy, que há muito tempo vem se 
batendo pela sua realização e no dia que ella conseguir o que pleiteia, terão 
ensejo, os que cuidam com carinho da refacção dos especimens dos 
nossos rios e mattas, de avaliar o quadro de beneficio resultará para o 
Estado (JORNAL DE PIRACICABA, 12/05/1931). 

A proposta delega a fiscalização para as sociedades locais, formada pelos 

próprios caçadores e pescadores. Essa proposta foi acatada pelo Estado com a 

publicação do decreto nº 5.031 de 20 de maio de 1931.  

Com caráter opinativo o texto apresenta características de discurso político, 

compondo argumentos – como a dificuldade da fiscalização no modelo proposto 

pela lei – com o intuito de legitimar seus interesses através da influência da opinião 

pública, utilizando apelos como a diminuição dos custos do Estado na fiscalização. 

Também é possível observar que a manutenção dos recolhimentos de taxas e 

multas recebe grande destaque em detrimento da proteção dos “especimens dos 

nossos rios e mattas”, sendo esse último aspecto levantado em dois momentos no 

texto. O primeiro no final do segmento reproduzido acima, o segundo no último 

parágrafo que, com a possibilidade da aprovação da proposta descrita no texto, 

relata que... 

Agindo os fiscaes, nas suas zonas, intelligentemente, com o fito de fundar 
sociedades, onde ahi vão buscar elementos que futuramente lhes serão 
valiosisssimos auxiliares e, concedendo a Secção de Caça e Pesca a 
licença collectiva para as Sociedades que realmente encararem esse 
problema sob o ponto de vista de utilidade geral, teremos dentro em breve 
uma organização poderosíssima que, nada sugando dos cofres publicos, 
muito constribuirá para a protecção bem merecida, das faunas terrestre e 
aquática (JORNAL DE PIRACICABA, 12/05/1931) 

Parece que, para a percepção da época, tanto a concepção de modelos de 

exploração da caça e da pesca, considerando a remuneração sobre o desempenho 
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da atividade através de taxas de licença, assim como a idéia de “proteção” da fauna 

agenciada pelos responsáveis pela atividade da caça e pesca, são aceitas 

tacitamente. 

A pesca parece ser a atividade com maior atenção por parte do JP. A 

proximidade do rio Piracicaba com o aglomerado urbano justifica esse interesse. A 

pesca aparece como atividade cotidiana como na figura 42 que retrata uma 

pescaria, ou como relato de crime (figura 40, 41) quando pescadores são flagrados 

pescando nas proximidades do salto do rio Piracicaba.  

 
Figura 40 – Jornal de Piracicaba, 05/03/1931 
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Figura 41 – jornal de Piracicaba, 14/06/1931 

 

 
Figura 42 – Jornal de Piracicaba, 02/08/1931 
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4.2.2.8 “Atrocidades dos índios” 

 Os índios são retratados como ameaça em texto do JP (figura 43). Foi 

relatado o ataque de índios Carijós a “propriedades de diversos lavradores” no 

município de Conceição do Araguaia no estado do Pará. Há a afirmação de que os 

“indios carijós, formando numeroso grupo de 50 a 60 homens, atacaram as 

propriedades de diversos lavradores” (JORNAL DE PIRACICABA, 14/06/1931). Esse 

é o único texto encontrado no período de 1931 que trata sobre o tema indígena. 

Parece que a temática indígena tem pouco interesse para o JP, recebendo atenção 

nesse texto devido à gravidade do fato. A ameaça a propriedade e integridade dos 

“lavradores” e suas famílias são os aspectos importantes do fato. Aspectos causais 

não aparecem no texto como reflexão dos motivos dos indígenas. 
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Figura 43 – Jornal de Piracicaba, 25/07/1931 

 O retrato do índio como ameaçador e passível de enfrentamento violento é 

percebido no texto quando é afirmado que ao se retirarem “soltavam gritos ferozes 

de vinganças e ameaças para o futuro” (JORNAL DE PIRACICABA, 25/07/1931). 

 Há uma clara polarização no tratamento do fato, onde a posição do índio 

como criminoso não dá direito de voz ou argumentação.  

  

4.2.2.9 “Monstros marinhos” 

 Em alguns textos são descritos fatos que despertam a curiosidade sobre a 

natureza e a fauna. Textos como os publicados na edição de 19/02/1931 com os 
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títulos “a arvore mais alta da terra” e “a inconstancia e a perversidade das flores” 

descrevem características curiosas, singulares e até ameaçadoras de algumas 

espécies. Um exemplo dessa tendência é vista no texto de título “os monstros 

marinhos” que relata o achado de pescadores (figura 44).  

 
Figura 44 – Jornal de Piracicaba, 02/10/1931 

Segundo o relato narrativo, um cação-anequim que pesava 1.200kg é visto 

como fato incomum. A descrição do animal como um “monstro”, assim como a 

afirmação de sua voracidade e a possibilidade do ataque ao homem estabelece um 

contexto de espetáculo grotesco e ameaçador.  
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4.2.2.10 “Na Amazonia” 

O texto publicado no dia 02/10/1931 descreve os investimentos nas estruturas 

para receber trabalhadores no empreendimento da Ford no município de Boa Vista 

no Estado do Amazonas. A descrição das condições de moradias dos trabalhadores 

é feita da seguinte forma. 

Uma cidade realmente moderna, onde qualquer família, por mais 
humilde que seja, e por um aluguel tão baixo que chega a ser irrisório, pode 
gozar das commodidades de uma casa propria, dotada de todos os 
requisitos modernos de conforto e hygiene, desde uma puríssima agua 
encanada e luz electrica até um lote de terreno de 1.000 metros quadrados 
no lado da casa, para horta e jardim (JORNAL DE PIRACICABA, 
02/10/1931). 

Mais adiante continua... 

As casas para trabalhadores em plena floresta do Tapajóz, a mais 
de 965 kilometros de Belém, dotadas de conforto só conhecido das classes 
mais favorecidas das cidades, são o orgulho dos colonos das plantações de 
borracha da Companhia Ford Industrial do Brasil, em Bôa Vista (JORNAL 
DE PIRACICABA, 02/10/1931) 

Além de outros aspectos vistos como atrativos nas construções, como “centro 

de diversões” e escola, o texto relata as perspectivas de expansão das obras, 

considerando que “as construcções continuam e novas casas serão erigidas a 

medida que a população sempre crescente desta nova e maravilhosa cidade assim o 

exigir” (JORNAL DE PIRACICABA, 02/10/1931). 

O texto sem identificação de autoria apresenta característica do discurso 

publicitário, enfatizando os benefícios do empreendimento e das condições de vida 

dos trabalhadores que se proponham a ocupar o local. 

A produção da borracha na Amazônia para a sua exportação e utilização na 

indústria do automóvel é concebida como algo que se pode realizar, estabelecendo 

a ocupação da região amazônica baseada na exploração do potencial produtivo. A 

falta de conhecimento das condições locais trouxe a ruína para os proponentes do 

projeto. 
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4.2.3 O discurso ambiental do JP em 1961 

 Período no qual os aspectos políticos, como a “Guerra Fria”, ocupou grande 

parte da atenção do JP. Juntamente com a posse dos recém eleitos presidentes 

Jânio Quadros do Brasil e John Kennedy dos Estados Unidos, além do conflito entre 

Estados Unidos, União Soviética e Cuba ocupavam as primeiras páginas com 

bastante frequência. Além de fatos de importância regional o JP apresentava com 

mais frequência que nos períodos anteriores fatos da esfera nacional e internacional. 

 Alguns dos aspectos ambientais são retratados no JP conforme os textos 

selecionados a seguir. 

 

4.2.3.1 Saúde Pública 

Como nos períodos anteriores, o higienismo continua presente no JP. Em 

1961 outros dois aspectos aparecem com a abordagem de “saúde pública”, ou 

“higiene pública”: a “prevenção de acidentes” e o “problema dos pernilongos”. A 

seguir são apresentadas essas abordagens. 

 

4.2.3.1.1 “Prevenção de acidentes” 

Em 1961 o JP apresenta textos na forma de coluna periódica com o título “Os 

Acidentes e sua Prevenção”, de autoria do Diretor Geral da Organização Mundial da 

Saúde – OMS, Dr. M. G. Candau. Os acidentes são indicados no texto como “um 

dos maiores flagelos da humanidade”, indicando as situações do cotidiano nas quais 

ocorrem e aspectos de sua prevenção. Características do discurso educacional, 

como a orientação quanto a procedimentos e indicação de práticas com o intuito 

coercivo aparecem nos textos, estabelecendo padrões de comportamentos em 

ambientes, como descreve o segmento publicado no JP. 

 É, sem dúvida, na educação para a segurança que repousa 
atualmente a maior esperança de impedir acidentes. São inúmeros os que 
resultam, ao menos em parte, de alguma ação ou omissão da própria vítima 
– o pedestre que atravessa a estrada sem olhar; o menino que tenta mudar 
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um fusível sem desligar a corrente; o operário que deixa de observar as 
regras de segurança da fábrica. A segunda deve, sem dúvida, ser ensinada 
nas escolas, mas também nas fábricas, na fazenda e, o que é talvez mais 
importante ainda, no lar (JORNAL DE PIRACICABA, 02/04/1961). 

A preocupação central do texto parece ser os acidentes de trabalho no 

ambiente industrial. O texto afirma: 

Que acontece, porém, nos países em processo de rápida 
industrialização, que ainda não tem estatística para guiá-los, onde a idéia de 
que se pode fazer alguma coisa para evitar acidentes é aceita por poucos? 
A estes eu diria: É preciso enfrentar essa situação e agir prontamente, para 
evitar os funestos erros cometidos nos países onde a industrialização 
começou há mais de um século e aproveitar os conhecimentos que agora 
começam a acumular (JORNAL DE PIRACICABA, 02/04/1961). 

 

 O crescimento das indústrias na região é evidenciado pelo interesse do JP em 

temáticas como a prevenção de acidentes. São indicados como “acidentes 

profissionais” aqueles que ocorrem no ambiente industrial.  

Mesmo que o tema seja colocado como algo de importância, não há 

ocorrências de textos que denunciem acidentes de trabalho ou relacionados à 

indústria, publicados em 1961. Pode ser que os casos não sejam notificados como 

acidente ou haja omissão do veículo em relação às ocorrências. Ao contrário da 

atual perspectiva (pelo menos no que diz respeito à legislação), os impactos das 

indústrias no ambiente não são conectados ao da “prevenção de acidentes”. Outra 

evidência do estímulo à industrialização é encontrado em textos publicados no 

mesmo ano que relatam a discussão e aprovação de legislação municipal 

incentivando, através de isenção de impostos, a instalação de indústrias no 

município. “Isenção de impostos municipais a novas indústrias” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 07/10/1961), “Isenção de impostos a novas indústrias que se 

instalarem em Piracicaba” (JORNAL DE PIRACICABA, 17/10/1961) e “Aprovado o 

projeto-lei que favorece a instalação de novas indústrias no município” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 24/11/1961) são textos que relatam a discussão e aprovação da 

legislação.   
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4.2.3.1.2  “Defesa da fauna dos nossos rios”, “o problema dos pernilongos” e a 

“mortandade de peixes no rio Piracicaba” 

Alguns textos publicados no JP abordam questões relativas às condições do 

rio Piracicaba. Em ordem cronológica há três textos com temática relacionada. O 

primeiro, “severa atitude do Presidente em defesa da fauna dos nossos rios” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 07/06/1961).  

 

 
Figura 45 – Jornal de Piracicaba, 07/06/1961 

Através de discurso informativo, estabelece as determinações do então 

Presidente Jânio Quadros, sobre a restrição de concessão de carteiras de “Pescador 

Profissional”. Também determinou... 

... ao diretor da Divisão de Caça e Pesca providências imediatas, com o 
rigor que a lei autoriza, contra fábricas que, apesar dos impedimentos 
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legais, atiram resíduos “in natura” nos rios, eliminando, assim, 
criminosamente, a fauna ictiológica. Recomenda atenção especial em S. 
Paulo, onde, no rio Jacareí, uma fábrica de papel está destruindo, com seus 
resíduos, o produto de exaustivos trabalhos de cientistas da Secretaria da 
Agricultura daquele Estado (JORNAL DE PIRACICABA, 07/06/1961). 

 Em outro despacho o Presidente...  

...determinou ao ministro de Minas e Energia, relatório, no prazo de 30 dias, 
tendo em vista o não cumprimento do Código de Águas, no setor que se 
refere à obrigatoriedade da construção de escadas para peixes nas 
barragens artificiais (JORNAL DE PIRACICABA, 07/06/1961) 

 Apesar do corpo do texto se restringir a descrição dos despachos, sem 

exprimir qualquer comentário, o título utiliza a adjetivação “severa” para qualificar a 

atitude do Presidente Jânio Quadros que viria a renunciar o cargo em 25 de agosto 

de 1961. Também não há referência no texto a respeito dos lançamentos de 

resíduos da indústria de açúcar e álcool presente na região.  

 A questão de resíduos lançados no Rio Piracicaba aparece em um texto 

publicado pouco mais de um mês mais tarde, na primeira página do JP, que tem 

caráter opinativo, elaborado como discurso político, denunciando o problema da 

“higiene pública”, descrito como fato recorrente (figura 46). 
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Figura 46 – Jornal de Piracicaba, 18/07/1961 

“O problema dos pernilongos” é descrito no texto da seguinte forma:  

Todos os anos, por esta época, nossa terra é invadida por nuvens 
intermináveis de pernilongos, que afetam sensivelmente nossos foros de 
cidade civilizada, já que os mosquitos podem ser veículos de transmissão 
de moléstias. Quando se trata de espécimes não portadores de doenças, 
ainda assim devem ser motivo de preocupação dos administradores, uma 
vez que é notório que uma cidade com mosquitos é uma cidade que dorme 
mal, e uma cidades em que a população não dorme sossegadamente, é 
uma cidade intranquila (JORNAL DE PIRACICABA, 18/07/1961). 

O texto aponta o problema e indica os “administradores” (os administradores 

públicos como explicitado posteriormente no texto) como responsáveis pelas 

providências que devam ser tomadas. 

Quanto à causa do problema o texto descreve da seguinte forma.  

Pernilongo é problema ligado, em grande parte, à poluição das 
águas correntes. É ônus de cidade produtora de açúcar e álcool, cujos 
resíduos, lançados às águas, matam os peixes pequeninos, que por sua vez 
são os elementos que comem as larvas dos mosquitos, não os deixando 
proliferar livremente. São ônus naturais, ao lado das muitas vantagens que 
tais indústrias acarretam a população e ao erário público, que recolhem 
bons impostos (JORNAL DE PIRACICABA, 18/07/1961). 
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 Expressões como “poluição” e “resíduos”, que não apareciam nos textos dos 

períodos anteriores integram a explicação das causas da ocorrência dos mosquitos. 

Também é responsabilizada a indústria de açúcar e álcool pela poluição das águas 

que afetam as populações de peixes e mosquitos. A responsabilidade da indústria é 

encarada como “ônus naturais” em uma relação onde as vantagens que a indústria 

traz são evidenciadas como superiores aos problemas decorrentes. O conceito 

“ônus naturais” também prenuncia o conceito econômico de externalidade – que 

ainda não é presente na época –, entendida aqui como “a divergência entre custos 

privados e custos sociais ou entre lucros privados e lucros sociais” (SALVATORE 

1984, p.96).  

Para o JP a socialização dos custos do “problema dos pernilongos” é 

entendida como alternativa para a resolução do problema. No segmento é indicada a 

descrição do conflito interno do poder público sobre a responsabilidade na resolução 

do problema. 

Natural, pois que o poder público aceite o problema, não de cabeça 
baixa, mas ativamente, enfrentando-o com o raciocínio. Não é o que está 
acontecendo, infelizmente, em Piracicaba. O que vemos, é um jogo de 
empurra-empurra, que não fica nada bem a administradores responsáveis. 
O povo recorre à Prefeitura e esta diz que não tem nada com isso, que o 
problema da higiene publica é de esfera e responsabilidade do Estado. 
Recorre-se ao Centro de Saúde e este diz que nada pode fazer, porque 
está desaparelhado, sem material e sem pessoal para enfrentar o 
problema... (JORNAL DE PIRACICABA, 18/07/1961). 

 O texto omite a responsabilidade do setor privado em relação aos custos da 

resolução do problema. Em todo o texto a única menção da indústria, sem precisar 

àquelas que atuam em Piracicaba, é feita no texto destacado anteriormente. 

O JP sugere a ação da Prefeitura no combate dos mosquitos da seguinte 

forma. 

Ao que fomos informados, existe aparelhamento para expurgo da 
galeria com alto rendimento, com os modernos inseticidas, que não custam 
lá uma fortuna. Uma brigada de higienização da cidade, de ordem 
municipal, para colaborar com o deficiente serviço estadual, cremos ser 
muito suficiente, e necessária (JORNAL DE PIRACICABA, 18/07/1961). 

 O uso de “modernos inseticidas” aparece como alternativa de ação e uma 

“brigada de higienização” seriam responsáveis pela a ação. Assim como no presente 
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texto, as práticas de uso de produtos químicos para combate de pragas aparece em 

vários outros relacionados a temática agropecuária em 1961.  

 Mais tarde, no mês de novembro, outro texto também aborda a poluição do rio 

de Piracicaba. O texto “grande mortandade de peixes no Rio Piracicaba” (JORNAL 

DE PIRACICABA, 15/11/1961) apresenta características de discurso informativo.  

 
Figura 47 – Jornal de Piracicaba, 15/11/1961 

 O texto relata a presença de “grande quantidades de peixes mortos” na 

cidade vizinha por onde passa o rio Piracicaba a jusante da posição do município de 

Piracicaba. 

 Também salienta que o fato decorre de “um atentado à fauna do Piracicaba”. 

Quanto à causa sugere, a partir de relato de “um técnico” não identificado no texto, 

que “a hipótese da dissolução, às águas das enxurradas provenientes das chuvas 
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dos últimos dias, dos resíduos tóxicos do restilo atirado às lavouras, que, ‘lavadas’ 

pelas águas pluviais, determinaram a matança dos peixes” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 15/11/1961). Sem fazer menção à indústria de açúcar e álcool, 

responsável pelo descarte do resíduo chamado de “restilo”, o texto segue com a 

seguinte advertência: 

De qualquer forma, convêm estar de sobreaviso, especialmente com o 
incremento da presença de peixes à venda, que precisam agora mais do 
que nunca, de vigilância sanitária, para que não venham a prejudicar, 
também, os que inadvertidamente os adquirem para consumo (JORNAL DE 
PIRACICABA, 15/11/1961). 

 A preocupação demonstrada é relativa ao consumo de peixes que tenham 

sido mortos pelo “envenenamento das águas” é aparente como aspecto de interesse 

do público. 

Os três textos supracitados estabelecem uma relação de lançamento de 

resíduos no rio. O primeiro mostra o empenho do então Presidente Jânio Quadros 

em cumprir a legislação que trata da proteção da fauna aquática. O segundo 

estabelece a relação causal entre a poluição e o aumento da população de 

mosquitos, reconhecendo a indústria de açúcar e álcool como responsável pelo 

evento e repassando, para o poder público a responsabilidade do controle da 

população de mosquitos, e o terceiro relata o “envenenamento das águas” e a 

preocupação com consumo de peixes que possam apresentar contaminação.  

O tema poluição também aparece em outros textos: “Poluição do ar é 

problema sério” (JORNAL DE PIRACICABA, 04/10/1961), relata os efeitos da 

poluição do ar como “causa de moléstias pulmonares e dos olhos”, como também 

“ataca tecidos, cercas de metal e ferramentas”. Segundo o texto, sem precisar onde 

ocorre – apenas menciona que em “municípios vizinhos da Capital paulista” –, sobre 

os efeitos da poluição do ar relata que “há casos de indústrias de peças de precisão 

que, depois de perfeitamente instaladas, tiveram que mudar de zona, na 

impossibilidade de funcionarem sob o maléfico ar corrosivo”(JORNAL DE 

PIRACICABA, 04/10/1961). 
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Figura 48 – Jornal de Piracicaba, 04/10/1961 

 Apesar da constatação dos efeitos danosos da poluição, há a omissão de 

responsabilização e reparação dos danos causados é recorrente nos textos que 

tratam dessa temática. Outro exemplo disso é visto no texto “rio Tamanduateí: 

esgoto lendário!” (JORNAL DE PIRACICABA, 30/09/1961) que relata o lançamento 

de efluentes industriais em rio no ABC paulista.  
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Figura 49 – Jornal de Piracicaba, 30/09/1961 

  

  

4.2.3.2 “Super-bomba” e “radioatividade” 

 As tensões políticas entre os Estados Unidos e a União Soviética, 

aumentando a ameaça de guerra nuclear, ocuparam grande parte do espaço do JP 

em 1961. Além dos fatos políticos e seus desdobramentos, aspectos relacionados às 

ameaças e efeitos da radiação são preocupações explicitas. Os textos publicados 

abaixo são exemplos da cobertura sobre o tema: “Menino sem olhos nasceu na 

Itália: radioatividade” (JORNAL DE PIRACICABA, 10/10/1961), “Cientistas brasileiros 

advertem: além das deformações biológicas, as experiências com bomba – HA 

podem afetar a produção de espécies!” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/10/1961). 
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Paralelamente a publicações dos textos sobre as ameaças da radioatividade 

o JP faz a cobertura das ameaças de guerra nuclear. Esse tema recebe grande 

atenção e o acompanhamento dos fatos que envolvem essa ameaça são 

destacados em textos como os seguintes: “Russia detonará bomba nuclear de 50 

milhões de toneladas: a prova, anunciada por Kruchev ao XXII Congresso do PC 

soviético, será realizada no próximo dia 31” (JORNAL DE PIRACICABA, 

18/10/1961), “Super-bomba da URSS causa onda de protestos no mundo” (JORNAL 

DE PIRACICABA, 20/10/1961), “Casa Branca pediu à URSS suspender lançamento 

da superbomba” (JORNAL DE PIRACICABA, 20/10/1961), “Nova explosão russa; 

onda de protestos em todo o mundo” (JORNAL DE PIRACICABA, 22/10/1961) 

“União Soviética teria detonado a super-bomba!” (JORNAL DE PIRACICABA, 

24/10/1961), “Precipitam-se sobre a Russia resíduos de sua super-bomba: ventos 

que sopram na direção sul-suldeste levam grande quantidade de resíduos 

produzidos pela gigantesca explosão nuclear” (JORNAL DE PIRACICABA, 

25/10/1961), “Perigosa chuva radioativa ameaça espalhar-se sobre os Estados 

Unidos” (26/10/1961), “Chuvas radioativas no Brasil só daqui um a dois meses” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 29/10/1961), “Detonada a super-bomba russa. Protesta 

a Inglaterra: insolente desprezo pela raça humana” (JORNAL DE PIRACICABA, 

31/10/1961), “Casa Branca denuncia: União Soviética tenta intimidar o mundo com a 

super-bomba” (JORNAL DE PIRACICABA, 01/11/1961), “O Brasil volta a criticar a 

Rússia: explosão nuclear” (JORNAL DE PIRACICABA, 07/11/1961). A quantidade de 

textos referentes ao tema torna provável a hipótese de que o JP é influenciado pela 

propaganda anti-comunista dos Estados Unidos, presente na época. 

Neste último texto do dia sete de novembro (figura 50), que busca expor a 

posição defendida pelo Brasil em relação às “experiências atômicas” são 

empregados termos como “genocídio” e a expressão “preservação da nossa espécie 

e da nossa cultura” expressando a ameaça de conflito ambiental e ecológico. 
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Figura 50 – Jornal de Piracicaba, 07/11/1961 

Outros termos empregados nos demais textos citados acima, “resíduos” e 

“chuva radioativa”, também se apresentam como nominações para aspectos 

perigosos relacionados às ameaças nucleares. 

 Por outro lado, a utilidade prática da radioatividade e a ausência de riscos das 

armas nucleares ao Brasil são abordagens presentes nos textos, amenizando a 

preocupação com as ameaças nucleares. Exemplos dessa abordagem são vistos 

nos seguintes textos: “Radiação e novos sistemas de armazenagem para a 

conservação dos cereais” (JORNAL DE PIRACICABA, 16/04/1961), “Água salgada 

ficará doce com lixo atômico” (JORNAL DE PIRACICABA, 11/05/1961), 

“experiências atômicas na Rússia não constituem perigo para o Brasil” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 28/09/1961) e “As radiações não são prejudiciais à América do Sul” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 05/11/1961). 

Um exemplo de abordagem útil para a aceitação da energia nuclear é vista no 

texto que relata a utilidade do “lixo atômico” na dessalinização da água salgada 

(figura 51). 
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Figura 51 – Jornal de Piracicaba, 11/05/1961 

 A exposição dos riscos da iminência explosão de bombas atômicas em 

contraste com os “benefícios” do emprego de energia nuclear aparece no JP, 

inserindo discussões sobre essa tecnologia. 

 

4.2.3.3 “Seca”, “chuvas” e “inundações” 

 Prejuízos causados pelo clima foi tema recorrente no JP durante o período de 

1961. Vários textos publicados enfatizam os “prejuízos” e a situação dos 

“flagelados”. Textos como “Seca provoca calamidade pública na Bahia” (JORNAL 

DE PIRACICABA, 24/11/1961), “Chuvas continuam causando estragos no Nordeste” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 16/04/1961), “Inundações provocam difícil situação na 

Zona da Mata” (JORNAL DE PIRACICABA,16/02/1961), “Tormenta fustigou Assis” 

(JORNAL DE PIRACICABA,29/09/1961), “Grande incêndio nas matas entre 
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Pindamonhangaba e Campos do Jordão” (JORNAL DE PIRACICABA, 30/09/1961), 

“Nordeste sob ameaça de seca igual à de 1900” (JORNAL DE PIRACICABA, 

13/10/1961), “Olinda novamente invadida pelo mar” (JORNAL DE PIRACICABA, 

26/10/1961), “Blumenau, Itajaí e Brusque vitimas de violenta tromba d’agua” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 01/11/1961), “As chuvas em Santa Catarina” (JORNAL 

DE PIRACICABA, 05/11/1961), “20 milhões para os flagelados de Santa Cataria” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 07/11/1961), “Continuam a ser destruídas pelo fogo as 

mansões dos astros do cinema” (JORNAL DE PIRACICABA, 10/11/1961), “Intenso 

frio em S. Paulo” (JORNAL DE PIRACICABA, 17/06/1961), “Começou o período de 

seca em Brasília” (JORNAL DE PIRACICABA, 07/06/1961) são exemplos desses 

textos. Ocorrências de chuvas, secas e incêndios são retratadas através do discurso 

informativo. A causa dos fatos, ou mesmo hipóteses não são apresentadas como no 

exemplo do texto abaixo. 

 
Figura 52 – Jornal de Piracicaba, 05/11/1961 

 A solicitação de ajuda através da “liberação de verbas” quando há a 

destruição de bens e vítimas também é recorrente como no texto que apresentado 

acima.  
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Um texto que se relaciona com os descritos anteriormente tem o seguinte 

título; “Climatologistas, reunidos em congresso, revelam: variações da temperatura 

da Terra estão muito complicadas. Mais quente em muitos pontos; mais fria em 

outros – Imprevisíveis as tendências” (JORNAL DE PIRACICABA, 06/10/1961). Com 

características de discurso híbrido informativo-científico o texto relata a percepção 

sobre alterações do clima na comunidade científica. O tema não aparece conectado 

com os textos anteriores que tratam de eventos catastróficos em diversos locais, 

porém, a percepção de que há alterações nas condições do clima surge no JP, já em 

1961. 

 

 
Figura 53 – Jornal de Piracicaba, 06/10/1961 
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4.2.3.4 “Indígenas voltam a atacar em Rondônia” 

O conflito com indígenas, como nos períodos anteriores, aparece como tema 

recorrente, mantendo a caracterização dos indígenas como “silvícola”, “ferozes”, que 

representam, no caso do texto abaixo, ameaça para a rodovia Brasília – Acre. 

 
Figura 54 – Jornal de Piracicaba, 14/01/1961 

 Durante esse período é criado pelo então Presidente da República Jânio 

Quadros que o Parque Nacional do Xingu (Decreto 50.455 de abril de 1961), 

demarcando um território para os indígenas. Esse fato, associado aos conflitos com 

as populações indígenas, ocorrem durante um período de ampliação da ocupação 

das áreas da região norte do país. O auxilio do Estado na implantação de um novo 

modelo de estrutura produtiva através do incentivo à modernização agropecuária e 
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integração da região aos outros mercados (CUNHA, 2006). Esse modelo de 

ocupação aparece como elemento de transformação da paisagem, introduzindo 

unidades de produção agropecuárias, no qual a população indígena recebe pouca 

ou nenhuma consideração. 

 

4.2.3.5 “Piracicaba e o turismo” 

A idéia de exploração comercial do turismo aparece como empreendimento 

de incremento da economia local. O texto de editorial do JP de 30 de janeiro de 

1961, utilizando o discurso político, opinando sobre o tema com o intuito de coagir o 

poder público na elaboração de um plano de “Incentivação do turismo em nossa 

terra”, destaca vários aspectos da cidade que qualificam o município para isso. Um 

dos aspectos mencionados é o rio Piracicaba onde, além da sua beleza, é a 

exploração da “pesca” como um dos atributos, conforme o segmento abaixo. 

“...as margens do Piracicaba, com a possibilidade de oferecer 
distração aos aficionados da pesca, são um filão inesgotável de atrativos, 
que fariam a fortuna de qualquer cidade igualmente dotada, em país onde o 
turismo é encarado com seriedade (JORNAL DE PIRACICABA, 30/01/1961) 

 No segmento abaixo, o texto ainda indica a oportunidade e os investimentos 

que devem ser realizados, com o intuito de favorecer a possibilidade do turismo. 

Agora, que, neste governo, vamos ter as vias de acesso a 
Piracicaba todas asfaltadas – Americana, com novo traçado, Rio Claro, 
Limeira, Tietê e proximamente, Águas de São Pedro, todo vai se abrir para 
o visitante atingir a “Noiva da Colina” sem maiores dificuldades. Por sua vez 
surto de modernização da cidade, que rasgou amplas e novas avenidas, 
está ultimando seu serviço de águas, está embelezando as imediações de 
seu formoso salto, - agora, dizemos, que chegou a oportunidade para 
concretização do Plano de Turismo, incentivando a construção de mais 
hotéis, a instalação de restaurantes condignos, de que se ressente a 
cidade, organização de festas folclóricas, de que a tradição desta zona é tão 
rica e a propaganda intensa, orgaizada, científica, para a mobilização dos 
forasteiros, que venham conhecer Piracicaba e levar a todos os recantos as 
impressões agradáveis que certamente colherão, dentro do itinerário 
turístico que podemos oferecer (JORNAL DE PIRACICABA, 30/01/1961).  
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Figura 55 – Jornal de Piracicaba, 30/01/1961 

 

 Outro fato vinculado com o turismo que é destacado pelo JP está descrito nos 

seguintes textos publicados; “Lançamento do Bela Vista Nauti Clube à sociedade 

piracicabana” (JORNAL DE PIRACICABA, 04/04/1961), “Autoridades municipais 

visitaram o Bela Vista Nauti Clube” (JORNAL DE PIRACICABA, 20/04/1961) e “O 

que será o Bela Vista Nauti Clube” (JORNAL DE PIRACICABA, 25/05/1961). Com 

características de discurso híbrido informativo-publicitário, o JP promove o “Bela 

Vista Nauti Clube”, buscando convencer os leitores a se tornarem “sócios-

proprietários” do empreendimento.  
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Figura 56 – Jornal de Piracicaba, 04/04/1961 

  A instalação do clube às margens do rio Piracicaba – identificado abaixo 

como “o mais piscoso do Estado” – é mostrada como atrativo, assim como a 

construção de “praia artificial e um pitoresco bosque”. O JP também publicou uma 

ilustração com textos que remetem a idéia de atividades de recreação, dentre elas a 

pesca (figura 57). 
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Figura 57 – Jornal de Piracicaba, 08/04/1961 

 Outro ponto que é mostrado como atrativo e merecedor de investimentos é o 

Largo dos Pescadores (figura 58), indicado no texto abaixo da foto como “obra 

nitidamente turística”. 
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Figura 58 – Jornal de Piracicaba, 20/10/1961 

 O turismo é retratado no JP como meio lícito de gerar renda através da 

formalização de empreendimentos comerciais baseadas na criação do valor de troca 

em relações da população com o rio. O acesso a pesca e outras atividades sociais 

que se atrelem a paisagem do rio Piracicaba passam ser valorizadas como 

oportunidade de negócios. 
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4.2.3.6 Agricultura: “Açúcar”,  “Tratores”, “herbicidas” e “reflorestamento” 

 A economia do município de Piracicaba em 1961 é bastante dependente do 

desempenho agrícola. A cultura de cana-de-açúcar se destaca, como se lê no texto 

“Piracicaba, primeiro produtor de açúcar do Estado de S. Paulo” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 27/12/1961). Com discurso informativo o texto descreve as 

estatísticas da economia agrícola do município.  

 
Figura 59 – Jornal de Piracicaba, 27/12/1961 

 Quanto à tecnologia de produção agrícola, os aspectos aparentes nos textos 

do JP são a mecanização e o uso de herbicidas.  
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Dois textos tratam da mecanização da lavoura o primeiro , com características 

do discurso híbrido político-científico apresenta como título: 

Precisará o Brasil de 6 a 15 mil tratores por ano para a mecanização de sua 
lavoura: Indústria nacional se propôs suprir a demanda com produto quase 
integralmente nacionalizado em ano e meio: Ocupada na agricultura 63% da 
população: Cultivado apenas 2% do território brasileiro: “Plano Nacional da 
Indústria de Tratores”: Sugestão da Assessoria Econômica das entidades da 
Indústria Paulista (JORNAL DE PIRACICABA, 16/07/1961) 
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Figura 60 – Jornal de piracicaba, 16/07/1961 
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A perspectiva exposta no texto é a de que: 

...a mecanização da lavoura é um dos principais tópicos do desenvolvimento 
econômico, pois que fixa uma parcela da população solidamente a terra, 
enquanto libera outra – maior – para as demais tarefas e eleva o nível de 
vida de todos, quer seja direta quer seja indireta. Na luta pela maior 
produtividade que a economia brasileira trava, hoje, em todos os setores, o 
aumento dos recursos mecânicos na lavoura constitui um dos pontos 
cruciais, a concluir pelos trabalhos já realizados através de órgãos federais 
e estaduais; experiências análogas colhidas em outras nações, onde a 
indústria permitiu a simultânea redução da população no campo e elevação 
da produção agrícola, tanto de alimentos quanto de matérias-primas 
(JORNAL DE PIRACICABA, 16/07/1961) 

 A substituição da mão-de-obra por máquinas é defendida através do 

argumento do “desenvolvimento econômico”. Outro aspecto levantado é a “redução 

da população no campo e elevação da produção agrícola”. O texto omite aspectos 

que respondam a questões de como se dará a ocupação econômica das pessoas 

que deixam o campo, como também, não estabelece planos para promover a 

estrutura das cidades para receber essa população rural. 

 Um dos aspectos que se levantada no texto ainda é o crescimento do 

mercado de produção de máquinas e a participação da indústria brasileira. Segundo 

o texto 

A indústria brasileira de tratores se propõe a suprir a demanda do país com 
o produto quase integralmente nacionalizado dentro de pouco mais de um 
ano e meio em escala que transcende o ritmo da mecanização agrícola 
havido até agora. Para tal fim, mister se faz, como é natural, assistência em 
vários setores por parte dos diretamente interessados, da industria e das 
autoridades estaduais e federais (JORNAL DE PIRACICABA, 16/07/1961).   

Essa participação do Estado no incentivo da mecanização já havia ocorrido 

com o “Plano Nacional da Indústria de Tratores Agrícolas”, lançado no fim de 1959. 

O texto também faz sugestões de medidas práticas como a “divulgação e 

popularização das vantagens da mecanização das lavouras” por parte das indústrias 

e dos órgãos do Estado. 

No texto “O Brasil produzirá os tratores destinados ao desenvolvimento de 

sua agricultura” (JORNAL DE PIRACICABA, 15/04/1961) é vinculada novamente a 

idéia de “desenvolvimento da agricultura” a mecanização. O argumento usado para 

tanto é que esse desenvolvimento é “fator a segurança na nacionalização e aumento 
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de nossa produção de gêneros alimentícios” (JORNAL DE PIRACICABA, 

15/04/1961).  

 
Figura 61 – Jornal de Piracicaba, 15/04/1961 

 Outras tecnologias que são abordadas no JP dizem respeito às práticas 

agrícolas como no exemplo do texto “técnicos mostram como se controla o mato que 

prejudica as lavouras” (JORNAL DE PIRACICABA, 01/07/1961). Com características 

do discurso informativo-publicitário, o texto relata as “demonstrações teóricas e 

práticas da aplicação de ervicidas para controle do mato que prejudica as lavouras 

de café e cereais” (JORNAL DE PIRACICABA, 01/07/1991). O texto cita a empresa 

“Geisy do Brasil” e a Escola “Luiz de Queiroz” que realizaram o evento junto aos 

agricultores da região de Marília. 
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Figura 62 – Jornal de Piracicaba, 01/07/1961 

 Quanto a demonstração de aplicação dos “ervicidas” Simazin e Diazinon E-

60, o texto afirma que: 

Essa promoção, que foi levada a efeito por iniciativa da Indústria e 
Laboratório Alfa, conseguiu atrair para aqueles locais agricultores de toda a 
região, os quais se mostraram satisfeitos com os ensinamentos recebidos 
sobre a aplicação de modernos métodos no combate às ervas daninhas e 
pragas da lavoura (JORNAL DE PIRACICABA, 01/07/1961) 

 O uso de produtos químicos comerciais como os descritos no segmento 

destacado acima aparece no período de 1961. Juntamente com a mecanização das 

atividades agrícolas, o uso desses produtos impulsiona as atividades industriais de 

produção de insumos para a agricultura. Publicidades como as da figura abaixo 

aparecem difundindo produtos comerciais é exemplo da organização das cadeias a 

partir das novas tecnologias. 
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Figura 63 – Jornal de piracicaba, 08/04/1961 

Outro aspecto discursivo da temática agrícola é o aparecimento do termo 

“reflorestamento”. Vários textos trazem esse termo, como nos exemplos; “Caravana 

do reflorestamento” (JORNAL DE PIRACICABA, 30/04/1961), “Campanha de 

reflorestamento, promovida pelo centro acadêmico, ‘Luiz de Queiroz’” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 17/06/1961), “Campanha de reflorestamento na Alta Sorocabana” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 14/07/1961), “Encerra dom êxito a campanha do 

reflorestamento” (JORNAL DE PIRACICABA, 20/07/1961) e “O Centro Acadêmico 

‘Luiz de Queiroz’ empreende nova campanha de reflorestamento (JORNAL DE 

PIRACICABA, 29/12/1961). Todos esses textos abordam a “Campanha de 
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Reflorestamento”. Segundo o texto da figura abaixo, essa campanha “visa ao 

esclarecimento do público e geral e da população rural em particular sobre a 

necessidade e vantagens da silvicultura bem conduzida” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 29/12/1961).  

 
Figura 64 – Jornal de Piracicaba, 29/12/1961 

 A idéia de “silvicultura” se estabelece como o cultivo de espécies vegetais 

arbóreas, agregando esse significado ao termo “reflorestamento”.  Um dos textos cita 

que a “Campanha do Reflorestamento” vem “expandindo esclarecimentos sobre esta 

grande necessidade que ora em S. Paulo, precisa ser sanada: o reflorestar” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 17/06/1961). 
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Figura 65 – Jornal de Piracicaba, 17/06/1961 

Segundo o texto abaixo “a campanha tem tido grande aceitação por parte dos 

lavradores, muitos dos quais sentem a necessidade de reflorestar suas terras, para 

efeito de combate à erosão e aproveitamento da madeira” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 14/07/1961). 
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Figura 66 – Jornal de Piracicaba, 14/07/1961 

 A necessidade dos agricultores descrita acima, junto com a de reflorestar, 

indicada no texto anterior, parece significar a possibilidade de combater a 

degradação dos solos e a falta de madeira no Estado de São Paulo, no período. A 

expansão agrícola e a supressão das florestas nativas são percebidas, apesar de 

não estarem explícitos nos textos. Outro aspecto aparente é que o “reflorestamento” 

indicado nos textos se refere à silvicultura, visando à produção madeireira, 

difundindo espécies que possuam esse potencial. O texto da figura abaixo cita o 

“Pinus elliotti, ou pinheiro americano” (JORNAL DE PIRACICABA, 20/07/1961), 

espécie exótica, como indicada para o reflorestamento. 
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Figura 67 – Jornal de Piracicaba, 20/07/1961 

 Nos textos acima, a possibilidade de cultivar árvores aparece como uma nova 

perspectiva de renda agrícola e é associada à uma necessidade vinculada a 

presença de erosão e à escassez de madeira. Outros aspectos relacionados às 

florestas não estão aparentes nos textos acima. Essa ausência torna plausível a 

hipótese de que não existe ainda grande preocupação quanto à conservação do 

ambiente natural em 1961. 

 A palavra “preservação” é encontrado em um texto com o seguinte título.  

Atentado à preservação do Horto Florestal de Rio Claro: ao que fomos 
informados, querem transformar em dormentes e tabuas, espécimes de 
eucaliptus plantados há 40 anos por Navarro de Andrade – isso depois que 
o Estado entrou a administrar a Cia. Paulista de Estradas de Ferro... 
(JORNAL DE PIRACICABA, 29/09/1961). 
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Figura 68 – Jornal de Piracicaba, 29/09/1961 

 A idéia de preservação adotada é vinculada a ameaça de corte de árvores de 

eucalipto, espécie exótica utilizada em projetos de reflorestamentos comerciais, e 
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não de matas nativas. O Horto Florestal de Rio claro foi criado para suprir a 

necessidade de dormentes e carvão da ferrovia no início do século XX, conforme o 

próprio texto descreve. Em relação a pertinência da “preservação” das árvores é 

descrito no seguimento abaixo: 

É bem verdade que os hortos florestais da Cia. Paulista têm a finalidade 
comercial, tanto assim que já forneceram alguns milhões de metros cúbicos 
à ferrovia. Mas da derrubada de exemplares vetustos, que precisam ser 
preservados, ainda mais que agora estão sob patrocínio e a Guarda do 
governo do Estado, que tem obrigação de dar o exemplo nesse sentido. 

Aqui, pois, fica o alerta necessário, para que a “Luiz de Queiroz” 
apresse os entendimentos que visem à passagem, se possível, daquele 
acervo valiosíssimo, ao patrimônio da Universidade – mais precisamente, à 
cadeira de Silvicultura da Escola de Agronomia (JORNAL DE PIRACICABA, 
29/09/1961).   

 O termo “acervo valiosíssimo” no segmento destacado, também converge 

com a possibilidade da “preservação” estar associado à preocupação com o 

potencial genético do eucalipto presente no local, possibilitando desenvolver a 

silvicultura.  

 

4.2.4 O discurso de JP em 1991 

 O formato do jornal dessa época já se assemelha muito ao atual, apesar das 

notícias apresentarem lead13 com menos frequência que atualmente. As edições 

diárias apresentavam cerca de 20 páginas. 

Período no qual os jornais destacam a ocorrência da Guerra do golfo. 

Também apresenta proximidade da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD). Em 1991 foram publicados vários textos 

que empregam termos como “ecologia”, “meio ambiente”, dentre outros que serão 

apresentados que não ocorrem nos anos anteriores. 

                                                 
13 Técnica do jornalismo que visa resumir a notícia em poucas palavras como forma de chamar a 
atenção para a notícia que será apresentada. Parte inicial da matéria que apresenta os elementos 
importantes do fato, respondendo sinteticamente questões simples como  o que, quem, quando, 
onde, e por quê. O lead é uma das características do discurso informativo. Busca reunir as principais 
informações sobre o fato, despertando o interesse do leitor sobre o texto. “O lead é a abertura da 
matéria. Nos textos noticiosos, deve incluir, em duas ou três frases, as informações essenciais que 
transmitam ao leitor um resumo completo do fato” (MARTINS FILHO 1997, p.154) 
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4.2.4.1 “Metanol” 

A adição de metanol ao álcool combustível é tema recorrente em vários textos 

do JP. Os textos que abordam o uso do metanol são os seguintes: “metanol: a 

grande questão” (JORNAL DE PIRACICABA, 06/01/1991), “plano para evitar 

metanol será discutido na Câmara” (JORNAL DE PIRACICABA, 17/01/1991), 

”Prefeitura vai contestar liminar que permite venda de metanol” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 22/01/1991), “Metanol” (JORNAL DE PIRACICABA, 02/02/1991), 

“Câmara discute revogação da lei que proíbe o metanol” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 03/02/1991), “projetos determinam normas de segurança para uso do 

metanol” (JORNAL DE PIRACICABA, 03/02/1991), “Piracicaba deve receber o 

metanol na semana que vem” (JORNAL DE PIRACICABA, 08/02/1991), “Piracicaba 

recebe o metanol” (JORNAL DE PIRACICABA, 12/02/1991), “Metanol já é vendido 

em Piracicaba, desde ontem” (JORNAL DE PIRACICABA 12/02/1991). 

Os problemas do uso do metanol são explicados nos textos a exemplo dos 

reproduzidos abaixo. 



 

 

162

 
Figura 69 – Jornal de Piracicaba, 06/01/1991 

No texto de caráter opinativo escrito como editorial no JP, “Metanol: a grande 

questão” (JORNAL DE PIRACICABA, 06/01/1991), o problema do uso do metanol 

explicitado conforme o destaque abaixo. 

Quanto ao risco, embora se saiba que todos os combustíveis 
quando usados sem as devidas precauções oferecem risco, em relação ao 
metanol formou-se uma grande polêmica que está sento travada entre duas 
correntes, uma aceitando o metanol e outra condenando-o, pois esta 
corrente entende que além do risco de vida que oferece, põe em risco 
também o próprio meio ambiente ( JORNAL DE PIRACICABA, 06/01/1991. 

O texto de título “Metanol” (JORNAL DE PIRACICABA, 02/02/1991), também 

com características de discurso opinativo, considera o risco do uso do metanol pelas 

seguintes razões. 
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Figura 70 – Jornal de Piracicaba, 02/02/1991 

Os nossos postos de gasolina não possuem os requisitos exigidos 
para trabalhar com o produto. Os frentistas não vão utilizar máscaras, 
macacões e luvas o dia todo. Realmente, deve ser horrível, mas as 
autoridades e órgãos competentes não se incomodarão com isso, farão 
vistas grossas, como o fazem com todos os outros tipos de poluição do 
nosso ambiente. 

Uma colher de sopa de metanol se ingerido mata, tanto é verdade, 
que no norte do país, fartamente noticiado pela TV e jornais, “pessoas que 
tomaram pinga de recipientes que já tinha sido utilizado com metanol, 
passaram mal, levando uma delas à morte”. O vapor do metanol pode levar 
à cegueira se a ele o indivíduo se expuser durante um certo tempo e por 
essa razão, recomenda-se que as pessoas fiquem distantes do tanque no 
momento de abastecer (JORNAL DE PIRACICABA, 02/02/1991).  
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 Este último texto é assinado pelo presidente da Sociedade para a Defesa do 

Meio Ambiente de Piracicaba (SODEMAP). Na linguagem atual tal sociedade seria 

identificada como uma Organização não Governamental ou ONG. Aspectos de 

segurança e saúde pública aparecem nesses textos, onde “poluição” e “meio 

ambiente” são termos empregados em argumentos na crítica a ameaça da Petrobrás 

em fornecer combustível com a adição do metanol para o município de Piracicaba.   

 

4.2.4.2 “Dengue” 

Alguns dos textos que tratavam das ameaças da proliferação do vetor da 

dengue em águas paradas são: “Suds e Sucen combatem criadouros do Aedes na 

região” (JORNAL DE PIRACICABA, 11/01/1991) “Zoonose procura ‘tigre asiático’” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 05//02/1991), “Guerra contra o mosquito Aedes Aegypti” 

(JORNAL DE PIRACICABA 10/03/1991), “Vasos são os principais criadouros do 

Aedes” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/07/1991), Sucen encontra 103 larvas do 

Aedes na Vila” (JORNAL DE PIRACICABA, 20/12/1991), “Encontrados novos focos 

do Aedes na cidade” (JORNAL DE PIRACICABA, 20/12/1991).  

A maior parte dos textos citados apresenta discurso informativo, 

acompanhando as ações do Estado em relação ao monitoramento quanto ao 

aparecimento do mosquito. O texto “Guerra contra o mosquito Aedes Aegypti” 

(JORNAL DE PIRACICABA 10/03/1991), apresenta discurso híbrido científico-

educacional, com caráter opinativo. O autor é identificado como médico e afirma 

que... 

Basta encontrar água parada, vasilhames, vasos, panelas velhas, 
latas, bacias de água estagnada, pneumáticos velhos com água parada em 
seu interior, a fim de depositar os ovos de onde nascerão as larvas, para o 
mosquito provocar uma tremenda epidemia de febre amarela e dengue, 
principalmente nas casas sujas e sem cuidados , nos prédios desleixados, 
com água parada nos quintais, nas calhas velhas, nos vasos de plantas 
sustentados por pratos (JORNAL DE PIRACICABA 10/03/1991). 
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Figura 71 – Jornal de Piracicaba, 10/03/1991 

 A idéia de “sujeira” como fonte de doenças é uma das características dos 

textos. A “limpeza” é proposta de ação de “combate” em vários dos textos citados 

anteriormente, como no caso do texto “Suds e Sucen combatem criadouros do 

Aedes na região” (JORNAL DE PIRACICABA, 11/01/1991). 

 O discurso higienista, conforme relatado nos períodos anteriores, ainda se 

mantém, além de estar vinculado a idéia de desenvolvimento, conforme o segmento 

destacado abaixo. 
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A nós compete lutarmos até o extermínio completo de todos os focos dos 
mosquitos maléficos, garantindo a segurança e proteção de dezenas de 
milhões de crianças, homens e mulheres do Brasil. A vida de uma cidade 
caracteriza-se pela sua vitalidade, crescimento, desenvolvimento, progresso 
industrialização, cultura, poderio econômico e social, mas acima de tudo 
pelo seu saneamento básico fundamental, água, esgoto, canalização, rede 
hidrográfica e esgotos dentro da mais rigorosa profilaxia, ordem e limpeza. 
Sem esses requisitos essenciais a vida das cidades brasileiras torna-se 
insuportável, com problemas imensos a resolver na área da saúde pública 
(JORNAL DE PIRACICABA, 11/01/1991) 

 Os termos utilizados para definir os aspectos considerados como “essenciais 

para a vida nas cidades” privilegiam o ambiente artificial e desconsideram ou omitem 

aspectos ambientais que integrem o ambiente natural. Essa perspectiva também é 

aparente nos textos anteriores. 

Os ideais higienistas que se estabeleceram no início do século XX parecem 

também estar presentes no período de 1991. A idéia de “progresso” e 

“desenvolvimento” conectados à artificialização e a supressão do ambiente natural 

se estabelece como sentido de civilização. 

O “combate” ao mosquito sugerido nos textos se constitui como tema de 

saúde pública. Não há a inserção do termo “meio ambiente” nos textos. Um deles 

(figura abaixo), utilizando o discurso informativo, cita os locais de ocorrência dos 

mosquitos, afirmando que... 

Estudos mostravam que ele preferia áreas próximas a matas ou 
bosques, como ficou comprovado em outras vistorias, onde ele foi 
localizado sempre em zonas periféricas. Em contato com técnicos da Sucen 
(Superintendência de Controle de Endemias), Eliana obteve informações de 
que o Albopuctus pode estar mudando de hábito e de adequando a região 
urbana (JORNAL DE PIRACICABA, 18/07/1991) 
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Figura 72 – Jornal de Piracicaba, 18/07/1991 

 A afirmação relativa ao local de preferência dos mosquitos aparece sem que 

haja aprofundamento nas relações de causa de ocorrência dos mosquitos e a 

alteração do ambiente no qual se estabelecem. O tema se limita aos aspectos de 

“combate” ao mosquito através da “limpeza”. 

 Outros textos como “Escorpiões são encontrados em creche por causa de 

matagal” (JORNAL DE PIRACICABA, 22/01/1991) “Escorpiões: promotor estuda 

ação (JORNAL DE PIRACICABA, 07/11/1991), “reunião define combate aos 

escorpiões” (JORNAL DE PIRACICABA, 07/11/1991), também apresentam 

características semelhantes, considerando o “combate” através da “limpeza” de 

áreas. 

 

4.2.4.3 “Ecologia” 

O termo ecologia passa a ser muito usado nos textos do JP. Textos como 

“Concurso escolherá Rainha do Carnaval Ecológico” (JORNAL DE PIRACICABA, 

20/01/1991), “Carnaval ecológico tem hoje concurso de fantasias” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 08/02/1991), “Obra ecológica do início do século é adaptada para a 

dança” (JORNAL DE PIRACICABA, 06/12/1991), “Ecologia e política” (JORNAL DE 
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PIRACICABA, 02/02/1991), “Técnicos da Esalq fazem levantamentos ecológicos” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 21/09/1991). São alguns dos exemplos de textos que 

aparecem no período. O último exemplo é o único dos citados que trata a ecologia 

como ciência, relatando trabalhos de levantamento de aspectos ecológicos, como o 

estudo de populações e habitat de diferentes espécies de animais silvestres 

conforme o texto da figura abaixo relata através de discurso informativo. Os demais 

apresentam características linguísticas diferentes quanto à representação do termo 

ecologia. 

 
Figura 73 – Jornal de Piracicaba, 21/09/1991 

Um aspecto bastante recorrente é o uso do termo como adjetivo. Um exemplo 

é encontrado no termo que define o evento do município: o “Carnaval Ecológico”. A 

adjetivação “ecológico” parece funcionar como elemento agregador de valor ao 

evento. Nesse sentido ser ecológico é algo digno, que associa ao evento algo 

positivo.  
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Figura 74 – Jornal de Piracicaba, 20/01/1991 

Não houve menção nas notícias sobre o motivo da adjetivação ou 

características do evento. O uso banal da adjetivação pode estar conectado ao 

crescente interesse pelos preparativos para CNUMAD no Rio de Janeiro no ano 

seguinte. Não há referência de o quê dá essa conotação ao evento. Parece que a 

intenção é chamar a atenção, agregar elementos positivos a imagem a partir do 

crescente interesse por questões ambientais relacionadas à ecologia, quando o 

Brasil se preparava para a realização do evento que seria realizado em 1992 no Rio 

de Janeiro. 

O texto “Carnaval ecológico tem hoje concurso de fantasias” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 08/02/1991) relata a intenção temática do “concurso de fantasias”, 

conforme o segmento destacado abaixo. 

Na oportunidade, haverá premiações aos foliões que apresentarem 
originalidade, dentro das manifestações relacionadas com a política 
econômica, guerra no Golfo, destruição ambiental, uso do metanol, entre 
outros assuntos polêmicos (JORNAL DE PIRACICABA, 08/02/1991). 

 A idéia de transformação do carnaval em evento pseudo-político é proposto 

no texto. 
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Figura 75 – Jornal de Piracicaba, 08/02/1991 

 O segmento destaca as questões polêmicas que ocupam os textos de várias 

edições do JP durante o ano. O carnaval aparece como oportunidade de 

manifestação da população sobre essas questões. A participação da população 

sugerida é através de ação como uma “proposta original, que é voltada à 

manifestação popular com uma boa dose de humor e sem violência” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 08/02/1991). 

 Outros exemplos da abordagem do tema ecologia são encontrados nos textos 

“Festival de Música Ecológica é realizado na Rua do Porto” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 13/10/1991) E “Obra ecológica do início do século é adaptada para a 

dança” (JORNAL DE PIRACICABA, 06/12/1991). 
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Figura 76 – Jornal de Piracicaba, 06/12/1991 

A abordagem da temática ecologia em atividades culturais, assim como em 

temas do cotidiano como a moda aparecem em maior frequência no final de 1991, 

aparentando  uma  associação com a proximidade da CNUMAD.  Essa associação a 

moda, como também a pessoas públicas aparece em textos do JP. A figura abaixo é 

exemplo dessa associação utilizada com ações negativas. 
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Figura 77 – Jornal de Piracicaba, 17/09/1991 

 
A possibilidade da abordagem das questões ambientais através da emissão 

de opiniões sobre aspectos da ecologia em veículos de comunicação, também 

associa a temática a pessoas públicas como no exemplo do texto “ecologia e 

política” (JORNAL DE PIRACICABA, 02/02/1991) no qual o então senador Fernando 

Henrique Cardoso, que viria a ser Presidente da República em 1995, explora o tema 

através do discurso político.  

 
 

 
Figura 78 – Jornal de Piracicaba, 02/02/1991 
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O texto faz a seguinte denúncia. 

No campo, como nas cidades, a ocupação desordenada e o mau 
uso do solo destroem mananciais, poluem rios, secam reservatórios, 
fazendo da água doce um produto cada vez mais raro e caro. Nos países 
industrializados, onde primeiro a destruição chegou a níveis alarmantes, a 
mobilização da consciência ecológica tem conseguido deter e por vezes até 
reverter o processo, à custa de investimentos pesadíssimos (JORNAL DE 
PIRACICABA, 02/02/1991). 

Outro aspecto levantado como denúncia é explicitado em outro segmento 

destacado abaixo. 

Por causa do atraso social – triste combinação de desamparo dos 
pobres e cobiça de empresários irresponsáveis – que faz brotar loteamentos 
clandestinos sem nenhuma infra-estrutura de tratamento de resíduos 
industriais e usa métodos predatórios na agricultura (JORNAL DE 
PIRACICABA, 02/02/1991). 

Os aspectos levantados – “ocupação desordenada e mau uso do solo”, 

“resíduos industriais” e “métodos predatórios na agricultura” – são vinculados às 

demandas sociais e econômicas de recursos ambientais como água e solo. As 

questões como biodiversidade, florestas e serviços ambientais, que seriam mais 

adequadas para a abordagem do termo “ecologia”, ainda não aparecem como 

usuais no texto em questão ou mesmo no período de 1991. O texto ainda sugere a 

“preservação do meio ambiente”. Expressões como essa última passam a ser 

frequentes nos textos onde “meio ambiente” é recorrente como será mostrado mais 

adiante. 

 Textos no formato de coluna no JP utilizam a associação à “ecologia”. Assim 

como na adjetivação de “Carnaval Ecológico” na nomeação do evento como descrito 

anteriormente, “Momento Ecológico” é usado no texto abaixo. Nos dois exemplos 

são elaborados significados estranhos à ecologia como campo de conhecimento 

científico. Em outras palavras, não existe um carnaval ecológico ou um momento 

ecológico na perspectiva da ecologia como ciência que estuda as interações entre 

organismos e seu ambiente. 
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Figura 79 – Jornal de Piracicaba 13/10/1991 

Essa adjetivação passa a ser utilizada como elemento de discurso publicitário 

onde a associação de evento, indivíduo, produto, organização a um aspecto positivo 

tem a intenção de vincular a imagem destes à algumas reivindicações dos 

movimentos ambientalistas que ganham força junto ao público. Uma indicação dessa 

intenção é encontrado em outro texto. “Acidentes ecológicos preocupam a grande 

maioria dos brasileiros” (JORNAL DE PIRACICABA, 03/02/1991). 
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Figura 80 – Jornal de Piracicaba, 03/02/1991 

O texto com características de discurso informativo relata resultados de 

pesquisa de opinião pública, afirmando que, “quase a totalidade da população 

brasileira está preocupada com os acidentes ecológicos que a guerra no golfo 

Pérsico já está causando” (JORNAL DE PIRACICABA, 03/02/1991). A preocupação 

com o a guerra do Golfo Pérsico aparece no texto associada à ecologia e a 

possibilidade de armas nucleares e químicas como ameaças. 

 

4.2.4.4 “Meio ambiente” 

“Meio ambiente” é outro termo que aparece nos textos do JP. Textos como 

“Poluição no golfo provoca reunião de Meio Ambiente” (JORNAL DE PIRACICABA, 

02/02/1991), “Defesa do meio ambiente fica no papel em nas promessas”(JORNAL 

DE PIRACICABA, (01/01/1991), e “Controle do meio ambiente” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 05/02/1991), são exemplos da utilização do termo no JP. 

O texto abaixo, com características do discurso político, faz referência à 

crescente preocupação com o “controle do meio ambiente”. 
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Figura 81 – Jornal de Piracicaba, 05/02/1991 

Segundo o texto, 

Com o agravamento do problema da poluição na década de setenta, 
quando a poluição deixou de ser apenas preocupação das autoridades das 
grandes cidades industriais, para se tornar também uma séria ameaça aos 
campos devido ao uso excessivo de agrotóxicos, o problema passou a ser 
cuidado pelos órgãos oficiais. Nesse período foram criados a CETESB e 
SEMA, e ao mesmo tempo surgiram as primeiras legislações a respeito do 
controle ambiental (JORNAL DE PIRACICABA, 05/02/1991). 

 A falta de informação também é citada no texto considerando que... 

Embora a participação da sociedade na preservação do meio 
ambiente seja fundamental para o êxito do programa, ocorre que existe 
muita desinformação em relação ao problema, razão da existência de 
muitas controvérsias entre a população, e mesmo entre as autoridades 
(JORNAL DE PIRACICABA, 05/02/1991). 

O texto ainda indica a necessidade de “Plano Nacional de Controle 

Ambiental”. Na época já vigorava a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto que 

instituiu o Plano Nacional de Meio Ambiente. 

Nos textos que apresentavam características de discurso informativo, a 

associação de meio ambiente à poluição são frequentes, como no exemplo abaixo 
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que trata do “derramamento de petróleo nas águas do Golfo Pérsico” durante um 

conflito militar no conflito no local. 

 
Figura 82 – Jornal de Piracicaba, 02/02/1991 

 A preocupação com o derramamento de petróleo em uma área de conflito 

armado é levantada no texto, considerando as ações para “minimizar os efeitos do 
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derramamento procurando formas de controlá-lo sem comprometer ainda mais o 

meio ambiente” (JORNAL DE PIRACICABA, 02/02/1991). 

 Na esfera nacional, meio ambiente aparece relacionado com diversos 

aspectos no texto opinativo, “Defesa do meio ambiente fica no papel e nas 

promessas” (JORNAL DE PIRACICABA, 01/01/1991). O texto, com características 

de discurso político, acusa a falta de regulamentação das leis como causa das 

poucas ações sobre o tema em 1990. Também relata que “o pouco que saiu do 

papel ocorreu em razão do esforço individual de entidades não-governamentais ou 

recursos criativos de cientistas isolados” (JORNAL DE PIRACICABA, 01/01/1991). 

Os principais aspectos salientados pelo texto, referindo às ações relativas ao meio 

ambiente são a fiscalização dos “Parques Nacionais”, a tentativa de retirada de 

garimpeiros de áreas indígenas, a formação de consórcios para buscar soluções 

para a poluição das águas interiores por “esgotos e resíduos químicos”, sobretudo 

em São Paulo. 

 



179 
 

 

 
Figura 83 – Jornal de Piracicaba, 01/01/1991 

 Outro aspecto que o texto levanta é o surgimento do “marketing ecológico” 

afirmando que 

 Na esteira dessas experiências positivas, começa a engatinhar o 
marketing ecológico do país. Apesar do fim da era Sarney, cresceu o 
número de empresas investindo – mal ou bem – em ecologia. Elas 
descobriram que reciclar e despoluir também dá lucros, ou pelo menos, 
reduz o desperdício. No mundo, o marketing ecológico invade as prateleiras; 
em agosto, nos Estados Unidos, nasceu o selo verde para identificar 
produtos ambientalmente seguros (JORNAL DE PIRACICABA, 01/01/1991). 

  Conforme o segmento acima a idéia de “marketing ecológico” e “selo verde” 

passam a integrar as possibilidades discursivas, ampliando a probabilidade da 

abordagem de mercado associado ao “meio ambiente”. 
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Outro aspecto é que o texto se refere às ações das ONGs. 

Desanimados com a lentidão das soluções, diante da rapidez com 
que surgem os problemas, alguns ambientalistas europeus e americanos 
abandonaram a vertente pacifista do movimento ecológico e partiram para o 
eco-terrorismo, que em setembro culminou com a explosão de duas torres 
do sistema que exporta energia nuclear da França para a Itália (JORNAL 
DE PIRACICABA, 01/01/1991). 

A inserção de termos como “movimento ecológico” e “eco-terrorismo”, suscita 

responsabilidade por atos criminosos aos movimentos ambientalistas no cenário 

internacional, relacionada a propaganda contra os movimentos ambientalistas. 

Outro termo associado a meio ambiente é “recursos naturais”. No texto 

“palestra fala sobre o uso de recursos naturais” (JORNAL DE PIRACICABA, 

09/10/1991), através do discurso informativo, destaca alguns aspectos abordados 

em uma palestra com o título “Ecotécnicas nos Programas de Infraestrutura Urbana”. 

 

 

Figura 84 – Jornal de Piracicaba, 09/10/1991 

 A “defesa da utilização mais racional dos recursos naturais, como a água e a 

energia solar” é informada como objetivo da palestra. É citada a fala do palestrante o 

texto destaca que... 
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No que se refere à ecotécnica rural, ele afirmou que “o solo deve ser 
tratado como um ser vivo, sem elementos que atinjam sua atividade vital, 
que é bactericida”. O engenheiro repudiou o uso do fogo ou agrotóxicos, 
que são elementos químicos (JORNAL DE PIRACICABA, 09/01/1991). 

 “Ecotécnica rural” aparece como termo que dá significado para métodos de 

agricultura que não utilizam as práticas como o fogo e agrotóxicos. Essa nominação 

– uso do prefixo “eco” equivalendo ao uso da adjetivação “ecológico” – elabora 

significado de diferenciação das práticas agrícolas comuns. O uso de nominações, 

como a exemplificada, busca associar aspectos ambientais como descrito 

anteriormente, salientanto aspectos ambientais ou referentes à ecologia.   

  

4.2.4.5 “Queima da cana-de-açúcar” 

A queima da palha para a colheita da cana na região também aparece como 

tema abordado no JP. Textos como “A queima da cana-de-açúcar para a colheita” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 07/04/1991), e “Canavieiros discutem problemas 

seminário” (JORNAL DE PIRACICABA, 16/08/1991) são exemplos de textos. O 

primeiro, reproduzido na figura abaixo, apresenta características do discurso híbrido 

político-científico e aborda a queimada da cana e o conflito de interesses.  
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Figura 85 – Jornal de Piracicaba, 07/04/1991 

Segundo o texto... 

De um lado se posicionam contra as queimadas os 
ecologistas/ambientalistas, tendo como ponto de apoio a legislação vigente 
e os resultados de estudos preliminares que indicam ser a queimada da 
cana-de-açúcar prejudicial à saúde e ao meio ambiente e de estar proibida 
por lei (JORNAL DE PIRACICABA, 07/04/1991). 

Mais adiante... 

Do outro lado favorável à manutenção da queimada da cana-de-
açúcar como operação prévia ao corte manual ou mecânico da mesma, 
estão os usineiros e os fornecedores de cana. No caso dos fornecedores de 
cana o posicionamento deve-se mais, com algumas exceções, ao 
comprometimento dos mesmos com os usineiros pois, a maioria deles já 
não planta e nem colhe nada porque todo o trabalho agrícola é feito pelas 
usinas (JORNAL DE PIRACICABA, 07/04/1991). 

 A questão da queima da cana é exposta através dos interesses divergentes 

das “usinas” e “fornecedores de cana”, frente aos dos chamados de  

“ecologistas/ambientalistas”. As evidências apresentadas para a proibição são 
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indicadas como “estudos preliminares” no texto. O aumento da mão-de-obra na 

colheita é argumento contrário a proibição. 

 O segundo texto, “Canavieiros discutem problemas seminário” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 16/08/1991), tem características do discurso informativo.  

 
Figura 86 – Jornal de Piracicaba, 16/08/1991 

 O texto salienta que... 



 

 

184

 O seminário teve o propósito de alertar os produtores, sobre a 
necessidade de cumprimento do Código Florestal e do Decreto Estadual nº 
28.895/88, que proíbe as queimadas a um quilômetro do perímetro urbano. 
Os agricultores deixaram claro, que essa exigência vai inviabilizar a cultura 
nessa faixa de proibição das queimadas, porque com a palha, o corte da 
cana fica mais caro (JORNAL DE PIRACICABA, 16/08/1991).   

Também afirma que... 

 O Seminário chamou também a atenção, para a restrição do plantio 
nas áreas de mata ciliar, próximas de mananciais e para os cuidados na 
utilização de agrotóxicos. “Um balanço final do encontro, revelou que os 
agricultores gostariam de ser ouvidos diante da elaboração de novas 
legislações”, acrescentou o Curador (JORNAL DE PIRACICABA, 
16/08/1991). 

 No texto, a restrição das queimadas é indicada pelos “agricultores” como fator 

que inviabiliza a cultura na faixa de um quilômetro da cidade. Também é salientado 

que estes agricultores devem cumprir o Código Florestal, quanto à manutenção dos 

mananciais e matas ciliares.  

 O conflito entre os interesses econômicos do setor agrícola e aqueles da 

população urbana é percebido pela queima para a colheita. Outros aspectos 

ambientais referentes à atividade, levantados no período anterior, como a poluição 

dos rios pelas usinas, não aparecem nesse período. 

 

4.2.4.6 O rio de Piracicaba 

A representação do rio de Piracicaba aparece em vários aspectos. “Alunos 

passearam pelo rio Piracicaba até Barra Bonita” (JORNAL DE PIRACICABA, 

01/01/1991), “A tragédia dos rios poluídos” (JORNAL DE PIRACICABA, 10/08/1991), 

“Cetesb elabora plano de recuperação dos rios” (JORNAL DE PIRACICABA, 

13/10/1991), “Rio Piracicaba quer tratamento igual ao Tietê” (JORNAL DE 

PIRACICABA 04/12/1991), “Empresa vai tirar água do formador do ‘Piracicaba’” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 15/05/1991), São alguns dos textos que representam o 

rio e as questões que envolvem as condições ambientais. O primeiro texto citado 

apresenta características de discurso informativo e relata o “passeio ecológico” de 

um grupo de meninos e meninas, vencedores de um “concurso ecológico”, 

acompanhados por policiais florestais, percorrendo o rio Piracicaba.   
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Figura 87 – Jornal de Piracicaba, 01/01/1991 

Aspectos de degradação são descritos no texto, como observação que o 

grupo pôde verificar. No trecho onde o Rio Atibaia e Jaguari formam o rio 

Piracicaba... 

“O rio Atibaia recebe 70% dos esgotos de Campinas, Sumaré e 
Nova Odessa, por isso, sua água apresenta uma coloração esverdeada”, 
comenta Marisa, frisando que se pôde observar ainda que nas margens têm 
fortes sinais de erosão devido a falta de mata ciliar. Em alguns trechos 
também há queimadas e lixos domésticos, “mas mesmo assim, a presença 
de pescadores nestas regiões é grande” (JORNAL DE PIRACICABA, 
01/01/1991) 

 O texto segue observando as características de degradação nos trechos 

seguintes como o “espumas provocadas por uma fábrica de papel , a Papirus”, 

“cheiro forte em suas águas”, como também “garças brancas, mergulhões e outros 

pássaros”. Também é relatado o lançamento de esgotos dos demais municípios 

pelos quais o rio passa. “Esses esgotos são domésticos, industriais, agrotóxicos de 

toda espécie” (JORNAL DE PIRACICABA, 01/01/1991). 

 Outro texto que retrata as condições de degradação do rio Piracicaba é “A 

tragédia dos rios poluídos” (JORNAL DE PIRACICABA, 10/08/1991). Com 

características de discurso político o texto critica a poluição dos rios. 
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Figura 88 – Jornal de Piracicaba, 10/08/1991 

Conforme o texto, 

Os rios que abastecem cidades adjacentes são verdadeiros esgotos, 
e se fosse possível à televisão, poderia inclusive mostrar ou melhor 
“transmitir” ao telespectador até o cheiro nauseabundo que se evola desses 
cursos de água, cujo principal componente é o esgoto doméstico ao lado 
dos detritos e químicas industriais (JORNAL DE PIRACICABA, 10/08/1991). 

O texto define a situação como “tragédia ecológica” dizendo que 

“continuaremos a possuir rios poluídos pelos próprios órgãos públicos, pelas 

empresas industriais e pela lavoura” (JORNAL DE PIRACICABA, 10/08/1991). 

A falta de perspectiva de “despoluição” dos rios é indicada como... 

...solução imprevisível adiando-se sucessivamente a conclusão dos projetos 
despoluitivos, não se passando nunca da tecnologia escrita e falada, sem 
condições reais de vermos postos em prática os projetos arquitetados 
(JORNAL DE PIRACICABA, 10/08/1991). 

O texto “Rio Piracicaba quer tratamento igual ao Tietê” (JORNAL DE 

PIRACICABA 04/12/1991), a organização dos municípios em torno das demandas 

dos rios da região através do “Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios 
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Piracicaba e Capivari”. O texto apresenta característica de discurso híbrido 

informativo-político. Informando sobre a participação do “Consórcio Intermunicipal 

das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari” no III Seminário – Estratégia para 

Recuperação de Recursos Hídricos, e as reivindicações da organização.     

 
Figura 89 – Jornal de Piracicaba, 04/12/1991 

 O texto afirma que...  

...a administração estadual paulista tem dado somente ao Rio Tietê, no seu 
trecho metropolitano – única prioridade política estadual em saneamento 
básico e recuperação ambiental no Estado de São Paulo (JORNAL DE 
PIRACICABA 04/12/1991).  

A exportação de 30 metros cúbicos por segundo para a cidade de São Paulo 

e a necessidade de um novo modelo de gestão para o assunto são considerados a 

partir das seguintes condições. 

O consórcio do Piracicaba reforçará seu objetivo que é o de 
implantar um gerenciamento de bacias e um modelo de cobrança pelo uso 
das águas, que permita a permanência dos recursos arrecadados na própria 
bacia, gerenciados segundo organização da própria bacia e onde os 
usuários de águas sejam os principais agentes de todo o processo 
(JORNAL DE PIRACICABA 04/12/1991).  

 Os textos que tratam da poluição do rio Piracicaba estabelecem a 

............................. 

4.2.4.7 “Agrotóxicos”, “poeira” e “mal cheiro” 

Há recorrência de textos que tratam de denúncias do público em todos os 

períodos analisados. Todos possuem características do discurso informativo. 

Exemplos desses textos são: “Agrotóxico mata aves” (JORNAL DE PIRACICABA, 
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04/01/1991), “Poeira e doenças em Artemis” (JORNAL DE PIRACICABA, 

16/08/1991), “Rua Caçapava é motivo de revolta no Monte Libano” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 04/10/1991). 

 No texto “Agrotóxico mata aves” (JORNAL DE PIRACICABA, 04/01/1991), o 

uso de agrotóxico para eliminação de mato em condomínio provoca a morte de 

pássaros.  

 
Figura 90 – Jornal de Piracicaba, 04/01/1991 

No texto “Poeira e doenças em Artemis” (JORNAL DE PIRACICABA, 

16/08/1991), por causa do trafego de caminhões da usina, a “poeira” e o “mal cheiro” 

incomodam os moradores de uma rua não pavimentada. “a consequência dessa 
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situação tem sido o aparecimento de doenças respiratórias e resfriados crônicos 

causados pela poeira, principalmente nas crianças.  

 
Figura 91 – Jornal de Piracicaba, 16/08/1991 
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“Rua Caçapava é motivo de revolta no Monte Libano” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 04/10/1991) trata das reivindicações dos moradores do bairro no 

município de Piracicaba. Entre elas é “que o córrego seja canalizado o mais rápido 

possível e não seja uma ameaça, principalmente às crianças” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 04/10/1991) se referindo ao “mal cheiro insuportável” e que o córrego 

“pode se tranformar em foco de diversas doenças, principalmente a dengue”. 

 
Figura 92 – Jornal de Piracicaba, 04/10/1991 
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4.2.4.8 “Amazônia” 

O texto “Cobiça externa pela Amazônia é antiga” (JORNAL DE PIRACICABA, 

11/05/1991), possui características de discurso informativo-científico e estabelece 

uma relação histórica de interesses de países como França, Inglaterra e Estados 

Unidos em ocupar a Amazônia, sugerindo “como a ocupação da região por 

brasileiros é fundamental para resguardá-la de novas tentativas” (JORNAL DE 

PIRACICABA 11/05/1991). 

 
Figura 93 – Jornal de Piracicaba, 11/05/1991 
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4.2.4.9 Patente de seres vivos 

A discussão sobre “propriedade industrial” e “patentes genéticas” aparecem 

no texto “Esalq debate patenteamento de seres vivos” (JORNAL DE PIRACICABA, 

21/09/1991). Utilizando o discurso informativo, é relatado aspectos de como há a 

necessidade da “preservação dos interesses da sociedade” em detrimento “aos das 

empresas envolvidas com o setor ou os dos inventores”  

 
Figura 94 – Jornal de Piracicaba, 21/09/1991 

 

4.2.5 O discurso do JP em 2011 

 Neste ano o jornal apresenta número de páginas variável – cerca de 28 a 54. 

O editorial, localizado na segunda página, a seção “Cidade”, frequentemente é 

encontrada nas páginas 3 e 4, apresentando diversos textos que tratam de questões 

ambientais locais. A seguir serão apresentados diversos temas, que foram tratados 

no JP. 
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4.2.5.1 “Perdas hídricas” e “reuso” 

Os aspectos relacionados à água e a sua disponibilidade é tema que o JP 

aborda em todos os períodos. Em 2011, alguns exemplos de texto são: “Água é 

vida” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/03/2011), “Água e a importância do reuso” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 18/03/2011), “Semae está preparado para a demanda 

hídrica” (JORNAL DE PIRACICABA, 21/03/2011) e “Combate às perdas hídricas: a 

solução para ampliar a oferta de água” (JORNAL DE PIRACICABA, 22/03/2011). 

A preocupação com a “desperdício de água é tratado no texto “Água é vida” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 18/03/2011). Com características de discurso político-

educacional o texto opinativo elabora representações da água e o seu uso.  

 
Figura 95 – Jornal de Piracicaba 18/03/2011 

O problema da levantado no texto é a relação de “desperdício da água” em 

seu uso cotidiano em atividades como “varrer calçadas” e “banho”. 

Também são apontados os seguintes motivos para a escassez da água.  

Então, além do de literalmente estragar boa parte da água potável, ainda por 

cima poluímos os rios, assassinando-os, apodrecendo-os; destruímos as matas e 
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secamos as fontes que dão origem aos rios (JORNAL DE PIRACICABA, 

18/03/2011).  

Através da argumentação o autor do texto procura convencer o leitor quanto à 

necessidade de “guardar e conservar a água”. Essa solicitação é mencionada no 

segmento do texto destacado abaixo. 

...quando estiverem tomando banho, lavando o carro, dando banho 
nos cachorros, lavando as mãos, em suma, quando ligar a torneira tenha 
discernimento suficiente para ter o bom senso de gastar apenas e tão 
somente o mínimo de água potável que você necessita (JORNAL DE 
PIRACICABA, 18/03/2011).  

O “gasto” da água, considerada como “bem natural”, estabelece uma razão 

econômica para a água, reduzindo-a a função de recurso. Esse fato é sempre 

presente nos texto que tratam do abastecimento público de água nos centros 

urbanos. 

Essa tendência de representar a água como recurso também está presente 

no texto “Água e a importância do reuso” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/03/2011). 

Texto opinativo que apresenta a água  da seguinte forma: “insumo básico para a 

atividade produtiva, a água deverá tomar a dianteira no cenário que se desenha para 

a indústria paulista neste ano” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/03/2011). 
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Figura 96 – Jornal de Piracicaba, 18/03/2011 

É apontado o “risco de desabastecimento” como “ponto central das 

preocupações da sociedade e da indústria”, relatando a escassez de mananciais 

para suprir a demanda de água tratada. 

O texto estabelece o “reuso da água” como uma “prática de produção mais 

limpa” nas indústrias. A prática é inserida como uma nova tecnologia. 

A indicação dos motivos da escassez aparece no texto “Combate às perdas 

hídricas: a solução para ampliar a oferta de água” (JORNAL DE PIRACICABA, 

22/03/2011). 
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Figura 97 – Jornal de Piracicaba, 22/03/2011 

 São enumerados os seguintes fatores como promotores da escassez: 

A poluição dos corpos d’água, o desenvolvimento industrial e fabril 
necessitando de uma maior oferta hídrica, e uma população com conceitos 
enraizados de abundância na natureza, acarretam sérios problemas de 
disponibilidade hídrica pelo qual passamos hoje (JORNAL DE 
PIRACICABA, 22/03/2011). 

 É mencionado que o Consorcio PCJ “implantou uma cultura de gestão dos 

recursos hídricos que hoje é referência nacional e internacional”. Também que... 

... através de um Programa de Educação Ambiental levamos à população a 
real situação de nossas bacias, cuja disponibilidade hídrica, na estiagem, é 
de 408m3/habitante/ano, compatível a dos países do Oriente (JORNAL DE 
PIRACICABA, 22/03/2011). 

O “desenvolvimento sustentável, sem comprometer nossos mananciais e também o 

crescimento econômico dos nossos municípios” é relacionado como objetivo dos 

esforços de “gestão dos recursos hídricos”. 

A qualidade dos recursos hídricos é abordada no texto “qualidade das águas” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 09/01/2011). A partir de dados da ONG “SOS Mata 

Atlântica”, que denuncia a má qualidade da água dos rios do Brasil, o JP define 

como a principal causa desse fato – os lançamentos de esgoto urbano. 
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Figura 98 – Jornal de Piracicaba, 09/01/2011 

É citada a ONU como precursora na definição da qualidade da água como 

alvo dos planos das organizações governamentais e não governamentais. O texto 

afirma que... 

 

Ações complexas ficam a cargo de entidades de grande porte, mas cada um 
pode fazer a sua parte com pequenas e grandes ações, como por exemplo, 
evitar o desperdício e cuidar da saúde dos mananciais ao descartar o lixo de 
maneira correta (JORNAL DE PIRACICABA, 09/01/2011) 

Em relação às “ações de grande porte” pode-se entender como aquelas que 

promoveriam grandes alterações na dinâmica de conservação dos recursos hídricos 

e que ficariam a cargo das “entidades de grande porte” que, por sua vez, leva a crer 
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que seria o Estado, em suas instâncias estaduais e federal. Quanto à possibilidade 

de ação proposta para o público o texto indica as “pequenas ações” como “evitar o 

desperdício e cuidar da ‘saúde’ dos mananciais ao descartar o lixo de maneira 

correta (JORNAL DE PIRACICABA, 09/01/2011). A qualidade do rio Piracicaba é 

omitida no texto. 

 

4.2.5.2  “Fedor” e “esgotamento sanitário”. 

Os Textos “Piracicaba é a terceira em ranking nacional de coleta de esgoto” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 22/03/2011) e “Semae: fedor em ETE acaba em seis 

meses” (JORNAL DE PIRACICABA, 16/04/2011) abordam as condições de 

tratamento do esgoto em Piracicaba. Os textos possuem características do discurso 

informativo. 

 O primeiro texto foi publicado por ocasião do “Dia Mundial da Água”, 

relatando informações disponibilizadas no evento “6º Fórum Água em Pauta”. 

O texto apresenta ilustração com os participantes do evento, identificando-a 

com as informações: “com foco na qualidade, 6º Fórum Água em Pauta reúne 

empresas, ONGs, veículos de imprensa e poder público para debater a importância 

do tema no jornalismo brasileiro” (JORNAL DE PIRACICABA, 22/03/2011). O 

“jornalismo brasileiro” é inserido em destaque no evento, considerando a pertinência 

da “qualidade da água” como tema. 
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Figura 99 – Jornal de Piracicaba, 22/03/2011 

O texto destaca a posição da cidade no “ranking nacional de coleta de esgoto” 

no título, porém, ao longo do texto, trás informações como:  
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Apesar da boa notícia em relação ao afastamento do esgoto 
doméstico, a cidade ainda precisa se desenvolver muito quando o assunto é 
tratamento de efluentes. 

No último ranking divulgado pelo instituto com dados de 2008, a 
cidade caiu da 10ª posição em 2007 para a 17ª em 2008 por reduzir os 
investimentos no tratamento, segundo a justificativa do estudo. Hoje o 
município trata 36% do esgoto coletado, mas deve ampliar essa margem 
para 70% com a inauguração da ETE Ponte do Caixão, que deve ser 
entregue ainda este ano (JORNAL DE PIRACICABA, 22/03/2011). 

Quanto à situação de Piracicaba em relação ao tema do evento, o texto 

destaca o aspecto positivo da “pesquisa” e insere os negativos no texto, relatando os 

investimentos realizados para mudar a situação. 

Outro aspecto que o texto destaca é a relação da entre o “esgotamento 

sanitário e a saúde pública” relatando os problemas no segmento abaixo. 

As maiores vítimas são as crianças com até cinco anos de idade. A 
diarréia é o sintoma mais comum de infecções gastrointestinais causadas 
por agentes como bactérias, vírus e protozoários. A ocorrência desses 
agentes está diretamente ligada à falta de esgotamento correto, e as 
doenças associadas mais comuns são hepatite A, febres entéricas, 
esquistossomose, leptospirose, teníase, micoses e conjuntivites (JORNAL 
DE PIRACICABA, 22/03/2011). 

A associação de doenças e qualidade da água na perspectiva da saúde 

persiste nos discursos que tratam da temática água em todos os períodos 

analisados no presente trabalho. O abastecimento público de água é o tema 

recorrente nos textos do JP que tratam da água. Aspectos como a qualidade da 

água para a vida aquática ou para a biodiversidade é omitida no texto. 

É feita referência a “sustentabilidade” em citação de fala do jornalista 

Reinaldo Canto sobre a imprensa e a propagação de informações. 

“É preciso tratar a questão ambiental em todas as editorias, não 
somente em cadernos especiais. Precisamos trabalhar de forma transversal, 
incluindo a sustentabilidade em todos os debates. 

Falando sobre a indústria e o desenvolvimento sustentável, Canto 
lembrou que é preciso colocar um freio no consumismo em busca de uma 
produção que preserve o meio ambiente. “Em 2051 serão 10 bilhões de 
habitantes nesse planeta, e o overconsumo está nos levando ao 
crescimento insustentável” (JORNAL DE PIRACICABA, 22/03/2011). 

 Como é característica nos discursos informativos, a opinião é inserida através 

de citações como destacado no segmento anterior. Temas como “sustentabilidade” e 

“consumismo” e sua relação com a água são levantados no texto através de opinião 

relatada em citação. A concordância com o relatado é aberta para o julgamento do 
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leitor, que possui como indício de credibilidade a fonte da informação, identificada 

como “jornalista, colunista da revista Carta Capital”. 

  A associação de textos e publicidades com o tema água também aparece no 

JP. Essa associação parece se justificar como forma de associação de espaço 

comercial do JP à data do “Dia Mundial da Água”. 

 “Fedor” é o termo usado para definir o “problema” da Estação de Tratamento 

de Esgoto (ETE) que incomoda os moradores do entorno. O texto assegura a 

solução do “problema” em seis meses.  

 

 
Figura 100 – Jornal de Piracicaba, 16/04/2011 

 

4.2.5.3  “Embaixadores ambientais” 

O texto “Aluna da Esalq é premiada pela Bayer” (JORNAL DE PIRACICABA, 

23/09/11), com características de discurso informativo, relata a premiação de 

projetos através do prêmio “Embaixador Ambiental Mundial da Bayer”. O texto afirma 

ser uma parceria entre a Bayer e o Pnuma (Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente). O texto afirma que o foram selecionados “projetos de jovens com 

idade entre 18 e 24 anos, preocupados com a natureza”. A “busca da 
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sustentabilidade” é apontada como característica desses projetos. O segmento 

abaixo relata a percepção do representante da empresa Bayer sobre o tema 

ambiente. 

Para o coordenador de responsabilidade social da Bayer, Arturo 
Rodriguez, o programa quer estimular a conscientização ambiental e fazer 
com que os jovens se tornem multiplicadores. “Desde que começamos a 
fazer o programa percebo mais preocupação e mais engajamento dos 
jovens”, avaliou (JORNAL DE PIRACICABA, 23/09/2011).  

 
Figura 101 – Jornal de Piracicaba, 23/09/2011 

A associação de ações socioambientais à Bayer dá visibilidade à empresa. O 

JP disponibiliza o espaço do veículo para que essa associação seja criada. A 

preocupação ambiental da Bayer é contrastada com a sua produção de agrotóxicos 

usados na agricultura. Um exemplo de problemas desses produtos da Bayer é 

relatado pela Assessoria e Imprensa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). Essa agência interditou em 24 de setembro de 2009, 1 milhão de litros de 

agrotóxicos adulterados, em Belford Roxo (RJ). Os agrotóxicos apresentavam 

impurezas com potencial de causar câncer nos trabalhadores expostos aos 

agrotóxicos e a população que ingere alimentos contaminados com tais produtos 

(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2009). 



203 
 

 

 

4.2.5.4 “Conscientização ambiental” 

 A “conscientização ambiental” é abordada no texto “Projeto estimula a leitura 

e conscientização ambiental” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/03/2011). Através do 

discurso informativo o texto descreve a “iniciativa da produtora Caraminholas”. 

“Caravana literária” promove encontros de alunos com escritor infantil que publicou 

livro pela editora citada acima e distribuição de livros. 
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Figura 102 – Jornal de Piracicaba, 18/03/2011 

 O tema “ambiente” surge como apelo para a associação a imagem de 

empresas – como descrito no tópico anterior – como também a imagem de produtos 

e serviços e para construção de novos produtos, o mercado literário é um dos 

exemplos. 

 Outro exemplo dessa associação também pode ser visto no texto “Distrito se 

preocupa com o meio ambiente” (JORNAL DE PIRACICABA, 18/06/2011), relatando 
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que “o distrito industrial Uninorte realizou entre 2009 e 2010 estudo para saber quais 

animais silvestres estão em seu entorno”. Segundo o texto, foram identificadas 18 

espécies de mamíferos de médio e grande porte, 93 espécies de aves, 13 espécies 

de anfíbios, 3 espécies de répteis e 8 espécies de peixes. As providências tomadas 

são omitidas no texto. 

 
Figura 103 – Jornal de Piracicaba, 18/06/2011 

 

4.2.5.5 “Passeio verde” 

 O texto “Passeio verde convida para contemplação e registro de imagens da 

natureza” (JORNAL DE PIRACICABA, 21/06/2011), relata a programação do “mês 

do meio ambiente” do Serviço Social do Comércio (Sesc) em Piracicaba. Conforme o 

texto, o “passeio verde” tem a seguinte proposta: “um convite à sensibilização e 

apreciação da natureza, que estimula os sentidos e proporciona nova maneira de 

encontrar o bem-estar sem sair da área urbana” (JORNAL DE PIRACICABA, 

21/06/2011). 
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Figura 104 – Jornal de Piracicaba 21/06/2011 

 As paisagens naturais, a presença de parques e árvores, são vistos nesse 

texto pelo seguinte valor: proporcionar “bem estar”.  

 Esse mesmo conceito também é usado na venda de “pacotes” de turismo, 

criando “atrações” a partir de imagens de “natureza”, como no texto “Sua viagem: 

natureza privilegiada” (JORNAL DE PIRACICABA, 31/05/2011). O texto apresenta 

características de discurso híbrido informativo-publicitário. No segmento abaixo, são 

salientadas as características do “Broa Golf Resort” em Itirapina-SP.  

“Temos um negócio de família onde o respeito aos detalhes é o 
grande diferencial. A represa fica numa área de proteção ambiental, onde 
não haverá construções ao redor. Temos uma política antirruído, controle da 
água e limpeza absoluta do espaço”, observou o proprietário do Broa, 
Eduardo Botelho (JORNAL DE PIRACICABA, 31/05/2011).  

 As atividades e construções a beira da represa do Broa (vistas nas fotos 

apresentadas nas imagens abaixo), área considerada como de “proteção ambiental”, 

contrastam com a afirmação do proprietário no segmento destacado acima. 
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Figura 105 – Jornal de Piracicaba, 31/05/2011 

O mesmo conceito de “natureza” como atrativo é usado para a venda de 

imóveis na publicidade abaixo: “Alto padrão, natureza e a beleza do Rio Piracicaba. 
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Essa combinação é exclusiva de Terras de Artemis” (JORNAL DE PIRACICABA, 

30/06/2011). 

 
Figura 106 – Jornal de Piracicaba, 30/06/2011 



209 
 

 

4.2.5.6 “Resíduos sólidos” 

O texto “considerações a respeito da gestão dos resíduos sólidos em 

Piracicaba – (parte 1)” (JORNAL DE PIRACICABA, 25/05/2011), tem características 

de discurso político. É escrito pelo secretário municipal de Defesa do Meio Ambiente 

e foi publicado em duas partes. 

 
Figura 107 – Jornal de Piracicaba, 25/05/2011 

 O texto apresenta as ações realizadas a partir de 2005 para “resolver a 

questão dos resíduos sólidos”. Segundo o texto, os diversos resíduos sólidos 

considerados são: “pneus velhos, móveis usados, chamados bens inservíveis, 

pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, resíduos dos serviços de saúde, resíduos 

de podas e supressões de árvores na cidade, resíduos da construção civil, 

chamados de entulhos. Relata também a existência de quatro “Ecopontos e áreas 

públicas licenciadas que recebem os resíduos dos pequenos geradores e também 

os segregam e reciclam” (JORNAL DE PIRACICABA, 25/05/2011). 

 São chamados de “lixo seco”: os “plásticos, alumínio, papel, papelão, vidro, 

etc.” Esses materiais são segregados do resíduo domiciliar e de estabelecimentos 

comerciais e industriais pela Cooperativa do Reciclador Solidário em 20 bairros da 

cidade. 
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 O texto busca mostrar os encaminhamentos para esses diversos tipos de 

resíduos através de políticas públicas do município. 

Outro texto que trata de resíduos é o “Setenta pneus são retirados do rio” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 02/10/2011). Através do discurso informativo é relatado 

o “descarte irregular” de pneus no rio Piracicaba. A intenção da Secretaria de Defesa 

do Meio Ambiente (Sedema) adquirir um barco para a fiscalização de “crimes 

ambientais” é relatada.  

 
Figura 108 – Jornal de Piracicaba, 02/10/2011 
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4.2.5.7 “Peixes mortos” 

 O texto “Cetesb investiga contaminação” (JORNAL DE PIRACICABA, 

28/09/2011), informa a investigação da “hipótese de lançamento pontual” que teria 

causado a mortalidade de peixes na lagoa 1 do Distrito Industrial Unileste.  

 
Figura 109 – Jornal de Piracicaba, 28/09/2011 
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O texto afirma que “a partir de denúncia sobre a mortalidade dos peixes, a 

Cetesb não encontrou fonte de despejo irregular de efluente industrial” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 28/09/2011). 

 Outro texto, “Sugestões da Cetesb serão analisadas” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 14/10/2011), relata as providências relativas a “mortandade de 

peixes” constatada pela Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental 

(Cetesb) após denúncia.  

 
Figura 110 – Jornal de Piracicaba, 14/10/2011 

O texto relata que a Cetesb... 

...reforçava a necessidade de ações como reformulação do sistema 
de drenagem de águas pluviais, impedindo o lançamento direto nas lagoas; 
disciplina das atividades poluidoras, com controle do acesso de populares e 
fiscalização a fim de coibir atividades que promovam a sujeira; e limpeza 
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associada à melhoria na proteção ambiental da área, com plantio de 
vegetação ciliar (JORNAL DE PIRACICABA, 28/09/2011). 

Também é informado que “a água foi poluída pela substância encontrada na 

superfície quando os peixes apareceram mortos” (JORNAL DE PIRACICABA, 

28/09/2011). 

Mesmo com as recomendações da Cetesb, e a constatação da poluição não 

há a responsabilização pelo fato. É salientado que o órgão ambiental “observou a 

existência de óleo na superfície e resíduos domésticos na margem” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 28/09/2011). 

Não é mencionada a existência de resíduos industriais ou a identificação das 

indústrias no entorno da lagoa onde os peixes foram encontrados. 

 

4.2.5.8 “Capivaras, onças e a causa animal” 

O texto “Superpopulação de capivaras” (JORNAL DE PIRACICABA, 

28/09/2011), é um texto opinativo. A preocupação levantada pelo texto é a “febre 

maculosa, que pode matar, e é transmitida pelo carrapato-estrela, que se hospeda 

principalmente nas capivaras” (JORNAL DE PIRACICABA, 28/09/2011). Outro 

problema levantado é a ocorrência de atropelamentos dos animais nas rodovias. 

 

 
Figura 111 – Jornal de Piracicaba, 28/09/2011 
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Também é afirmado que 

Não podemos admitir maus-tratos a animais: gatos, cães, cavalos 
que muitos abandonam nas ruas com fome. Mas é preciso encarar desafios 
como o das superpopulações de capivaras, pombos e javaporcos para 
evitar contaminação e acidentes. Que soluções sejam encontradas a partir 
de discussões e sugestões da população e especialistas” (JORNAL DE 
PIRACICABA, 28/09/2011). 

Outro texto que também trata de animais silvestres é “Em 41 dias, 2 onças 

morrem atropeladas” (JORNAL DE PIRACICABA, 13/07/2011). Texto com 

características de discurso informativo relata apenas os atropelamentos e morte dos 

animais e a captura de outro. Aspectos como a causa dos atropelamentos ou 

medidas preventivas para a morte de outros animais são omitidas. Também é 

relatado que a onça parda consta na lista das espécies ameaçadas de extinção. 

 
Figura 112 – Jornal de Piracicaba, 13/07/2011 

O tratamento dado aos animais domésticos como os cães e gatos nos textos 

do JP é diferente ao relatado nos textos que tratavam dos animais silvestres. O texto 

“Pela causa animal” (JORNAL DE PIRACICABA, 02/10/2011). Com características 
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do discurso híbrido informativo-publicitário, relata a experiência de pessoas que 

realizam “trabalho voluntário” junto a “ONG Vira Lata Vira Vida”. O texto afirma que 

“dezenas de pessoas se comprometem a dedicar um tempo semanal ou até diário 

para cuidar de 389 cães abandonados” (JORNAL DE PIRACICABA, 02/10/2011).   
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Figura 113 – Jornal de Piracicaba, 02/10/2011 

 



217 
 

 

4.2.5.9 “Código florestal” 

Os textos “Código Florestal é debatido na Esalq” (JORNAL DE PIRACICABA, 

22/03/2011) e “Grupo faz passeata contra novo Código Florestal” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 27/04/2011), tratam da mudança da legislação ambiental federal e as 

mudanças propostas. Os dois textos apresentam características de discurso híbrido 

informativo-político. O primeiro relata as alterações propostas para a legislação, 

como a diminuição de 30 para 15 metros da área que deve ser preservada às 

margens de rios. 

 
Figura 114 – Jornal de Piracicaba, 22/03/2011 

O texto ainda reproduz a fala do deputado federal Ivan Valente, salientando 

que 

“Agora eles querem reduzir para 7,5 metros. Nós entendemos que 
isso aumenta o desflorestamento e, mais do que isso, vai contra qualquer 
lógica de emissão de gases de efeito estufa, defendida pelo Brasil em 
conferências internacionais como a de Copenhague” afirma Valente 
(JORNAL DE PIRACICABA, 22/03/2011).  

O segundo texto informa que “Piracicaba integra a mobilização nacional SOS 

Floresta contra alterações propostas pelo deputado federal Aldo Rebelo (PCdoB) ao 

Código Florestal Brasileiro” (JORNAL DE PIRACICABA, 27/04/2011). Também 

informa que será realizada uma “passeata de um grupo de estudantes e 

ambientalistas” no dia seguinte a publicação do presente texto. 
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Figura 115 – Jornal de Piracicaba, 27/04/2011 

O texto levanta os argumentos contra e a favor das propostas de alteração da 

legislação. 

Os argumentos contra as mudanças informados pela ONG local Florespi são 

relatadas no segmento abaixo.  

Segundo a Florespi, na prática, as mudanças na legislação vão 
aumentar o desmatamento, a emissão de gases, acarretarão problemas ao 
abastecimento de água nas áreas urbanas, deslizamento de terra e 
enchentes, além de enfraquecer as leis de proteção da Amazônia, Mata 
Atlântica, cerrado e caatinga (JORNAL DE PIRACICABA, 27/04/2011). 
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O texto finaliza com relato das considerações do deputado Rebelo, 

reproduzidos abaixo. 

...o deputado defende que o projeto de lei representa um pacto 
possível para que o Brasil concilie a necessidade de preservação da 
vegetação nativa e a consolidação das atividades produtivas. Ele indica que 
o projeto atualiza o código e garante o percentual de preservação dos 
61,5% de cobertura florestal do território brasileiro, conforme dados do 
Ministério do Meio Ambiente. 

A situação enfrentada pelo setor produtivo também é preocupação 
do deputado, segundo quem as sucessivas alterações no código original 
“colocaram praticamente toda a agricultura e pecuária na ilegalidade”. “A 
desinformação na sociedade é grande. O Código Florestal não é uma briga 
entre ambientalistas e ruralistas, a proteção do meio ambiente e da 
agricultura é uma necessidade de todo o país”, defende (JORNAL DE 
PIRACICABA, 27/04/2011). 

 

4.2.5.10 “Sustentabilidade” 

O termo sustentabilidade é amplamente utilizado nos textos que abordam 

questões ambientais como já foi assinalado anteriormente. 

Também é interessante salientar três outros textos: “Cresce a procura por 

móveis sustentáveis” (JORNAL DE PIRACICABA, 03/03/2011), “Sustentabilidade – 

justa homenagem à Agrisus” (JORNAL DE PIRACICABA, 27/04/2011) e “Práticas 

sustentáveis são debatidas” (JORNAL DE PIRACICABA, 30/06/2011). 

O primeiro trata do uso do conceito no mercado imobiliário. O texto afirma que 

“sustentabilidade hoje não é apenas ideologia de poucos, mas sim um objetivo a ser 

conquistado e que ganha adeptos dia após dia” (JORNAL DE PIRACICABA, 

30/06/2011). 
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Figura 116 – Jornal de Piracicaba, 03/03/2011 

Também é afirmado que “proprietários parecem cada vez mais preocupados 

com a preservação do meio ambiente e procuram planejar seus imóveis de forma a 

não prejudicar a natureza mas ainda assim extrair dela o melhor possível” (JORNAL 

DE PIRACICABA, 30/06/2011). 

Aspectos como o reaproveitamento da água da chuva e utilização da energia 

solar, o uso de madeira certificada e o uso de tinta a base de água são citadas como 

práticas que proprietários solicitam. O texto enfatiza aspectos de “proteção do meio 

ambiente” sem considerar aspectos econômicos e sociais que estejam agregados 

aos processos de construção e utilização dos “imóveis sustentáveis”. 

O segundo texto, de caráter opinativo é de autoria do presidente da 

Associação Brasileira de Agronegócio (ABAG), Carlos Lovatelli. É indicada no texto 

a Fundação Agricultura Sustentável (Agrissus) como merecedora de homenagem 

denominada de láurea... 

Norman Borlaug, considerado o pai da revolução verde e amigo próximo, 
com o objetivo de enaltecer a contribuição de profissionais dedicados à 
pesquisa, ao ensino, à assistência, divulgação, produção e serviços com 
vista ao desenvolvimento sustentável do Brasil na área agropecuária de 
alimentos (JORNAL DE PIRACICABA, 27/04/2011). 
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Figura 117 – Jornal de Piracicaba, 27/04/2011 

O texto salienta que a Agrissus tem como objetivo “financiar, com recursos 

próprios, projetos de ensino, divulgação e pesquisa relacionados com a fertilidade do 

solo” (JORNAL DE PIRACICABA, 27/04/2011). O texto associa idéias de 

“sustentabilidade” ao agronegócio. 

O terceiro texto, com características do discurso informativo, trata da 

aplicação das “práticas sustentáveis” nas usinas de açúcar e etanol. A redução do 

consumo de água no processo industrial é apontada como resultado. Também é 

citada a possibilidade de certificação “Bonsucro” considerando “o desenvolvimento 

de uma padronização mundial para a produção sustentável da cana e seus 

produtos” (JORNAL DE PIRACICABA, 30/06/2011). 
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Figura 118 – Jornal de Piracicaba, 30/06/2011 

 A associação da idéia de sustentabilidade às atividades do agronegócio nos 

dois últimos textos aparece como intenção de melhorar a imagem do setor junto ao 

público, demonstrando a possibilidade de existência de uma preocupação 

socioambiental por parte das empresas do setor. 



223 
 

 

4.2.5.11 “Cana-de-açúcar ameaça aquífero” 

O texto “Cana-de-açúcar ameaça Aquífero Guarani” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 01/04/2011) trata da divulgação de pesquisa do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas (IPT). O texto afirma que “maior reserva de águas 

subterrâneas do Estado tem sua área de recarga na região das bacias PCJ; uso 

excessivo de agrotóxicos pode gerar contaminação” (JORNAL DE PIRACICABA, 

01/04/2011).  

 
Figura 119 – Jornal de Piracicaba, 01/04/2011 

O texto foi publicado em data anterior ao do texto que trata de “práticas 

sustentáveis” (item anterior). A busca de associar sustentabilidade com a atividade 

canavieira pode estar ligada à maior percepção da atividade como potencial de 

degradação do ambiental. 
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4.2.5.12 “Dengue” 

O aumento nos casos de dengue é tema dos textos “Dengue: mais 13 casos” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 16/04/2011) e “O risco da dengue” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 30/09/2011). 

O primeiro texto, com características de discurso informativo, relata as 

atividades programadas para “combater a escalada da doença no município”. O 

texto informa que  

...os três moradores que levarem a maior quantidade de material reciclável, 
como garrafas PET e latas de alumínio, receberão prêmios. Quando 
abandonados ou armazenados de forma imprópria, esses materiais 
costumam se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti 
(JORNAL DE PIRACICABA, 16/04/2011).  

 
Figura 120 – Jornal de Piracicaba, 16/04/2011 

Atividades de “conscientização e opções de lazer infantil, como cama elástica” 

são relatadas. Como uma “premiação inédita”. Alunos da escola municipal A. Franco 

Montoro serão reconhecidos por trabalho realizado pelo Programa de Saúde da 

Família. “A idéia foi fazer com que os alunos realizassem vistorias em casas, 

envolvendo os pais no trabalho” (JORNAL DE PIRACICABA, 16/04/2011). “A 
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entrega de “certificados de agentes mirins” é vista como forma das crianças 

ajudarem na “mudança da cultura” dos pais. 

O segundo texto, de caráter opinativo, aborda a divulgação do “plano estadual 

de ações” com o objetivo de “mobilizar as prefeituras, já que elas são responsáveis 

pelas ações para o controle dos criadouros. Tudo porque o Verão é a estação que 

mais preocupa devido ao risco de epidemias” (JORNAL DE PIRACICABA, 

30/09/2011). Atividades como “arrastões contra a dengue” foram programadas.  

 
Figura 121 – Jornal de Piracicaba, 30/09/2011 

A ocorrência do “vírus 4”, um tipo de dengue com “sintomatologia ainda mais 

grave”, assim como a presença de “um imenso número de pessoas suscetíveis” são 

indicadas. O texto solicita ainda que a “população esteja atenta e faça sua parte” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 30/09/2011) 
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4.2.5.13 “Emissões de CO2” 

O aumento das emissões de gases do efeito estufa é tema do texto 

“Emissões de CO2 na atmosfera preocupa AIE” (JORNAL DE PIRACICABA, 

31/05/2011). Com características do discurso informativo, o texto afirma que, 

segundo a Agência Internacional de Energia, “o ano de 2010 registrou o recorde 

histórico em emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera” 

(JORNAL DE PIRACICABA, 31/05/2011). 

 
Figura 122 – Jornal de Piracicaba, 31/05/2011 

O texto indica a tendência de crescimento das emissões após um período de 

queda em 2009 de 1,9%. O motivo apontado para essa queda em 2009 foi a 

“redução da atividade industrial, e não pelo aperfeiçoamento das matrizes 

energéticas” (JORNAL DE PIRACICABA, 31/05/2011). O aumento das emissões em 

5% superior ao maior resultado, registrado em 2008. Em discurso indireto, o texto 

alerta que a meta de conter o aquecimento em até 2ºC na temperatura média da 
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Terra estabelecida na última Conferência do Clima das Nações Unidas passa ser 

comprometido. 

 

4.2.5.14 “Desastres naturais: enchentes e tsunami” 

Durante o período fatos relevantes como a cheia do Rio Piracicaba, os 

desmoronamentos na região serrana do Rio de Janeiro e o tsunami no Japão 

ampliaram a quantidade de textos que tratavam de “tragédias” e “desastres 

ambientais”. 

Com características do discurso informativo o texto “Terremoto e tsunami 

matam centenas no Japão” (JORNAL DE PIRACICABA, 12/03/2011) descreve como 

“tragédia” e relata que 

“Abalo tira a vida de pelo menos 310 pessoas, além de provocar 
incêndios fora de controle; foram emitidos alertas de tsunami para todo o 
Pacífico, até na América do Sul, no Canadá, Alasca e em toda a costa oeste 
dos Estados Unidos” (JORNAL DE PIRACICABA, 12/03/2011). 
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Figura 123 – Jornal de Piracicaba, 12/03/2011 

No município a elevação do nível do rio Piracicaba é descrita como “terrível” 

no texto “Sem previsões” (JORNAL DE PIRACICABA, 07/01/2011). 
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Figura 124 – Jornal de Piracicaba, 07/04/2011 

Quanto a possibilidade de se prever tal tragédia, as justificativas são relatadas 

da seguinte forma. No segundo parágrafo é citada a justificativa do secretário 

executivo da Defesa Civil, Carlos Alberto Razzano com a seguinte frase: “As 

pessoas têm de compreender que a situação foi muito além do previsto”. O jornal 

corrobora a afirmação expondo no terceiro parágrafo os índices técnicos de 

pluviosidade e sua conformidade com os índices históricos, corroborando a tese 

exposta acima. No quinto parágrafo é comparada a tragédia a partir da observação 

de moradores, sem citar a fonte da informação, afirmando que sua magnitude é 

semelhante à enchente ocorrida em 1983. Finalmente, no sexto parágrafo é 

afirmada a incapacidade de se tomar alguma atitude que não seja o auxilio a parcela 
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da população atingida pela enchente. Aspectos como a ineficiência do método de 

observação da pluviosidade e a necessidade de se melhorar a capacidade de 

previsão desses eventos são omitidos, evitando levantar ingerências dos 

responsáveis pela gestão de tragédias. No sexto parágrafo, o uso da palavra 

“invasão” no sentido figurado ( entendido a partir do uso das aspas)  parece associar 

a responsabilidade da tragédia ao rio. Em seu sentido literal “invasão” sugere que 

algo ou alguém adentrou de forma não autorizada em local tido como doméstico. A 

ocupação humana de orlas e das várzeas sempre foi sujeito ao regime hídrico dos 

rios, fato que parece ser ignorado nos planejamentos urbanísticos que, desta forma, 

parecem subjugar aspectos naturais em prol da ocupação. 

Vários textos foram dedicados ao tema, buscando estabelecer análises e 

opiniões do veículo sobre o fato. As representações frequentes são aspectos como 

os prejuízos dos moradores e do comércio estabelecido na orla do rio e o 

atendimento aos desabrigados. São publicados textos de colunistas e cartas que 

também expressaram suas convicções sobre o ocorrido e seus desdobramentos. Os 

textos selecionados para esta análise são os de caráter opinativos (editoriais) que 

estabelecem conexões entre os fatos sob a perspectiva do JP.  

No texto “A iminência dos desastres naturais” (JORNAL DE PIRACICABA, 

12/01/2011) são inseridos vários argumentos buscando corroborar a tese de que as 

mudanças climáticas são a causa de desastres naturais. Ao citar fontes como a 

Organizações das Nações Unidas e Rachel Carson o texto do editorial busca 

associar fontes que autorizem as suas alegações. 
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Figura 125 – Jornal de Piracicaba, 12/01/2011 

A partir do quinto parágrafo é determinado o principal elemento causal, 

segundo o veículo, para o desastre natural (cheia do rio) ocorrido no município: 

mudanças climáticas decorrentes do desmatamento na Amazônia. É utilizada como 

fonte da alegação o cientista José Goldemberg, reforçando a credibilidade da 

informação pela autoridade que a ciência possui na sociedade14. Por estar a 

Amazônia fora do alcance regional, tal alegação pode induzir o leitor a se desobrigar 

a tomar medidas de prevenção ou que revertam o quadro, descartando a 

mobilização para a tomada de medidas que previnam desastres naturais. É sabido 

que as inundações dos rios possuem estreita relação com a ocupação desordenada 

das bacias hidrográficas. Ações como a ocupação das Áreas de Preservação 

Permanente – APPs (definidas pelo Código Florestal – Lei no 4.771 de 15 de 

setembro de 1965), a retirada da cobertura do solo em práticas agrícolas, 

aumentando o potencial de erosão e assoreamento dos rios, a ocupação urbana das 

                                                 
14 O uso de expressões como “comprovado cientificamente” representa a invocação da autoridade 
detida pela ciência a fim de emprestar legitimidade, veracidade, ao discurso proferido. Comumente é 
usado nos veículos de comunicação pelo jornalismo assim como na publicidade. 
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áreas de várzea, assim como a impermeabilização do solo promovido pela expansão 

urbana e os interesses imobiliários, são omitidos como fatores promotores de 

desastres naturais. Também são omitidas possíveis ações locais para eventuais 

correções de situações como as descritas. Tais correções, assim como a 

responsabilização de organizações, ou indivíduos por ações que promovem 

situações de calamidade como a inundação de casas e vias públicas e mesmo 

mortes não ocorre. 

No sexto parágrafo se conclui que os municípios da região “não conhecem 

bem o seu território”, no entanto, sem acusar um determinado município. 

O texto se apóia em fatos como a morte de pessoas (terceiro parágrafo), a 

presença de desastres naturais nas mídias (quarto parágrafo) e afirma que no verão 

“... agora basta um prenúncio de chuva para a população se precaver, preocupada 

por antecedência com os efeitos que virão” (JORNAL DE PIRACICABA, 

12/01/2011). A dramatização dos fatos relacionados às chuvas de verão e a suposta 

preocupação da população aparece como elemento auxiliar, buscando despertar o 

interesse sobre a possibilidade de novas tragédias. 

No mesmo mês ocorrem deslizamentos de encostas em cidades serranas do 

Estado do Rio de Janeiro, ampliando a repercussão de desastres naturais no JP. 

A cobertura exacerbada de desastres naturais, destinando grande parte do 

espaço para a sua exposição, tem apelo sensacional. Ao mesmo tempo em que 

expõe fatos de grande impacto local, como a limitação ao acesso aos locais 

alagados e vias atingidas, também emite opiniões quanto às causas e efeitos da 

catástrofe. 

Repercutindo ainda o fato, o texto “As lições da chuva” (JORNAL DE 

PIRACICABA, 13/01/2011) faz considerações sobre as enchentes no interior do 

Estado de São Paulo – onde se inclui o Rio Piracicaba – com os deslizamentos de 

terra ocorridos na região serrana do Estado do Rio de Janeiro.  
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Figura 126 – Jornal de Piracicaba, 13/01/2011 

O texto conecta os dois fatos, anunciando a falta de planejamento e a 

incapacidade dos Estados e Municípios em lidar com essas questões, afirmando que 

“por demérito do poder público, a engrenagem não funciona como deveria”. Por se 

tratar de esferas superiores as do município, o JP parece sentir-se mais tranquilo em 

apontar responsabilidades, diminuindo a crítica ao poder público local, uma vez que 

a crítica se dirige ao conjunto do poder, sem distinção. A possibilidade da sociedade 

se mobilizar “para cobrar medidas e investimentos energéticos dos governos – 

municipais, estaduais e o federal – para que tamanha atrocidade não volte a 
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ocorrer...” (JORNAL DE PIRACICABA, 13/01/2011). A possibilidade de obtenção de 

verbas e serviços das esferas de poder se coloca como a cobrança que as 

mobilizações da sociedade. Outra possibilidade de mobilização que se levanta é... 

...o coração bondoso de quem, do conforto de casa, pode acompanhar o 
triste noticiário, é o que pode minimizar de imediato o sofrimento dos 
desabrigados e desamparados. Doar alimentos, roupas, produtos de 
limpeza e móveis está ao alcance da maioria. É o que, por enquanto, 
podemos fazer (JORNAL DE PIRACICABA, 13/01/2011) 

As possibilidades de mobilização levantadas no texto dizem respeito a 

aplicação de recursos públicos. A doação espontânea de bens e mantimentos pela 

população também é levantada de forma dramática na valorização dos que se 

empenham nessa tarefa. Tais posturas são importantes para reparar os prejuízos 

sofridos pela população atingida pelos desastres, como também é importante 

identificar os aspectos causais que determinaram as tragédias e sugerir mudanças 

de comportamento para que tais fatos não ocorram nas magnitudes anunciadas.  

Os motivos do grande espaço destinados a tais fatos podem ser explicados 

pela produção de imagens que impressionam o público, como casas e ruas 

alagadas e pessoas desabrigadas. Também podem ser explorados pelos veículos 

sem que haja objeções ou reprovações do público, anunciantes, acionistas ou 

governo. Não contradizem interesses econômicos ou políticos quando as tragédias 

são atribuídas à natureza. 

 

4.3 Temas e discursos presentes nos cinco períodos 

 As tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 permitem um visualizar um panorama das temáticas, 

dos tipos de discurso e do número de textos referenciados nos temas ou grupos 

temáticos. A referência dos textos ao longo da análise considerou àqueles que 

representavam aspectos sobre o ambiente e natureza relevantes para o objetivo da 

pesquisa. Muitos outros textos que compunham o corpus não foram referenciados, 

pois foram considerados redundantes quando considerados pelo crivo da análise 

qualitativa. No entanto, cabe salientar que a intenção de se montar essas tabela 

buscou apenas ilustrar como as temáticas evoluíram e relacionar os tipos de 

discursos que foram empregados. 
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Tabela 1 – Temas encontrados e tipos de discursos no período de agosto de 1900 à 

julho de 1901. 

Temas 
Número de textos 

referenciados Tipos de discurso 

“Salubridade” 10 
informativo-científico, 
informativo-educativo e 
informativo 

“Água” e “esgotos” 9 informativo e 
informativo-político   

“Catástrofes”, 
“inundações”, “seca” e 
“devastação” 

7 informativo e 
informativo-político 

Natureza 9 
informativo,  
informativo-científico, 
informativo-poético 

“Estrada de Ferro de 
Piracicaba: Memorial” 1 informativo-científico 

Total 36  

 

 

Tabela 2 – Temas encontrados e tipos de discurso no ano de 1931. 

Temas 
Número de textos 

referenciados 
Tipos de discurso 

“Filtragem da água” 9 
informativo, 
informativo-político e 
publicitário 

“Salubridade e asseio” 8 

informativo, 
informativo-científico, 
informativo-educativo, 
informativo-poético  e 
publicitário 

A “enchente” 1 Informativo 
“Guarantan em achas” 5 Publicitário 
“Rumo ao campo” 1 Político 
“A erosão e o solo” 1 Científico 
“Caça e pesca: licença 
colletiva e a 
fiscalização” 

4 informativo e 
político 

“Atrocidade dos índios” 1 informativo. 

“Monstros marinhos” 3 informativo e 
informativo-científico. 

“Na Amazônia” 1 informativo-publicitário 
Total 34  
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Tabela 3 – Temas encontrados e tipos de discurso no ano de 1961. 

Temas Número de textos 
referenciados Tipos de discurso 

“Prevenção de 
acidentes” 1 informativo-educacional 

“Defesa da fauna dos 
nossos rios, o problema 
dos pernilongos e a 
mortalidade dos peixes 
no rio Piracicaba” 

5 
informativo, 
informativo-político 
 

“Super bomba” e 
“radioatividade” 17 informativo, 

informativo-científico 
“Secas chuvas” e 
“inundações” 14 informativo, 

informativo-científico 
“Indigenas voltam a 
atacar em Rondônia” 1 Informativo 

“Piracicaba e o turismo” 6 
político, 
informativo-publicitário, 
publicitário 

“açúcar” tratores” 
“herbicidas” e 
reflorestamento” 

11 
informativo, 
informativo-político e 
publicitário 

Total 55  

 

 

 

 

Tabela 4 – Temas encontrados e tipos de discurso no ano de 1991. 

Temas Número de textos 
referenciados Tipos de discurso 

“Metanol” 9 informativo, 
político 

“Dengue” 9 informativo, 
científico-educacional 

“Ecologia” 8 
informativo, 
informativo-científico, 
político 

“meio ambiente” 4 político, 
informativo 

“queima da cana-de-
açúcar” 2 político-científico, 

informativo 

“O rio de Piracicaba” 5 
informativo, 
político 
informativo-político 

“Agrotóxicos”, “poeira” e 
“mal cheiro” 3 Informativo 

“Amazônia” 1 informativo-científico 
“Patente de seres vivos” 1 Informativo 
Total 44  
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Tabela 5 – Temas encontrados e tipos de discurso no ano de 2011. 

Temas 
Número de textos 

referenciados 
Tipos de discurso 

“Perdas hídricas” e 
“reuso” 4 Político 

político-educacional 
“Fedor” e “esgotamento 
sanitário” 2 Informativo 

“Embaixadores 
ambientais” 1 Informativo 

“Conscientização 
ambiental” 2 Informativo 

“Passeio verde” 3 informativo-publicitário 
publicitário 

“Resíduos sólidos” 2 Político 
Informativo 

“Peixes mortos” 2 Informativo 
“Capivaras, onças e a 
causa animal” 3 informativo, 

informativo-publicitário 
“Código florestal” 2 informativo-político 

“Sustentabilidade” 3 informativo, 
político 

“Cana-de-açúcar 
ameaça aquífero” 1 informativo-científico 

“Dengue” 2 informativo, 
político 

“Emissões de CO2” 1 Informativo 
“Desastres naturais: 
enchentes e tsunami” 4 informativo, 

político 
Total 33  

 

 Um aspecto que fica evidente nas tabelas acima é o emprego de diversos 

discursos. Além do discurso informativo, há a presença dos discursos político, 

educativo, científico e mesmo o poético. Sendo o discurso informativo o qual que se 

espera encontrar nos jornais. A presença de outros tipos revela que os discursos de 

caráter opinativo, concebidos sob perspectivas particulares e que expressam 

opiniões sobre ambiente e natureza estão presentes. Nesses, as opiniões se 

estabelecem como propostas, defesa de opiniões ou mesmo a tentativa de 

convencimento do leitor a cerca de pontos de vista particulares. Tal indagação é 

particularmente válida para o discurso político, que se estabelece como a elaboração 

de argumentos para corroborar uma perspectiva particular. 

 Outro aspecto aparente na comparação entre as tabelas 1 a 5 é o padrão e 

mudança entre as ocorrências de temáticas. Há o aumento no número de temas 

abordados, principalmente no último período (tabela 5). A abordagem de natureza e 

ambiente parece desdobrar em vários aspectos. A inserção de uma agenda de 

discussão sobre ambiente aparece no período de 1961 quando questões como a 
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poluição passam a ser abordadas. Já em 1991, “meio ambiente” e “ecologia” são 

termos de amplo conhecimento e aplicação nos textos do JP. Temáticas como 

“emissões de CO2” e “sustentabilidade” estão presentes nas pautas dos textos de 

2011. É importante salientar que a seleção dos textos de 1991 e 2011 foram 

realizados através de amostragem (2 meses compostos) o que justifica o número de 

textos referenciados destes meses atingirem um número próximo aos anos 

anteriores. O maior volume de textos nesses dois períodos é evidente, visto que o 

JP apresentou mais páginas em 1991 e, principalmente, em 2011. Nesse último 

período a internet se insere como meio de comunicação e compartilhamento de 

informações com grande impacto nos veículos de comunicação de massa como a 

televisão, rádio, jornais e revistas, facilitando a inclusão de grande quantidade de 

informações nestes. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Buscar referências de discursos de diferentes épocas trouxe algumas 

indagações úteis. Principalmente para a elaboração de hipóteses interessantes para 

pesquisas focadas no entendimento dos fatores constituintes dos discursos sobre 

ambiente e sociedade. Compreender esses fatores auxilia na construção do 

pensamento crítico, contribuindo para a melhoria do contexto da comunicação 

relativa aos aspectos socioambientais. 

Alguns aspectos que podem ser levantados são: temáticas abordadas, 

mudanças no vocabulário, mudanças em alguns aspectos de representação e 

manutenção de outros. 

Foi possível verificar que, nas diferentes épocas, o JP relatou temáticas 

selecionadas como importantes na representação do contexto discursivo em que o 

veículo está inserido, assim como de esferas maiores. Foi possível encontrar 

temáticas de interesse regional, como também, relatos de fatos das esferas 

estaduais, nacional e internacional. 

As representações relacionadas sobre ambiente e natureza nos cinco 

períodos analisados permitem observar vários aspectos. Um deles é a mudança de 

vocabulário. O uso de palavras para se referir a componentes, fatores e processos 

vinculados ao ambiente e a natureza, se insere nas representações que os textos 

elaboram. Um exemplo é como o as palavras “higiene” e “salubridade” surgem em 

representações nos primeiros períodos analisados. São inseridas em textos de 

características de discurso híbrido informativo-educacional e informativo-científico. 

Esses discursos buscavam mudar o comportamento do público em relação a 

aspectos do cotidiano que dizem respeito, principalmente, a ações de 

comportamento na prevenção de doenças. Dentre os diversos aspectos estimulados 

estão ações como o tratamento da água do abastecimento público, o controle de 

mosquitos vetores de doenças, instalação dos esgotos, etc. Nos períodos mais 

recentes, ainda são encontrados esses discursos em textos como os que tratam de 

temas como a “prevenção contra doenças”. O termo “saúde” é recorrente em todos 
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os períodos nesses textos. A relevância do papel da higiene e da salubridade como 

agentes modificadores de comportamento é fundada no higienismo ou sanitarismo 

como ideologia que pretendia mudar o comportamento dos indivíduos, com a 

intenção de promover boas condições sanitárias. Esse discurso buscou inculcar 

mudanças de comportamento em relação ao ambiente, e está presente em todos os 

períodos analisados. Também traziam conceitos sobre o ambiente, como a 

configuração de locais nos quais havia riscos da proliferação de agentes causadores 

de doenças (como o exemplo dos mosquitos transmissores da febre amarela e 

dengue) e a indicação das ações de alteração do ambiente para promover as 

condições aceitáveis. Nesse sentido áreas alagadas são representados como locais  

onde proliferam mosquitos, omitindo outras relações ecológicas desses locais com 

espécies animais e vegetais. A manutenção de idéias como o higienismo em 

discursos da área de saúde, se perpetua em exemplos como nos “arrastões contra a 

dengue”. Esse discurso é autoritário e fragmentado na descrição do cenário no qual 

se desenrola o problema da transmissão de doenças. Desconsidera as interações 

ecológicas e ambientais, tratando as questões de forma pontual, a exemplo do 

controle de vetores de doenças. 

Ainda com relação ao vocabulário, alguns exemplos de palavras que surgem 

termos como “Poluição” e “resíduos” aparecem no período de 1961. Essas palavras 

constituem textos que retrataram o aspecto de rios, como também apontaram a 

presença de indústrias e suas consequências. A solicitação de respostas do Estado 

na busca de resolução de questões também é frequente nos textos que utilizam 

essas palavras. 

 “Meio ambiente” e “ecologia” são termos amplamente utilizados em 1991 e 

2011. O termo “ecologia” foi empregado, tanto na designação etimológica como 

ciência, além de sentidos aderidos pela banalização do seu uso; como na idéia de 

“preservação do meio ambiente”. A associação desses termos em discursos 

publicitários ou em discursos híbridos informativo-publicitário agregou aspectos 

como a preocupação ambiental ou com a ecologia, a indivíduos, ações e 

organizações. A busca da criação de uma imagem positiva de iniciativas ou sujeitos, 

com a finalidade de buscar adesão às ações ou a aceitação dos sujeitos por parte 

do público, parecem estar associada aos textos que empregavam esses termos. 
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 Os termos “sustentabilidade” e “sustentável” aparecem em 2011 em textos 

que associam o termo a cadeias produtivas e a organizações. Da mesma forma 

como o explicado anteriormente, esses termos aparecem em textos que buscam a 

aceitação de ações e organizações, a exemplo das usinas de produção de açúcar e 

álcool. Há a abordagem de sustentabilidade no agronegócio, principalmente na 

produção de açúcar e álcool, com a adjetivação de “ecológico” ou “verde” para a 

vinculação de eventos, ações, organizações, etc., a uma ação de proteção do 

ambiente e da natureza.  

A criação de sentidos e representações é outra característica encontrada em 

alguns textos. O mais comum observado, principalmente nos dois últimos períodos 

analisados, foi a associação de aspectos do ambiente e da natureza à valores 

sociais como, por exemplo, a qualidade de vida e lazer. Representações associadas 

a natureza aparecem em publicidades relacionadas ao turismo e ao mercado 

imobiliário. A agregação de valor a partir da presença de “verde”, “natureza”, assim 

como “sustentabilidade” é argumento na comercialização de imóveis. 

A retratação de eventos catastróficos como enchentes, secas, terremotos, 

etc., sob uma perspectiva espetacular é presente em várias épocas. As cheias do rio 

Piracicaba é um exemplo onde o fato é visto através de descrições espetaculares.   

A representação da população indígena como ameaça reincide em vários 

períodos. Os indígenas são vistos como violentos, justificando ações restritivas e 

repressoras que garantam o acesso as áreas em disputa. 

As temáticas abordadas, além da alteração ao longo do tempo, também se 

ampliaram. Alterações tecnológicas e o crescimento populacional são fatores que 

causam perdas nas condições ambientais com a mudança do cenário. Por um lado a 

degradação dos mananciais é evidenciada nos períodos mais recentes, devido ao 

impacto ambiental da alteração das áreas (desmatamento, industrialização, 

crescimento dos centros urbanos, etc) e do crescimento populacional. Por outro 

lado, exemplos de tecnologias como a energia nuclear, os agrotóxicos, a 

mecanização e a comunicação influenciaram profundamente mudanças sociais e 

ambientais.  
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Sobretudo, a importância dos meios de comunicação de massa na difusão e 

elaboração de representações do ambiente e da natureza junto a sociedade é 

percebida nesta análise. Diversas evidências expostas aqui reafirmam essa 

importância na manutenção ou mudança do contexto onde os meios se inserem. 

 A possibilidade do compartilhamento de informações junto ao público 

aparece como possibilidade coerciva nos textos que empregam discursos 

publicitários e educacionais. A possibilidade de mobilização social na condução de 

respostas às questões socioambientais também é uma possibilidade que a 

informação do público poderia promover. Na região de abrangência do JP, a 

qualidade das águas dos rios se insere como exemplo dessas questões. O rio 

Piracicaba apresenta um dos piores índices de qualidade da água no Estado de São 

Paulo. Tanto que o tratamento das águas para o abastecimento público não é mais 

viável. A cidade é abastecida em grande parte pelo rio Corumbataí, que é afluente 

do Piracicaba (SÃO PAULO, 2006b). 

A grande expansão da ocupação urbana na região alterou a paisagem de 

forma que os rios também sofreram alterações negativas em parâmetros qualitativos 

e quantitativos. São vários os fatores que podem ser enumerados como precursores 

da degradação do rio Piracicaba. Um deles é a emissão de esgoto urbano e 

industrial ao logo do seu percurso, assim como pelo assoreamento do leito e 

nascentes e a consequente diminuição da vazão. Também houve a substituição da 

vegetação nativa pela agricultura e urbanização, a impermeabilização do solo 

ocasionada pela pavimentação nas cidades e pelo mau uso agrícola (compactação 

de camadas do solo pelo tráfego de máquinas pesadas) (SÃO PAULO, 2006a; 

2006b). O rio também sofre com a retirada de 31m3/s para o abastecimento da 

cidade de São Paulo pelo sistema Cantareira (SMA/SP, 2008). Esse volume de água 

é transposto para a Bacia do Rio Tietê. Além de representar um grande impacto na 

disponibilidade de água na bacia hidrográfica, essa perda de volume de água  

também dificulta ainda mais a diluição dos poluentes lançados no rio, piorando a 

qualidade da água. 

Tais exemplos de degradação ambiental conferem ao rio Piracicaba sua baixa 

quantidade e qualidade de água, diminuindo a disponibilidade hídrica da região. 
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Os discursos dos meios de comunicação poderiam contribuir com a 

informação que permitisse a articulação da sociedade em torno de escolhas de 

ações diferentes das que conduziram a degradação do rio Piracicaba. Incentivar 

ações como a de alterar, ou exigir a alteração da ocupação das áreas que impactem 

os recursos hídricos, conforme prevê o Código Florestal, reivindicar tratamento do 

esgoto nos municípios e a diminuição do volume de água transposta pelo Sistema 

Cantareira, são exemplos que ilustram a relação que os veículos de comunicação da 

região poderiam ter como proposta de reconhecimento da importância do ambiente e 

da natureza. 
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