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RESUMO
Esta dissertação tem como objetivo principal investigar, numa perspectiva comparativa, as
narrativas jornalísticas digitais presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian, visando mostrar as semelhanças e as diferenças entre as agendas midiáticas dos
referidos meios de comunicação no processo de inclusão do tema e dos discursos a respeito dos
incêndios e dos desmatamentos na floresta amazônica brasileira a fim de convocar e de posicionar
seu público frente a uma agenda cívica, a qual é entendida como o repertório de discursos,
enunciados, expressões, ideias, opiniões, imagens e produtos, que a mídia assume a respeito de
temas ou de acontecimentos sobre as políticas públicas e o governo com o intuito de garantir e
promover a autonomia dos cidadãos em um Estado Democrático de Direito. Para tanto, a
execução desta investigação foi ancorada na metodologia de Análise de Conteúdo, do tipo
quantitativo e qualitativo. Os resultados mostram que a polifonia midiática revela o silenciamento
das vozes dos povos e das comunidades tradicionais amazônicas, como dos agricultores
familiares, dos pescadores artesanais, dos mateiros, dos povos ribeirinhos, dos operários, dos
trabalhadores em geral e das donas de casa, por exemplo. Outra descoberta desta pesquisa é a
invisibilidade de temáticas como a perda de árvores frutíferas e medicinais, as mortes e os
ferimentos dos animais silvestres, bem como a falta de governança nas rodovias amazônicas e as
desigualdades sociais.
Palavras-chave: Jornalismo Digital. Análise comparativa. Agenda Cívica. Amazônia brasileira.
Análise de Conteúdo.

TORGA, Ana Virgínia. The devastation of the Brazilian Amazon and the creation of civic
agendas: a comparison of digital journalistic coverage in Folha de S. Paulo, The New York Times
and The Guardian. Advisor: Marcos Silva Palacios. 2022. 259 pages. Thesis (Master’s Degree in
Contemporary Communication and Culture), Faculty of Communication, Federal University of
Bahia, Salvador, 2022.

ABSTRACT

The main objective of this dissertation is to investigate, in a comparative perspective, the digital
journalistic narratives present in Folha de S.Paulo, The New York Times and The Guardian,
aiming to show the similarities and differences between the media agendas of these media in the
process of inclusion of the theme and speeches about fires and deforestation in the Brazilian
Amazon forest in order to convene and position its audience towards a civic agenda, which is
understood as the repertoire of speeches, enunciations, expressions, ideas, opinions, images and
products, which the media assumes on themes or events about public and government policies to
guarantee and promote the autonomy of citizens in a Democratic State of Law. Therefore, the
execution of this investigation was anchored in the methodology of Content Analysis, quantitative
and qualitative. The results show that a media polyphony reveals the silencing of the voices of
traditional Amazonian peoples and communities, such as family farmers, artisanal fishermen,
foresters, riverine peoples, labourers and workers in general and housewives, for example.
Another discovery of this research is the invisibility of themes such as the loss of fruit and
medicinal trees, the deaths and injuries of wild animals, the lack of governance on Amazonian
highways and social inequalities.
Keywords: Digital journalism. Comparative analysis. Civic agenda. Brazilian Amazon. Content
analysis.
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1. INTRODUÇÃO

Esta dissertação é fruto de uma pesquisa que buscou compreender a configuração
da temática do meio ambiente, em especial, os incêndios e os desmatamentos na Floresta
Amazônica brasileira, entre o período de agosto de 2019 e janeiro de 2020, nos processos
midiáticos de convocação e de posicionamento do público frente uma agenda cívica. Para
tanto, adotamos um estudo comparativo transnacional entre os sites de notícias digitais
Folha de S.Paulo, The New York Times e The Guardian. Pergunta-se: quais são as
possíveis correlações e descorrelações entre as agendas midiáticas e as formas de
cobertura dos sites de notícias digitais Folha de S.Paulo, The New York Times e The
Guardian no processo de inclusão do tema e dos discursos 1 a respeito dos incêndios e dos
desmatamentos na floresta amazônica brasileira, a fim de convocar e de posicionar seu
público frente a uma agenda cívica?
Na busca de sinalizações em torno de possíveis respostas, analisamos dois aspectos
da cobertura jornalística dos veículos observados: a variedade e a densidade do espectro
temático do conjunto das peças analisadas e a pluralidade de fontes envolvidas. Trata-se
de dois aspectos chaves, como veremos adiante, para a quebra das câmaras de eco, dos
excessos tanto de polarizações quanto de dicotomias e mesmo dos solipsismos que
caracterizam a formação de opiniões na sociedade mediatizada contemporânea.
Para a construção de uma agenda cívica confiável, a temática e a pluralidade de
fontes são elementos essenciais, todavia não são as únicas. Na sociedade midiatizada, o
jornalismo tem um papel fundamental nos processos que envolvem a criação das agendas
cívicas e, por isso, a contextualização e a multivocalidade são partes constituintes e
necessárias do jornalismo de qualidade. Uma agenda midiática que fomente a
participação dotada de saber e de cidadania é, no contexto brasileiro atual no qual as
liberdades e os direitos individuais e coletivos estão sob risco, um bem público em prol
da democracia.
A hipótese que norteia o nosso estudo é que as narrativas digitais presentes nos sites
Folha de S.Paulo, The New York Times e The Guardian tanto validam a unidade e a

Discurso é compreendido aqui como um sistema de representação, ou seja, “não um conceito puramente
linguístico, mas um conjunto de regras e práticas geradoras de sentido e capazes de modelar ou influenciar
as ações sociais” (SODRÉ, 2021, p. 122).
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integridade do jornalismo em uma sociedade democrática, ao tornar possível que o
cidadão tenha contato com uma representação confiável dos acontecimentos em torno da
temática, quanto temporalizam os discursos mais presentes ao convocar e ao posicionar
seu público frente a uma agenda cívica.
As sociedades contemporâneas, acertadamente caracterizadas como mediatizadas,
(um tema a ser aprofundado mais adiante neste trabalho), percebem os acontecimentos e
se percebem por meio da mídia, que adquire centralidade e forte poder de determinação
como lugar de produção de sentido, ainda que certamente não único. O lugar e as funções
do jornalismo assumem, portanto, peso considerável no funcionamento dessas
sociedades. Dito isto, acrescenta-se que o poder do jornalismo consiste, dessa forma, na
exposição do fato social (SODRÉ, 2009, p. 41) no espaço público.
Ao tornar possível que o cidadão tenha contato com uma representação confiável
dos acontecimentos em torno da temática, o valor do jornalismo passa a ser explicitar o
que um certo acontecimento pode realmente significar. O jornalismo atua - pelo menos
potencialmente - como um intérprete, revelando como tal acontecimento pode afetar as
pessoas, ou trazendo uma análise sobre a dinâmica de uma situação complexa, ou
refletindo sobre possíveis soluções, ou identificando tendências ou, ainda, prestando
esclarecimentos a fim de possibilitar ou facilitar uma tomada de decisão por parte dos
cidadãos.
A qualificação no processo de convocar e mobilizar os sujeitos em relação à agenda
cívica é um desafio para o jornalismo digital, já que não basta o alcance maior do número
de pessoas ou a geração da visibilidade dos temas; é necessário provocar um debate
público para definir ou até redefinir questões de interesse do bem comum e promover o
engajamento coletivo dos sujeitos. Agenda cívica, nesta pesquisa, deve ser entendida
como o repertório de discursos, enunciados, expressões, ideias, opiniões, imagens e
produtos, que a mídia assume a respeito de temas ou de acontecimentos sobre as políticas
públicas e o governo com o intuito de garantir e promover a autonomia dos cidadãos em
um Estado Democrático de Direito.
Ressalte-se, no entanto, com o intuito de não criar falsas expectativas, que esta
pesquisa não se debruça sobre formas de apropriação e/ou uso de tais agendas, mas tão
simplesmente sobre dois aspectos de sua criação em âmbito jornalístico, que julgamos de
importância estratégica: a amplitude das coberturas e a pluralidade das fontes convocadas.
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1.1 Premissas e Contexto

As mudanças climáticas têm ocasionado grave desequilíbrio conjuntural à vida e ao
bem-estar da maioria da população da Terra, acarretando desequilíbrios que vão desde a
perda da biodiversidade, compreendendo os impactos na saúde, na segurança alimentar e
na subsistência humana, até o aumento das temperaturas médias globais marcadas pela
presença em excesso de ondas extremas de calor, chuvas fortes e secas. Junto ao colapso
ambiental, assistimos a um movimento político e ideológico de negacionismo climático,
inaugurado pelo então presidente Donald Trump nos Estados Unidos da América,
influenciando outros políticos de extrema-direita pelo mundo, como é o caso do Brasil
com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Com o impacto direto na vida cotidiana, o meio
ambiente é um dos temas na atualidade que estimulam, convocando a população ou
determinados grupos sociais para participarem da atividade cívica.
Neste contexto, os incêndios e os desmatamentos da Amazônia brasileira ganham
a cena pública tanto na conjuntura nacional quanto internacional, porque representam o
agravamento da crise do clima e da biodiversidade mundial, bem como uma ameaça aos
povos da floresta. As mudanças climáticas impõem, entre tantos problemas difíceis, o
agravamento das desigualdades regionais e, no caso da Amazônia, a dinâmica ambiental
dos nove estados brasileiros cobertos pela floresta: Acre, Amapá, Amazonas, Mato
Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão, apresenta diferenças e
semelhanças em relação à aceleração da perda da vegetação nativa.
O fato é que os desmatamentos e os incêndios estão diminuindo a capacidade da
floresta amazônica de absorver gás carbônico da atmosfera, transformando-a numa fonte
de emissão de dióxido de carbono (CO2), o principal gás responsável pelo aumento do
efeito estufa (GATTI et alii, 2021). Além disso, a elevação do dióxido de carbono (CO2)
pode causar uma queda no vapor d’água emitido pela floresta, acarretando uma redução
anual no volume de chuvas em diversas regiões do continente sul-americano,
especialmente, no Brasil (PIVETTA, 2019).
Essa catástrofe ambiental dos incêndios e dos desmatamentos ilegais da Amazônia
no Brasil revela, além do crime contra o patrimônio natural do povo brasileiro, retrocessos
na proteção ambiental promovidos pelo afrouxamento da legislação, pelo corte de
recursos envolvendo esferas municipais, estaduais e federais, pela diminuição dos
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orçamentos dos órgãos ambientais, pela desqualificação do trabalho dos agentes
ambientais, pela quebra de sigilo de ações de fiscalização, pela inoperância do sistema
que armazena as multas lavradas, pelo desestímulo à organização de brigadas locais, entre
outros.
Essa complexa tarefa de manter a floresta amazônica brasileira de pé está na ordem
do dia porque a sobrevivência ecológica global depende também deste ecossistema em
questão. Diante da crise sistemática dos aparatos do Estado, dos inquietantes desafios
impostos pela cultura algorítmica, da imposição da lógica do capitalismo financeiro na
qual o mercado “se empenha na dissolução dos laços comunitários e no apagamento das
singularidades” (SODRÉ, 2021, p. 82), tornar a sociedade civil consciente, fazendo-a
perceber que a realidade da Amazônia brasileira está sob forte abalo, é uma atuação
fundamental que o jornalismo desempenha para a informação pública e, mais ainda, para
o revigoramento da democracia.
Nesse sentido, a prática jornalística é, segundo Muniz Sodré (2021, p. 141 e 142),
“capaz de intervir com função mediadora relevante na agenda pública e com efeitos de
natureza sociopolítica”. Ainda de acordo com o referido autor (2021, p. 142), esta função
do jornalismo “que visa à transparência ou redução de opacidade do poder – é
institucional, a meio-caminho entre os aspectos centrais da sociedade civil e os aspectos
organizacionais”. A presença da legitimidade das notícias torna-se, cada vez mais,
fundamental no contexto da paisagem múltipla, diversa e fragmentada de mídia, a qual se
caracteriza pelo fluxo crescente de conteúdos falsos, de demasiada desinformação e de
muitas mensagens partidárias.
De acordo com Cook e Lewandowsky (2012, p.1), “a desinformação não é apenas
difícil de remover, mas também a sua desmistificação pode na verdade fortalecê-la na
cabeça das pessoas”. Os referidos autores mostram que há um “efeito backfire” (em nossa
tradução, a expressão é similar a “o tiro sai pela culatra”), no qual a desmistificação acaba
reforçando o mito e isto se dá uma vez que a familiaridade aumenta as chances de aceitar
uma informação como verdadeira. Por isso, Cook e Lewandowsky (2012) mostram a
necessidade da desmitificação por meio da ênfase dos fatos.
O governo Trump inaugurou um tempo de fatos alternativos, que na verdade são
falsidades institucionalizadas. A detração sempre existiu na humanidade, o que alterou
foi a forma de sua visibilidade e de sua propagação na época presente em que a
desorganização da informação é moeda de poder. Na contemporaneidade, “a velocidade,
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a simplicidade e o baixo custo para produzir e disseminar falsidades” junto com a
“capacidade de proliferação muito rápida e abrangência geográfica imensa” afeta o
cotidiano dos cidadãos em múltiplas dimensões, uma vez que, conforme afirma Silva
(2017, p. 36), o não fato agora é “divulgado sem nenhum tipo de constrangimento até por
pessoas que ocupam altos postos na hierarquia de poder, a começar por chefes de governo
e de Estado”.
Além da circulação rápida de desinformação e do compartilhamento on-line
descuidado de notícias falsas por meio de conteúdo gerado por usuários e propagandistas,
o fenômeno das fake news na contemporaneidade é um resultado lógico de outras quatro
características da ecologia da mídia digital, conforme apontam Vian Bakir e Andrew
McStay (2017, p. 6 e 7): o declínio financeiro das notícias legais; o crescente imediatismo
do ciclo de notícias; a natureza cada vez mais emocionada do discurso em linha; bem
como o crescente número de pessoas que capitalizam financeiramente os algoritmos
utilizados pelas plataformas de redes sociais e pelos mecanismos de pesquisa da internet.
Dentro desse contexto, a atenção do público na ambiência digital é percebida
como uma mercadoria, assim sendo, esses indivíduos encontram-se incorporados à
economia da atenção. O ciberespaço torna possível novos pontos de contato com o
consumidor, permitindo que se desperte seu interesse do início ao fim e, dessa forma, o
engajamento é uma poderosa estratégia do e-commerce, uma vez que as emoções são
alavancadas para gerar atenção e tempo de visualização, sendo convertidas para as
receitas publicitárias (Bakir e McStay, 2017, p. 2). No vale-tudo da economia dos cliques,
o impacto de espalhar notícias falsas tem gerado, além de um negócio lucrativo para
alguns, um alto custo social.
A captura da atenção pública sempre foi, de acordo com Sodré (2021, p. 168), o
principal objetivo da mídia. Aqui, o jornalismo digital é entendido como uma prática
social e cultural “transformadora de selecionar, interpretar, editar e distribuir informações
factuais de interesse público percebido para vários tipos de público em gêneros e formatos
específicos, mas mudando”, conforme conceituam Steen Steensen, Anna M. Grøndahl
Larsen, Ynqve Benestad e Birgitte Kjos Fonn (2019, p. 338). Ainda segundo esses
autores, “como tal, o jornalismo digital molda e é moldado por novas tecnologias e
plataformas, e é marcado por uma relação cada vez mais simbiótica com o público”. Steen
Steensen et alli (2019) afirmam que “os atores engajados nessa prática social estão
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vinculados às estruturas de instituições sociais publicamente reconhecidas como
instituições jornalísticas” 2.
A dinâmica societária apresenta, segundo Sodré (2021, p. 172), um novo
ordenamento cultural do sentido que “abre caminho para se avaliar o acontecimento na
estruturação da experiência individual e coletiva, em vez de concebê-lo apenas como
integrante da categoria do fato (predomínio da causalidade), encarando-o como um
fenômeno com potencial hermenêutico próprio”. Ainda de acordo com o supracitado
autor, “isto significa que o fenômeno evidenciado pelo acontecimento pode ter um
alcance interpretativo maior do que as suas possíveis motivações racionais”.
Considerando a escuta coletiva, a força mobilizadora inscreve-se na esfera do registro
afetivo como nos fala Muniz Sodré:

No caso do acontecimento, o que se sugere é que ele deve ser
compreendido (hoje mais do que nunca, na era das imagens e dos
dígitos), para além do registro simbólico, no registro afetivo do mundo.
Quer dizer, não se põe em jogo apenas a lógica argumentativa das
causas, mas principalmente o sensível de uma situação, com sua
irradiação junto aos sujeitos e com a revelação intuitiva do real que daí
poderá advir (SODRÉ, 2021, p. 172 e 173).

Na contemporaneidade, as plataformas de redes sociais e dos mecanismos de
pesquisa da internet são as fontes de conhecimento imediato e complexos dos
acontecimentos. Nesta ambiência digital, “emerge um novo poder de agendamento dos
fatos, mais segmentado e mais diversificado” (SODRÉ, 2021, p. 181), trazendo à tona um
“novo tipo de relacionamento entre o público e o conhecimento da realidade”. Ainda de
acordo com Muniz Sodré, “aquilo que agora se considera ‘verdadeiro’ é apenas uma das
possibilidades de cada acontecimento relatado”.
A exposição informacional, a desbanilização dos acontecimentos são uma das
funções que o jornalismo desempenha ao abordar, por meio da argumentação e da análise,
a relevância de um fato, favorecendo, dessa forma, uma informação civilmente

2
No original: “Digital journalism is the trans-forming social practice of selecting, interpreting, editing and
distributing factual infor-mation of perceived public interest to various kinds of audiences in specific, but
changing genres and formats. As such, digital journalism both shapes and is shaped by new technologies
and platforms, and it is marked by an increasingly symbiotic rela-tionship with the audiences. The actors
engaged in this social practice are bound by the structures of social institutions publicly recognized as
journalistic institutions” (Steensen et alii, 2019, p. 338).
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responsável, que colabora para a tomada de consciência em relação à realidade social por
parte do cidadão.
Assim sendo, discutir o papel do site jornalístico como plataforma de distribuição
de conteúdo da mídia torna-se indispensável em uma sociedade democrática,
considerando que, atualmente, a convicção passou a ter lugar no agir social, substituindo,
o rigor e a objetividade do conhecimento como informação, como uma noção precisa.
Enquanto instituição social, um dos desafios do jornalismo frente ao panorama em
desenvolvimento é o risco substancial a que sua propriedade intelectual, simbolicamente
valiosa, sujeita-se.
Na sociedade midiatizada, a vida humana está sendo anexada ao capital (SODRÉ,
2021, p. 84) na medida em que o controle dos sujeitos se deslocou do Estado para a
organização empresarial (SODRÉ, 2021, p. 78). Além disso, vale atentar para o fato de
que as indústrias de mídia e os mundos de marketing estão avançando em direção a um
modelo de circulação baseado na lógica da propagação. Como afirma Jenkins et alii
(2014, p. 205), “em um mundo onde não se espalha está morto, se não puder ser citado,
não poderá significar nada” 3.
A reconfiguração da paisagem midiática contemporânea é bastante enriquecedora
na vida social. Como as questões de interesse comum são construídas na convivência
coletiva, elas requerem um lugar para que o conhecimento seja disponibilizado,
proporcionando a partir dele tomada de consciência, apropriações e práticas sociais. E
nesse sentido, a mídia se apresenta como um espaço fecundo, que em seu melhor
desempenho valoriza e incentiva a contribuição cívica.
Conforme nos alerta Muniz Sodré (2021, p. 103), o “modo de ser de um
comportamento tem a ver com a ontologia dos modos humanos de perceber e de realizar
algo no mundo”, e esse agir é, segundo o autor, “constitutivo de um comum”. A
convivialidade, constitutiva do com, do ser-com, estar-com, implica, segundo o referido
autor, o “levar-se a si mesmo ao encontro (‘com’) de um comum”. Trata-se, ainda de
acordo com Sodré, de “uma convergência de ações que institui um sentido de coletividade
e pertencimento”.
Muniz Sodré atenta-se para outro aspecto: a midiatização como um fenômeno
discursivo. Para Sodré (2021, p. 122), “o que designamos como ‘midiatização’ é uma
No original: “(…) in a world where it does not spread, it's dead, if it can not be quoted, it could not mean
anything” (JENKINS; FORD; GREEN, 2014, p. 205).

3
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elaboração conceitual constante de formação discursiva que constrói a representação da
realidade econômica, social e urbana como objeto de conhecimento específico, vetorizado
pela comunicação”. Além de ser um fato discursivo, a realidade é, segundo o supracitado
autor, um conjunto de referências do mundo. Assim sendo, o sentido dessa configuração
social é discursivamente produzido.
Por isso, como um conjunto de regras e práticas geradoras de sentido, o discurso
“não apenas prescinde a determinados modos de abordar ou de falar de um assunto, como
também bloqueia outros modos” (SODRÉ, 2021, p. 122). Nesse movimento de tornar
visível ou invisível assuntos, as práticas comunicativas tecnologicamente formatadas
congregam, segundo Sodré, “retóricas e rotinas institucionais para reprogramar a
cidadania por um horizonte de ‘necessidades’ puramente individuais, o que equivale a
redefinir o cidadão como consumidor”. Neste contexto, os indivíduos e as instituições
obrigam-se, segundo o supracitado autor, “a otimizar as suas escolhas, pensando os riscos
e os benefícios”. “Como a sorte na roleta de cassino”, o risco transforma-se “numa espécie
de linguagem para o relacionamento com os outros e com o mundo” (SODRÉ, 2021, p.
84).
1.2 Objetivos, metodologia e corpus
O objetivo geral da investigação em tela é investigar, numa perspectiva
comparativa, as narrativas jornalísticas digitais presentes na Folha de S.Paulo, no The
New York Times e no The Guardian, visando mostrar as semelhanças e as diferenças entre
os mecanismos de construção das agendas midiáticas dos referidos meios de comunicação
no processo de inclusão do tema e dos discursos a respeito dos incêndios e dos
desmatamentos na floresta amazônica brasileira a fim de convocar e de posicionar seu
público frente a uma agenda cívica.
A partir deste direcionamento, nos orientamos nos seguintes sentidos, que
caracterizam nossos objetivos específicos: analisar as reportagens do corpus, objetivando
mostrar como as variações no conteúdo, que dizem respeito à temática e à pluralidade de
fontes, afetam os processos de convocação e posicionamento de seu público frente a uma
agenda cívica; contextualizar as narrativas jornalísticas presentes nas plataformas de
notícias digitais, a partir da análise da conjuntura local na qual estão inseridas,
considerando também suas circunstâncias nacionais, ampliando-se o entendimento numa
prospectiva transnacional; mostrar de que forma a comunicação mediática pode contribuir
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no processo de agendamento de modo a se fomentar a interveniência da esfera civil em
relação à discussão dos negócios públicos e da produção da decisão política.
A execução da proposta deste estudo foi ancorada na metodologia de Análise de
Conteúdo, do tipo quantitativo e qualitativo, fundamentada, especialmente, na
perspectiva de Laurence Bardin, conjugada com as prospectivas de Klaus Krippendorff e
Kimberly Neuendorf. Como caminho metodológico, a opção pela Análise de Conteúdo
para esta pesquisa se justifica na medida em que tal método permite identificar o modo
como a temática é abordada pelos sites Folha de S.Paulo, The New York Times e The
Guardian, quantificando o volume de notícias que se apresenta no corpus. Ademais, esta
escolha metodológica possibilita, também, inferir sobre a representação da temática que
os meios de comunicação analisados oferecem ao seu público, proporcionando uma
compreensão em relação às razões dessas escolhas.
As fases da Análise de Conteúdo compõem-se da pré-análise, da exploração do
material e do tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2016,
p. 125). Para a descrição analítica delineamos as unidades de codificação, utilizando as
seguintes categorias: temática com o aporte teórico em Logan Molyneux (2017) e
pluralidade de fontes. Empregamos, da mesma forma, as metodologias da Teoria
Fundamentada nos Dados (SOMEKH; LEWIN, 2017), que são um recurso adicional para
melhor compreensão do fenômeno, com a utilização de ferramentas de análise
quantitativa e qualitativa de dados como o software Atlas.ti 8, que proporcionou uma
experiência inovadora tanto em relação à sistematicidade do estudo quantitativo, quanto
à agilidade na análise qualitativa da vastidão de dados desta investigação.
A escolha do período de seis meses, abrangendo de 1º de agosto de 2019 a 31 de
janeiro de 2020, constituir-se em razão da importância, da atualidade e da efervescência
do fato referente ao aumento dos incêndios e dos desmatamentos na floresta amazônica
brasileira. Para a análise, reunimos o total de 285 reportagens, sendo 208 matérias
jornalísticas da Editoria Ambiente da Folha de S.Paulo (folha.uol.com.br), coletados por
meio das palavras-chave “desmatamento Amazônia”, “queimadas Amazônia” e
“incêndio Amazônia”, 30 reportagens do The New York Times (nytimes.com) contidas
nas Editorias Climate and environment e World news e 47 notícias do The Guardian
(theguardian.com) da Editoria Environnment, ambas coletas foram realizadas por meio
das palavras-chave “amazon deforestation” e “amazon fire”.
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1.3 Organização do texto
No capítulo 1, iniciamos nosso trabalho com a contextualização da sociedade
midiatizada, considerando as transformações das práticas sociais norteadas, cada vez
mais, pela digitalização e a datatificação do cotidiano. Nesse ambiente midiatizado, a
mídia torna-se o lugar de produção de sentido em que a sociedade compreende os
acontecimentos e se percebe. Dessa forma, a mídia adquire um protagonismo no processo
de reconfiguração e reorientação da vida social (SODRÉ, 2021).
A partir deste entendimento a respeito da construção social da realidade mediada,
no capítulo 2, introduzimos a mudança global do clima como um dos eixos fundamentais
da agenda do debate público contemporâneo, por meio do contexto dos incêndios e dos
desmatamentos da Amazônia no Brasil. Para tanto, resgatamos um conjunto de
conhecimentos históricos relativos ao passado das políticas públicas referente à
Amazônia brasileira com a atenção especial nos anos de 1960 e 1970.
O processo de midiatização da sociedade e como a comunicação gera “espaço, meio
vital ou comum: nas novas modalidades de existência ‘em comum’” (SODRÉ, 2021, p.
45) são os assuntos que discorremos no capítulo 3 desta dissertação. A partir de Couldry
e Hepp (2016), bem como de Jenkins et alii (2014), refletimos como a mídia e suas
infraestruturas desempenham papéis singulares na coletividade. Em concomitância,
dirigimos nosso olhar para o Jornalismo Público ou Cívico, compreendendo-o como
dinamizador das práticas democráticas. Neste contexto, temos o entendimento da
comunicação como um bem público e, assim sendo, ela é um processo de educação
pública na medida em que ela demanda atualização e que requerer, também, a garantia do
acesso mais amplo possível às habilidades e aos conhecimentos necessários para
participar significativamente da vida cívica.
No Capítulo 4, abordamos a Análise de Conteúdo nas perspectivas de Laurence
Bardin, Klaus Krippendorff e Kimberly Neuendorf como o caminho metodológico
adotado por esta pesquisa. Para tanto, abordamos a definição, a epistemologia e as fases
da Análise de Conteúdo. Feito isso, colocamos à vista o desenho da pesquisa quantitativa,
o delineamento da pesquisa qualitativa, especificando, a construção do corpus, e para isso
fazemos uma exposição minuciosa da coleta de dados e análise qualitativa com o auxílio
de softwares.
Realizamos o estudo comparativo das narrativas jornalísticas digitais da Folha de
S.Paulo, do The New York Times e do The Guardian no Capítulo 5, utilizando a categoria
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temática com o intuito de mostrar as similaridades e as disparidades. Antes do
desenvolvimento da análise, tratamos dos contextos relativos à história, aos princípios
norteadores e aos dados gerais dos referidos meios de comunicação, para, em seguida,
apresentar as análises quantitativa e qualitativa do corpus.
Dedicamos o capítulo 6 ao desenvolvimento do estudo comparativo da categoria
pluralidade de fontes das narrativas jornalísticas digitais da Folha de S.Paulo, do The New
York Times e do The Guardian, objetivando colocar à vista as semelhanças e as
diferenças. Para tanto, apresentamos a classificação das fontes jornalísticas em meios
digitais.
No capítulo 7, produzimos a revisão dos resultados, discutindo-os. No seguimento,
estabelecemos

a

valia

da

pesquisa,

ofertando

explicações

e

implicações,

concomitantemente, referenciando a literatura. Por fim, mostramos as inferências a
respeito da pesquisa, para em seguida, pontuar as limitações, colocando, da mesma forma,
as proposições para futuros desdobramentos científicos.
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2. A CONSTRUÇÃO MEDIADA DA REALIDADE E A CONTEXTUALIZAÇÃO
DA AMAZÔNIA COMO PARTE CENTRAL DO DEBATE PÚBLICO SOBRE A
MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA
2.1 A construção social da realidade mediada

O conhecimento e a informação são alicerces das sociedades contemporâneas.
Vivemos em um tempo em que as tecnologias de informação são baseadas em
conhecimento, dando origem a mais informação e maior quantidade de cognição. Tais
processos ocorrem pela presença de uma larga variedade de redes sociais, crescentemente
de cunho digital. Castells (2016) mostra que a economia da informação é transnacional e
altamente interconectada, utilizando da informação como fonte de lucro. Esse fenômeno
societário das tecnologias digitais vem dando origem, de acordo com Marres (2017, p.
41, tradução nossa), “a notáveis efeitos sociológicos: o digital está agora associado a
uma variedade de transformações sociais além da virtualização e networking – como
experimentação, flexibilização, participação, privatização, otimização, radicalização e
criatividade” 4.
A digitalização e a datificação 5 do cotidiano possibilitam novas condições para a
geração, a transmissão, a acessibilidade e a preservação do conhecimento. O volume de
dados torna-se maior, progressivamente, na medida em que há a diminuição do custo
tanto do armazenamento quanto do processamento de dados. Paralelamente, observa-se,
o uso ubíquo dos dispositivos digitais e o crescimento da Internet das Coisas, bem como
a popularização das redes sociais digitais. De acordo com Nascimento (2016, p. 218),

No original: “(...) to notable sociological effects: the digital is now associated with a variety of social
transformations beyond virtualization and networking – such as experimentation, flexibilization,
participation, privatization, optimization, radicalization and creativity” [MARRES, 2017, p. 41].
5
“A datificação é a transformação da ação social em dados on-line quantificados, permitindo assim
monitoramento em tempo real e análise preditiva” (VAN DUCK, 2017, p. 41 apud MAYERSCHOENBERGER & CUKIER, 2013). Ainda segundo van Duck (2017, p. 41), “(...) a ideologia do
dataísmo (dataism) mostra características de crença generalizada na quantificação objetiva e o potencial
monitoramento de todos os tipos de comportamento humano e de sociabilidade, por meio de tecnologias de
mídia on-line”. Além disso, segundo o supracitado autor (2017, p. 50), “o dataísmo envolve também a
confiança nos agentes (institucionais) que coletam, interpretam e compartilham os (meta)dados extraídos
da mídia social, das plataformas da internet e outras tecnologias de comunicação. O dataísmo pressupõe
confiança na objetividade dos métodos quantificados, bem como numa independência e integridade das
instituições que utilizam esses métodos – plataformas corporativas, agências= governamentais ou
pesquisadores acadêmicos. A confiança e a independência são, entretanto, noções em conflito num
ecossistema de conectividade no qual todas as plataformas on-line estão inevitavelmente interconectadas,
tanto no nível da infraestrutura quanto no nível da lógica operacional”.
4
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“uma das consequências disso é que a cultura, as relações sociais e as instituições se
alteraram profundamente, na medida em que novas formas de comunicação dependentes
das tecnologias digitais adquiriram um uso generalizado”.
Em direção oposta a possíveis potencialidades e promessas de objetividade,
transparência e cientificidade, ou pelo menos concomitantemente com elas, o processo de
datificação tem potencializado o poder de vigilância das instituições e dos governos,
reduzindo assim a liberdade e a privacidade do cidadão. O processamento de dados
referentes aos rastros digitais torna possível previsões do comportamento futuro de
determinado grupo de pessoas, ao facilitar a percepção de padrões e o agrupamento desses
indivíduos similares. Tal presciência torna-os cidadãos vulneráveis a atos de manipulação
por parte de empresas e de governos em relação à sua maneira de proceder em suas
decisões cotidianas, que vão desde atitudes políticas a hábitos de consumo e estilos de
vida.
No jornalismo em rede, as infraestruturas digitais como software e dados são forças
sociotécnicas que “entrelaçam processamento computacional, julgamento jornalístico,
expectativas socialmente construídas e suposições normativas sobre o que a vida pública
deve preocupar” 6 (ANANNY & FINN, 2020, p. 1601). Esses arranjos sociotécnicos,
segundo os supracitados autores (2020, p. 1602), “detectam eventos, estruturam o
trabalho jornalístico, preveem o tráfego e a mercantilização, arquitetam as interações do
público e categorizam o conteúdo” 7. A base indispensável à edificação, à manutenção
e/ou ao funcionamento de uma estrutura das notícias é um modelo híbrido “de
infraestruturas de humanos (jornalistas, designers, públicos) e não humanos (conjuntos
de dados, algoritmos, interfaces)”, que “juntos, constroem maneiras de ver os mundos
sociais e traduzir essas visões em formas familiares de notícias” 8 (ANANNY & FINN,
2020, p. 1613).
A Era da Datificação, do tempo da informatização generalizada e da expansividade
da funcionalidade das coisas, em que todos os objetos e dispositivos já estão sendo

No original: “(...) intertwine computational processing, journalistic judgment, socially constructed
expectations, and normative assumptions about what public life should concern” [ANANNY & FINN,
2020, p. 1601].
7
No original: “(...) that sense events, structure journalistic work, predict traffic and commodification,
architect audience interactions, and categorize contente” [ANANNY & FINN, 2020, p. 1602].
8
No original: “(...) infrastructures of humans (journalists, designers, audiences) and nonhumans (data sets,
algorithms, interfaces), together, construct ways of seeing social worlds and translating those visions into
familiar forms of news” [ANANNY & FINN, 2020, p. 1613].
6
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construídos com conectividade e interatividade, com a capacidade de enviar e receber
dados, ganha maiores proporções na vida cotidiana, quando nos tornamos consumidores
progressivamente mais hiperconectados, hipermóveis e hiperinformados. Nesse sentido,
Nascimento (2016, p. 225) alerta-nos que “os big data não possuem uma existência
autonomizada em relação ao mundo social, pois é na referência ao comportamento
humano e às dinâmicas da vida em sociedade que eles precisam e devem ser pensados”.
Os Big Data enquanto artefatos socioculturais (LUPTON, 2015, p. 45) são
mediadores na construção da realidade social. Despertando para o poder dos algorítimos
em tomar decisões, as suas implicações e os seus impactos na vida social, histórica,
política, cultural são significativas, uma vez que eles apresentam o duplo movimento: de
inclusão e de exclusão. A visibilidade algorítmica não apenas nos revela as prioridades
sociais que ganham tonalidade na arena pública, mas ela também remove, omite a não
cobertura de certos temas ou até mesmo desguarnece a cobertura intencionalmente
modesta ou marginalizada que alguns assuntos recebem, causando uma profunda
repercussão no quadro social. Essa redução de informações da realidade para um formato
informatizável tem reproduzido na ambiência digital, por exemplo, a segregação de
grupos marginalizados na sociedade.
Como “um procedimento computacional bem definido que pega algum valor, ou
um conjunto de valores, na entrada e produz algum valor, ou um conjunto de valores,
como saída” (CORMEN et alii, 2009, p. 5), os algoritmos abrem um campo de
possibilidades e uma série de constrangimentos. Por exemplo, os algoritmos ao invés de
colocarem à mostra a pluralidade de comportamentos humanos reforçam, especialmente
nos ambientes de redes digitais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Twitter
ou o Snapchat, as crenças e os valores de cada indivíduo, uma vez que se centram em
informações comportamentais, a fim de perceber padrões para, em sequência, agrupar
esses sujeitos conforme suas semelhanças e convergência de traços identitários. Essa
forma de produção de coesões se intensifica no engajamento, através do qual as escolhas
dos participantes acrescentam mais do mesmo. Essa tendência tecnológica tem dado
ênfase e potencializado comportamentos de intolerância presentes na sociedade atual,
bem como intensificado a alienação do pensamento divergente. Os efeitos colaterais deste
mundo em formação são o desejo de aniquilação do outro e o fenômeno das câmaras ou
bolhas de eco.
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De acordo com Mark Andrejevic (2020, p. 564), “levada ao seu limite, a
personalização da plataforma ameaça transformar a conectividade constante em uma
versão do solipsismo em rede” 9. Isso significa dizer, segundo ainda o autor, que “a
disposição para a informação e a comunicação é moldada pela lógica isolante de
customização, personalização e individuação” 10, descarregando formas de sociabilidade
e interconexão em sistemas automatizados.
As bolhas de filtro reforçam ideias e comportamentos pré-existentes, produzindo
cidadãos mal-informados e emocionalmente antagônicos ou indignados. Esse contexto
facilita o espalhamento das notícias falsas, porque se elas condisserem com a forma que
pensamos, então, sem uma atitude reflexiva a respeito, nós tendemos a compartilhá-las.
Nessas câmeras de eco, distanciamo-nos dos pontos de vistas e das ideias opostas às
nossas, e como consequência deste tipo de comportamento social, conhecido como
homofilia 11, presenciamos a existência de sociedades altamente polarizadas. Sem
exposição a modos de pensar que desafiem suas posições, os indivíduos tornam-se
intransigentes, dificultando, assim, a formação de ideias baseadas no bom senso.
Este movimento de fechamento e antagonização de atitudes dificulta a construção
de um debate público mais amplo, inclusivo e pluralista entre as posições de concordância
e de discordância, porque leva à formação de um conflito de posicionamentos pouco
permeáveis, que opõem forças e princípios, tensionando a dinâmica social. Os polos
antagônicos dificultam o exercício da tolerância, da empatia e da alteridade, dificultando
ou suspendendo o diálogo e o entendimento mútuo. Como consequência, esta
desinteligência provoca apatia social, imobilidade nas soluções dos problemas sociais e a
fragmentação da opinião pública.
O fenômeno das câmaras ou bolhas de eco tem implicações no clima de opinião na
esfera pública. Nesse sentido, os algoritmos exercem poder, dando visibilidade a certos
repertórios, mas silenciando outros. Como instrumento político, os algoritmos afetam de
forma nociva a multiplicidade de vozes e a diversidade de discursos, polifonia estas que
qualificam a construção dos sentidos que atravessam o debate público. As ecologias de
No original: “Taken to its limit, platform customization threatens to transform constant connectivity into
a version of networked solipsism” (ANDREJEVIC, 2020, p.564).
10
No original: “(...) disposition toward information and communication is shaped by the insulating logics
of customization, personalization, and individuation” [ANDREJEVIC, 2020, p. 564].
11
A palavra homofilia tem a raiz homo- + -filia, sendo que a raiz grega "homo-" que significa "mesmo", e
a raiz grega “-filia” é traduzida como “amor”. No contexto em voga, a homofilia significa o ato de criar
laços com alguém que assemelha com seus valores culturais e ideológicos.
9
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ação em tempos de “populações fragmentadas e individualizadas são difíceis de alcançar
e ainda mais difíceis de induzir compartilhar pessoalmente identidades coletivas de
alguma forma” 12 (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p. 751). Acrescente-se ao que
Bennett e Segerberg afirmam temos Andrejevic (2020, p. 565) sobre as implicações dos
algoritmos sobre as sociedades e sobre os sujeitos:

Nesse sentido, os sistemas digitais automatizados funcionam para
reproduzir a patologia ideológica que assombra o momento político
contemporâneo: um individualismo hipertrofiado que se recusa a
admitir sua confiança na sociabilidade irredutível que ativamente
rejeita. Os sintomas políticos dessa patologia fornecem evidências
deprimentes da amnésia social sobre a qual floresce uma versão
neoliberal absolutizada da subjetividade. 13

As circunstâncias de falta de certeza em que vivemos na contemporaneidade são
marcadas tanto pela instabilidade e recessão econômicas quanto pelas convulsões sociais
bem como pelas políticas públicas e econômicas. As situações de pobreza, as diversas
desigualdades, o racismo, a violência, o desemprego, a corrupção, a intolerância, o
incitamento ao ódio, a misoginia, a homofobia, a transfobia, a imigração e os êxodos de
refugiados persistem, revelando-se cada vez mais intensificados e também sob novas
formas. Todo este contexto produz dúvidas a respeito dos avanços civilizatórios da
humanidade. Essas transformações significativas, complexas e velozes em relação à era
da informação, da conectividade permanente, da globalização financeira, e, sobretudo,
em relação às radicais mudanças técnicas e científicas afetam a nossa vida em dimensões
plurais, conforme aponta Funtcuberta:

No original: “(...) fragmented, individualized populations that are hard to reach and even harder to induce
to share personally transforming collective identities (...)” [BENNETT; SEGERBERG, 2012, p. 751].
13
No original: “In this respect, automated digital systems work to reproduce the ideological pathology that
haunts the contemporary political moment: a hypertrophied individualism that refuses to concede its
reliance on the irreducible sociality it actively disavows. The political symptoms of this pathology provide
depressing evidence of the social amnesia upon which an absolutized, neoliberal version of subjectivity
thrives.” (ANDREJEVIC, 2020, p.565).
12
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A sociedade hipermoderna é marcada pelo excesso, flexibilidade e
porosidade de uma nova relação com o espaço e o tempo, de acordo
com a experiência proporcionada pela internet e pela mídia global.
Essas novas janelas nos levam a um conhecimento imediato e completo
dos acontecimentos, de tal forma que temos a sensação de estar dentro
da História, mas sem a possibilidade de controlá-la. Como reação, o
indivíduo se instala em um presente em constante mudança, um
presente que acarreta a abolição do passado, como passageiro, e do
futuro, como inimaginável, e que, portanto, acarreta a perda da
consciência histórica e o descrédito do futuro 14 (FUNTCUBERTA,
2016, p. 21).

As incertezas na vida social cotidiana desempenham um papel importante em nosso
dia a dia para que possamos enfrentar objetivamente as questões do tempo presente.
Desvincular o estado ou o caráter do que é incerto da ideia da crise e do medo é uma
provocação pertinente em tempos presentes. A dúvida incita os processos construtivos de
tomada de decisão, sejam eles individuais ou coletivos. A falta de certeza em tempos de
mudanças contínuas habita, em certa medida, a condição do que é possível, do que pode
acontecer, e é nesse horizonte que o ensejo pode se tornar fecundo. Como afirma Schüler
(2017, p. 32), “trata-se de um clássico modelo de escolha sob incerteza. Cada decisão
representará um custo para o indivíduo, e será tomada com base em um acordo racional
entre todos. A suposição é que seja possível obter escolhas por unanimidade”.
A capacidade de agendamento das questões cívicas por parte da mídia afeta os
sujeitos, seja convocando-os a “se expressarem na cena pública e a responderem uns aos
outros”, seja “possibilitando a geração de conhecimento e engajamento cívico” (MAIA,
2008, p. 17). As informações constituem matéria prima essencial e fonte de poder para o
exercício da cidadania. Como instrumento potencial para alargamento dos debates no
espaço democrático, a mídia põe à vista um panorama de representatividade de causas
civis ao seu público, a fim de convocá-los e posicioná-los frente a uma agenda cívica.
Agenda cívica, nesta pesquisa, deve ser entendida como o repertório de discursos,
enunciados, expressões, ideias, opiniões, imagens e produtos, que a mídia assume a
14
No original: “La sociedad hipermoderna está marcada por el exceso, la flexibilidad y la porosidad de una
nueva relación con el espacio y el tiempo, a tenor de la experiencia proporcionada por internet y los medios
de comunicación globales. Estas nuevas ventanas nos abocan al conocimiento inmediato y completo de los
acontecimientos, de tal forma que tenemos la sensación de estar dentro de la Historia, pero sin posibilidad
de controlarla. Como reacción, el individuo se instala en um presente en cambio constante, un presente que
conlleva la abolición de lo pasado, por fugaz, y de lo venidero, por inimaginable, y que por tanto acarrea la
pérdida de la conciencia histórica y el descrédito del futuro” (FUNTCUBERTA, 2016, p. 21).
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respeito de temas ou de acontecimentos sobre as políticas públicas e o governo com o
intuito de garantir e promover a autonomia dos cidadãos em um Estado Democrático de
Direito. Como afirma Jenkins et alii (2014, p. 206), “participamos em algo, ou seja, a
participação é organizada em e através das coletividades e conectividades sociais”.
Vivemos no tempo da cultura em fluxo e das novas mediações em rede. De acordo
com Marcelo Garson (2019, p. 64), “conectados em rede, constituem uma nova ecologia
cognitiva baseada na inteligência coletiva, forma de conhecimento aberta, que não tem
centro, nem dono, sendo antes o produto da colaboração dos usuários”. A inteligência
coletiva e a cultura participativa proporcionadas pela mídia digital aumentaram a
influência das coletividades “à medida que novas 'políticas de participação' se tornaram
possíveis não apenas pela produção e circulação de novas ideias, mas também pelo acesso
a novas estruturas sociais e novos modelos de produção cultural 15 (COULDRY; HEPP,
2016, p. 150).
A vivência cotidiana se realiza na conjuntura local em que estamos inseridos;
todavia, as questões das liberdades fundamentais e dos direitos individuais e coletivos
ultrapassam as fronteiras da localidade, estendendo-se para sua perspectiva nacional,
ampliando, no mundo globalizado, a luta social para o entendimento em perspectivas e
prospectivas transnacionais. É dessa forma que a preservação ambiental se estabelece no
centro do debate global, uma vez que as situações sociais de queimadas, de
desmatamentos, de aquecimento global e de poluição continuam a persistir, revelando-se
intensificados.
O cenário pessimista de mudança climática projeta maiores emissões de gases de
efeito estufa (GEE) ao longo do século 21, ameaçando tanto os ecossistemas quanto as
populações humanas. Todo esse contexto coloca em risco a distribuição de biomas, a
conservação da biodiversidade, a segurança humana e a saúde pública. Com isso, a causa
do meio ambiente reedifica-se no espaço de discussão pública e de debate, gerando
conversação, apropriação, mais conversação, mobilização, bem como fortalecendo os
vínculos sociais. De acordo com Maia et alii (2015, p. 495), “a deliberação pública é o
processo através do qual os cidadãos, em condições de liberdade e igualdade, mobilizam

No original: “With digital media the possible influence of these collectivities increased as new ‘politics
of participation’ became possible ‘not simply through the production and circulation of new ideas (the
critical reading of favourite texts) but also through access to new social structures (collective intelligence)
and new models of cultural production (participatory culture)’” (COULDRY; HEPP, 2016, p. 150).
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e trocam argumentos com justificações compreensíveis e passíveis de serem aceitas pelos
demais, a fim de tomar decisões legítimas e democráticas”.
A deliberação pressupõe um engajamento cooperativo de receber e de dar razões,
uma atividade interativa conjunta, gerando um poder educativo e cognitivo. Ela também
amplia a forma de pensar, na medida em que a perspectiva, a opinião de um determinado
indivíduo tem a oportunidade de ver outras propostas, ponderando, dessa forma, sobre
outras possibilidades que não haviam sido imaginadas até então. Isso gera um
conhecimento coletivo que aperfeiçoa déficits cognitivos ou intelectuais dos sujeitos.
Conforme Mendonça e Ercan (2018, p. 8) argumentam “um repertório deliberativo
engloba uma gama de performances possíveis que permitem a inclusão de grupos
desfavorecidos na conversação pública e contribuem para as contestações discursivas na
esfera pública” 16.
A crise sanitária da pandemia de Covid-19 em 2020 nos alertou para os duros
desdobramentos da mudança climática, porque ela nos trouxe além da enfermidade, a
representação do trauma, a exposição dos danos e do sofrimento em escala planetária. A
narrativa pandêmica é marcada, conforme indicam Schneider e Benia (2020, p. 147), “por
essa súbita ruptura do fluxo dos acontecimentos, seguido pelo arrefecimento dos níveis
de acontecimentalidade a partir de uma serialidade episódica própria da pandemia que
converte o extraordinário em novo normal”. O acontecimento modela, assim, a nossa
experiência temporal e espacialmente, interrompendo a banalidade do cotidiano.
Os impactos da pandemia de Covid-19 transformam o ordinário em extraordinário,
uma vez que os confinamentos e os protocolos de distanciamento social “interrompem o
fluxo de acontecimentos, modelando a experiência temporal e espacial na representação
visual da pandemia e produzindo uma dramaturgia própria e um efeito de vazio e
desolação” (SCHNEIDER; BENIA, 2020, p. 131). E mais: as imagens assombrosas de
grandes cidades vazias, o protagonismo do ambiente doméstico, o modo home office de
trabalho, a diluição do privado e público da vida cotidiana tem implicações que
extrapolam a causa da enfermidade, revelando um desequilíbrio ecológico, social e
emocional do humano. De acordo com Schneider e Benia (2020, p. 132), a suspensão dos

No original: “A deliberative repertoire encompasses a range of possible performances that enable the
inclusion of disadvantaged groups in public conversation, and contribute to the discursive contestations in
the public sphere” (MENDONÇA; ERCAN, 2018, p. 8).
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acontecimentos, a serialização da pandemia e a ressignificação do tempo provocam uma
desaceleração dos fluxos e um limbo temporal.
O surgimento do Coronavírus (SARS-CoV-2) procede de conjecturas tanto da
devastação de florestas quanto do comércio ilegal de animais silvestres. As condições de
graves pressões ambientais como os incêndios florestais, a extração ilegal de madeira, o
aumento da caça, o comércio e o consumo de animais selvagens, a intensificação da
produção agrícola e pecuária que se somam à flexibilização das políticas ambientais e aos
cortes de financiamento para a conservação são forças motrizes para o aumento do
número de doenças que se originam de populações animais, adoecendo seres humanos.
Na história recente da humanidade, outros males ganham impulso da vida selvagem para
os seres humanos como o vírus Zika, a Aids causada pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV) e o vírus Ebola.
Neste cenário de destruição da natureza pela humanidade, os riscos de surgimento
de novas doenças são enormes. Nossa relação desequilibrada com a natureza cria
condições para a multiplicação de desastres naturais e de eventos extremos, como as
secas, as inundações e os furacões. Construir uma relação sustentável com o meio
ambiente é urgente para termos a possibilidade de desenvolver sociedades saudáveis.

2.2 O contexto da Amazônia no debate público da mudança global do clima

Desnaturalizar os desastres naturais é uma questão social que exige grande esforço
para desconstruir um entendimento equivocado sobre tais eventos. É preciso tomar
consciência de que é enganosa a ideia de que os desastres naturais são resultado apenas
das forças da natureza; a bem da verdade eles são, em larga medida, potencializados por
processos sociais. E como consequência da ação humana, intencional ou não, há de
imputar responsabilidade a quem agencia estes acontecimentos que causam sofrimento e
grande prejuízo à natureza, seja um cidadão, uma organização social e/ou econômica seja
o próprio Estado.
O debate público sobre como enfrentar a mudança global do clima é tema central
do embate nos governos populistas de extrema-direita, considerando-se que eles têm
adotado um discurso de “soberania nacional”, acusando os financiamentos internacionais
na questão da preservação ambiental de interesse de internacionalização do patrimônio
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ambiental, como é o caso, especialmente, no que se refere à Amazônia. Tal tem sido a
postura do Governo Brasileiro desde agosto de 2019, quando foram detectadas, via
satélite, queimadas na Amazônia. Todavia, este tipo de posicionamento não é totalmente
novo, trazendo ecos de opções políticas dos governos autoritários no Brasil nos anos 60
e 70, quando um dos lemas com relação à Amazônia era “Integrar para não entregar”. A
noção de integração, segundo Matilde De Souza (2020, p. 138), referia-se, inicialmente,
“a um problema quase restrito à geopolítica, refletindo a preocupação militar com a
integridade política e territorial das regiões de fronteira, pela conservação da soberania
nacional, a ocupação de espaços interioranos ditos vazios e o desenvolvimento
econômico”.
A partir de 1960 houve uma "crescente pressão internacional pela liberação dos
recursos naturais da região para o mercado internacional" (CANTAGALO, 2016, p. 176),
uma vez que a Amazônia se destacava pela produção de pimenta do reino e de juta (uma
fibra obtida do floema das plantadas do gênero Corchorus). Além disso, ainda segundo o
autor, o golpe militar de 1964 "impulsionou novos e grandes esforços do governo federal
em colonizar a Amazônia, numa política de caráter ultranacionalista", na qual o governo
brasileiro afirmava que “a Amazônia era ‘uma terra sem povo, para um povo sem terra’”.
Com este lema, o Executivo Brasileiro cria a Operação Amazônia (1964 a 1969), a qual
objetivava ocupar, integrar e desenvolver a região amazônica, bem como impedir os
interesses estrangeiros na região e proteger as fronteiras do país. As primeiras medidas
da Operação Amazônia foram: a reforma da Superintendência do Plano de Valorização
Econômica da Amazônia (SPVEA), o lançamento do I Plano Quinquenal de
Desenvolvimento (PQD) da Amazônia, a criação do banco do Amazônia e a fundação da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA).

Os maiores entraves à operação Amazônia, apontados pelo I PQD, eram
os mesmos das tentativas governamentais anteriores: a vastidão de
terras, o vazio demográfico, o desconhecimento do potencial dos
recursos naturais da região, falta de mão-de-obra qualificada, baixa
produtividade agrícola, indústria em estado semiartesanal, ausência de
mentalidade empresarial e a desorganização das atividades públicas.
Mesmo neste cenário desanimador, o I PQD se resumia basicamente em
sistema de incentivo fiscal e creditício para grandes empresas
(CANTAGALO, 2016, p. 176).
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Tais medidas tornam claras as tentativas do Estado Brasileiro em impor um projeto
para a região Amazônica. Todavia, as políticas públicas implementadas na Amazônia
mais uma vez se caracterizavam pela “a falta de atenção ao povo nativo e às atividades
econômicas e sociais que lá estavam. A Amazônia ainda era relativamente vazia em
termos de cultura ocidental, mas não de povos e de experiências próprias”
(CANTAGALO, 2016, p. 176).
No governo do General Emílio Garrastazu Médici foi implantado o Programa de
Integração Nacional, por meio do Decreto-Lei nº 1.106, de 16 de junho de 1970 17, com a
finalidade de financiar o plano de obras de infraestrutura nas regiões norte e nordeste do
país, propondo-se a promover sua mais rápida integração à economia nacional. Segundo
o referido decreto, a primeira etapa do Programa era constituída pela construção das
rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. A rodovia Transamazônica foi inaugurada
em 1972, mas a obra não foi acaba até hoje, já a estrada de rodagem Cuiabá-Santarém foi
entregue integralmente em 1976.
Cantagalo corrobora com a afirmação a seguir, todo o papel e o movimento
empreendidos no período do golpe militar de 1964, quando o setor privado passa a
usufruir dos recursos públicos para o fomento da modernização e o desenvolvimento
econômico da região:

(...) o governo militar atuava como empresário na economia amazônica
em diversos setores (bancário, combustíveis, mineração, aquisição de
produtos agrícolas). A intenção declarada era fomentar o
desenvolvimento econômico autônomo da região e sua modernização,
criando condições mais favoráveis ao crescimento econômico na
região. Porém, o que se cria em boa medida são mercados artificiais
mantidos com recursos governamentais numa transferência
discriminada de recursos do setor público ao setor privado
(CANTAGALO, 2016, p. 198).

A ocupação da região amazônica está no imaginário social brasileiro desde o
período colonial do país até os dias atuais. A tônica dos projetos de colonização e das
BRASIL. Decreto Nº 67.557, de 12 de novembro de 1970. Dispõe sobre a criação de área prioritária ao
longo da rodovia Transamazônica, para fins de Reforma Agrária, a ser incluída no Plano de Integração
Nacional, e dá outras providências. Brasília: Casa Civil, 1970. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/19651988/del1106.htm#:~:text=Cria%20o%20Programa%20de%20Integra%C3%A7%C3%A3o,fiscais%20e
%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em 16 de outubro de 2020.
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iniciativas de ocupação, exploração e modernização da Amazônia sempre conjugam com
elementos simbólicos, conforme observa De Souza (2020, p. 148), que vão desde “a
construção de uma identidade nacional, a civilização” até “o desejo de conquista do
desconhecido - a natureza amazônica”. Todavia, a abertura inconsequente de uma estrada
na selva bruta tem implicações não apenas na conquista do espaço, mas também uma
consequente transformação da paisagem e da cultura (De Souza, 2020, p. 140). A referida
autora (2020, p. 139) nos adverte, ainda, que a civilização na selva sugere algumas
consequências, dentre elas, o desmatamento, bem como, a exploração predatória e a
ocupação do território.

Figura 1 - Imagem do Satélite

Imagem publicada na reportagem Bolsonaro diz que dados de desmate foram 'espancados' para
atingir governo em 1 de agosto de 2019.
Fonte: Folha de S.Paulo
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Os dados divulgados em julho de 2019 pelo Deter (Coordenação-Geral de
Observação da Terra) do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) revelaram o
aumento de 90% do desmatamento na Amazônia: foram desmatados cerca de 932 km².
Um ano antes, em 2018, o valor era de aproximadamente 488 km² desmatados. A
repercussão da ampliação do desmate divulgado pelo instituto federal brasileiro
repercutiu dentro do país e fora dele também, reverberando até início de agosto de 2019.
Em uma entrevista coletiva à imprensa, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo de
Aquino Salles, buscou desqualificar o documento, afirmando que havia uma interpretação
equivocada dos dados por parte do corpo técnico do INPE, em especial pelos bolsistas do
CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) que atuam na
instituição. Além disso, o ministro do Meio Ambiente sugeriu, ainda, a contratação de
monitoramento privado para acompanhar o desmate. Já o Presidente do Brasil, alegando
que os números se distanciavam da realidade, afirmou que os dados tinham a intenção de
afetar a imagem do Brasil e de seu governo. Em adição a isso, o presidente Jair Messias
Bolsonaro criticou a atuação do diretor Ricardo Galvão à frente do INPE, sugerindo que

Figura 2 – Fotografia de Victor Moriyama do Greenpeace Brasil

Imagem publicada na reportagem Amazon rainforest fires: an environmental catastrophe – in
pictures em 27 de agosto de 2019.
Fonte: The Guardian
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o cientista poderia estar “a serviço” de alguma Organização Não Governamental (ONG)
e, por fim, ameaçou-o de demissão caso houvesse quebra de confiança.
Em resposta às contestações feitas pelos membros do Poder Executivo, o INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) afirmou de maneira mais categórica, por meio
de nota, a confiança na qualidade dos dados produzidos pelo Deter, considerando que eles
foram norteados pela excelência, transparência e honestidade científica. Entretanto, no
dia 2 de agosto de 2019, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, demite
Ricardo Galvão, provocando manifestações de insatisfação de toda a comunidade
científica.
No mesmo dia da exoneração do diretor do INPE, durante a 18ª edição do Fórum
de Governadores da Amazônia Legal, realizada em Palmas no Tocantins, os governadores
dos Estados do Pará, do Mato Grosso, do Amapá, de Tocantins, do Amazonas, de
Roraima e do Maranhão manifestaram preocupação com o aumento do desmatamento
ilegal e debateram, também, o Fundo Amazônia, que apresenta como objetivo ações de
preservação, monitoramento e combate ao desmatamento, tendo como principais
doadores países como a Noruega e a Alemanha.
Em reação aos dados de julho de 2019 divulgados pelo Deter que mostraram o
aumento de 278% do desmate da Amazônia em relação ao mesmo mês no ano de 2018,
o governo alemão cortou, em 10 de agosto de 2019, repasses no valor de R$ 80 milhões
feitos por seu Ministério do Meio Ambiente a projetos de proteção à Amazônia. Em
manifestação em relação ao corte financeiro, o presidente brasileiro sugeriu à chanceler
Angela Merkel que utilizasse o montante para reflorestar a Alemanha.
O “Dia do Fogo”, 10 de agosto de 2019, entra para a história pela sua natureza de
ataque ao patrimônio mundial que é o Meio Ambiente. Naquela data, incêndios foram
detectados na Amazônia brasileira via satélite, queimando áreas de pasto e em processo
de desmatamentos. Dias antes do fato, em 5 de agosto de 2019, o jornal Folha do
Progresso publica a matéria “Dia do Fogo - Produtores planejam data para queimada na
região” 18, denunciando que comerciantes, madeireiros, pecuaristas e produtores rurais da
região conjecturaram com antecedência, por mensagens em um grupo de WhatsApp

“Dia do Fogo - Produtores planejam data para queimada na região”, publicada na Folha do Progresso
em 5 de agosto de 2019. Disponível em http://www.folhadoprogresso.com.br/dia-do-fogo-produtoresplanejam-data-para-queimada-na-regiao/. Acesso em 30 de agosto de 2019.
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nomeado “Sertões”, os incêndios. As chamas iniciaram-se no estado de Rondônia,
expandindo-se para a fronteira com os países vizinhos: Paraguai, Peru e Bolívia.
Figura 3 - Fotografia de Ueslei Marcelino da Reuters

Publicada na reportagem With Amazon Rain Forest Ablaze, Brazil Faces Global Backlash em
22 de agosto de 2019.
Fonte: The New York Times

Essa ação de atear fogo na floresta e que tem consequências sociais desastrosas foi
encorajada pelas políticas atuais do governo do Brasil de relaxamento da legislação
ambiental, incluindo a redução de requisitos no processo de licenciamento ambiental de
empresas com projetos potencialmente prejudiciais, a diminuição do investimento na
fiscalização e na prevenção de desmatamento e de queimadas, o desmantelamento das
instituições públicas de proteção à natureza, o descrédito às organizações não
governamentais de proteção ambiental e o enfraquecimento contínuo das agências de
proteção aos povos indígenas.
Com a explosão dos focos de incêndios pela Amazônia, a Noruega anunciou, em
15 de agosto de 2019, a suspensão do repasse de verbas de mais de R$ 133 milhões
destinada ao Fundo Amazônia, que é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
42

Econômico e Social (BNDES) do Brasil. Em reação à retirada dos recursos financeiros,
o presidente Jair Bolsonaro caracterizou negativamente a Noruega, tachando-a de um país
que mata baleia e explora petróleo.
A noite, no meio do dia, foi o acontecimento que marcou a tarde do dia 19 de agosto
de 2019, quando a cidade de São Paulo se tornou escura por volta das 15 horas (veja a
Figura 4). A conexão que liga a floresta amazônica e o clima do Brasil tornou-se bem
visível. O mau tempo foi associado, pelos cientistas meteorológicos, a uma frente fria
vinda do sul do país que formou nuvens baixas e carregadas juntamente com os ventos
trazidos para o sudeste brasileiro, transportando os efeitos do alastramento dos incêndios
pelas florestas do norte do país, estendendo-se pelos Estados do Acre, de Rondônia, do
Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e pelos países vizinhos como Bolívia e Paraguai.

Figura 4 - Fotografia de Bruno Santos da Folhapress

Publicada na reportagem Anoitecer precoce em São Paulo não fez chover água escura, diz
meteorologista em 20 de agosto de 2019.
Fonte: Folha de S.Paulo
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O temporal hibernal precipitou uma chuva preta. Segundo análises feitas pelo Instituto de
Química da Universidade de São Paulo (USP), o composto orgânico reteno, da classe dos
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), formado apenas quando ocorre a queima
de biomassa como árvores, foi encontrado no exame na água. Esses últimos dados foram
revelados na matéria A floresta da chuva 19 de autoria de Marcos Pivetta publicada na
revista Pesquisa FAPESP (Edição 285, nov. 2019).
Atribuindo a sensacionalismo ambiental, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, comparou, no dia 19 de agosto de 2019, a escuridão da cidade de São Paulo ao
fenômeno das fake news 20. Dois dias depois, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) publicou, no Diário Oficial, o edital para
contratação de empresa privada para fazer o monitoramento por satélite da Amazônia.
Diante do colapso ambiental, o presidente francês, Emmanuel Macron, catalogou,
em um post no Instagram, no dia 22 de agosto de 2019, os incêndios na Amazônia como
crise internacional, decidindo incluir o tema na agenda do G7. Bolsonaro agiu em resposta
a Macron acusando-o de ser sensacionalista para instrumentalizar uma questão interna do
Brasil e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. Diante da
reverberação da fala do presidente da França no país e no mundo, o presidente Jair
Bolsonaro foi, no dia 23 de agosto de 2019, em rede nacional, advogar o desenvolvimento
econômico da Amazônia proporcionalmente às riquezas ali existentes, atribuir as
queimadas ao período de estiagem na região, bem como publicitar o argumento de que a
comunidade internacional não pode alegar as queimadas como pretexto de sanção ao
Brasil.
No mesmo dia das declarações do Chefe do Poder Executivo Brasileiro,
manifestações públicas contra o desmatamento da Amazônia e a política ambiental do
governo Bolsonaro ganharam as ruas das principais cidades do Brasil como Maceió
(Alagoas), Manaus (Amazonas), Salvador (Bahia), Fortaleza (Ceará), Vitória (Espírito
Santo), São Luís (Maranhão), Cuiabá (Mato Grosso), Belo Horizonte (Minas Gerais),
Belém (Pará), João Pessoa (Paraíba), Curitiba (Paraná), Teresina (Piauí), Rio de Janeiro
19
“A floresta da chuva”, publicada na revista Pesquisa FAPESP em novembro de 2019. Disponível em
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-floresta-da-chuva/. Acesso em 20 de julho de 2020.
20
As notícias falsas não são apenas aquelas que se apresentam como totalmente falsas, mas também aquelas
que contêm elementos enganadores deliberadamente incorporados ao seu conteúdo ou contexto (BAKIR &
MCSTAY, 2017, p. 1), podendo ser classificadas em três categorias: “aquela deliberadamente inventadas
para ganhar dinheiro; as criadas em campanha com fins políticos; e as surgidas, por exemplo, num site de
humor, mas compartilhadas negligentemente como notícias” (SÁ, 2017, p. 39).
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(Rio de Janeiro), Natal (Rio Grande do Norte), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Porto
Velho (Rondônia), Florianópolis (Santa Catarina), São Paulo (São Paulo), Aracajú
(Sergipe), Palmas (Tocantins) e Brasília (Distrito Federal). O despertar da comoção
mundial contou, da mesma forma, com atos de protestos favoráveis à proteção da
Amazônia em diversas cidades: Londres no Reino Unido, Paris na França, Madri na
Espanha, Dublin na Irlanda, Barcelona na Espanha, Lisboa em Portugal, Berlim na
Alemanha, Genebra na Suíça, Nápoles na Itália e Amsterdã na Holanda.
O governo brasileiro autorizou, no dia 24 de agosto de 2019, com o Decreto de
Garantia da Lei e da Ordem, o uso das Forças Armadas no combate às queimadas na
Amazônia. Com validade de 30 dias, o documento do Governo Federal permitiu aos
militares atuarem em áreas de fronteiras, terras indígenas, unidades de conservação
ambiental e em outras áreas da Amazônia Legal.
Figura 5 – Fotografia de Bruno Santos da Folhapress

Imagem publicada na reportagem Manifestantes vão às ruas contra política ambiental de
Bolsonaro e queimadas na Amazônia em 23 de agosto de 2019.
Fonte: Folha de S.Paulo
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Figura 6 – Fotografia de Odd Anderson da AFP

Imagem publicada na reportagem Protestos em defesa da Amazônia acontecem na Europa e na
Ásia em 23 de agosto de 2019.
Fonte: Folha de S.Paulo

Diversos sinais públicos foram feitos sobre as possíveis consequências da crise
amazônica. Com a publicação de uma carta pública elaborada pelo Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, os governadores dos
nove Estados – incluindo todos do Norte, do Mato Grosso e do Maranhão - cobraram
protagonismo por parte do governo federal nas ações para combater o desmatamento e
incêndios florestais, além de um planejamento em relação à projetos para reduzir a
grilagem de terras e incluir as comunidades locais como as indígenas nas políticas
públicas. O governo brasileiro proibiu, com a publicação de um Decreto, no dia 29 de
agosto de 2019, as queimadas por todo país durante um período de 60 dias, tendo como
exceção somente as autorizadas por órgão ambiental.
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O clima de opinião neste contexto de crise ambiental foi medido pelo Datafolha,
entre os dias 29 e 30 de agosto de 2019, quando o instituto de pesquisa tomou o
depoimento de 2.878 pessoas com mais de 16 anos, em 175 cidades brasileiras. O
levantamento que tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou
menos foi publicado integralmente no dia 1º de setembro de 2019, na Folha de S.Paulo,
na reportagem Para 75%, é legítimo interesse de estrangeiros na Amazônia de autoria do
jornalista Igor Gielow.

Figura 7 - Pesquisa Datafolha

Levantamento foi publicado em 1º de setembro de 2019.
Fonte: Folha de S.Paulo

A investigação revela que a gestão por parte do governo Bolsonaro em relação ao
combate aos desmatamentos e às queimadas é percebida como ruim ou péssima por 51%
dos brasileiros (veja a Figura 7). No que se relaciona ao aumento, a diminuição ou a
estabilidade do desflorestamento, a compreensão de 71% dos entrevistados é de que o
desmatamento na Amazônia está aumentando, já para 21% a taxa continua igual e para
5% o desmate está diminuindo (veja a Figura 8).
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A pesquisa também captou a tendência ao nacionalismo ao tratar da questão,
considerando que 40% dos entrevistados declararam que a Amazônia deve ser totalmente
administrada pelo Brasil, de acordo apenas com o interesse do país. Já 35% manifestaram
sua opinião afirmando que Amazônia deve ser totalmente administrada pelo Brasil, mas
que o país deve ouvir também governos e entidades internacionais. Contrapondo, 22%
das pessoas que foram entrevistadas expressaram que a Amazônia deve ser administrada
por um conjunto de países e entidades internacionais, e não apenas através de acordos.
O Datafolha abordou na pesquisa a aceitação por parte do Brasil em relação aos
investimentos estrangeiros para o combate ao desmate na Amazônia Legal. Os resultados
mostram que, para 66% dos entrevistados, o país deve aceitar dinheiro de outras nações
para aplicar na região, já para 33% das pessoas entrevistadas, o Brasil não deveria aceitar
recursos financeiros de outros países. Quanto ao interesse internacional na Amazônia,
para 75% dos brasileiros, ele é legítimo, todavia 22% discordam desta afirmação.

Figura 8 - Sondagem sobre a percepção do desmatamento na Amazônia

Gráfico publicado na reportagem Para 75%, é legítimo interesse de estrangeiros na Amazônia
em 1º de setembro de 2019.
Fonte: Folha de S.Paulo
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Os boicotes em resposta às ameaças as riquezas naturais da Amazônia estenderamse para a indústria internacional da moda que suspendeu no início de setembro de 2019 a
compra de couro brasileiro, abrangendo também os mercados financeiros, com a
interrupção de compra de títulos do governo brasileiro por parte do banco nórdico (veja
a Figura 9). A ascensão do desmatamento no mês de setembro de 2019 foi de 96% em
comparação ao mesmo mês em 2018, segundo dados do sistema Deter do INPE.
Figura 9 – Fotografia de Marco Antonio Rezende da Getty Images

Imagem publicada na reportagem Is Brazilian Leather Out of Fashion? H&M Stops Buying
Over Amazon Fires em 5 de setembro de 2019.
Fonte: The New York Times

No dia 15 de setembro de 2019, incêndios atingiram uma área de proteção ambiental
no Pará, consumindo uma extensão equivalente a 1.600 campos de futebol, território esse
que levou quatro dias para que o fogo fosse dominado por brigadistas e bombeiros (veja
a Figura 10). Diante da conflagração, o Presidente do Brasil acusou, sem nenhum
fundamento legal, as Organizações Não Governamentais (ONGs) pelos incêndios na
localidade, afirmando que era uma ação de retaliação porque o governo havia cortado
subsídios a elas.
49

A Polícia Civil do Pará realizou, no dia 26 de novembro de 2019, em Santarém, a
prisão preventiva contra quatro brigadistas da Brigada de Incêndio de Alter do Chão,
Daniel Gutierrez Govino, João Victor Pereira Romano, Gustavo de Almeida Fernandes e
Marcelo Aron Cwerner, que foram apontados como suspeitos do crime. No dia 28 de
novembro de 2019, o Ministério Público Federal no Pará intervém no processo e os
brigadistas são soltos. Segundo a investigação do Órgão, os possíveis responsáveis pelo
incêndio eram o assédio de grileiros, a ocupação desordenada da região e a especulação
imobiliária. Em concomitância, o Governador do Pará determinou a mudança no
comando da apuração conduzida pela Polícia Civil do estado.
Figura 10 - Fotografia de Eugênio Scannavino

Imagem pulicada na reportagem Alter do Chão vive pressão imobiliária em áreas de proteção
ambiental no dia 25 de novembro de 2019.
Fonte: Folha de S.Paulo

Diante dos fatos, manifestando-se novamente e de maneira ainda mais categórica,
o presidente Messias Bolsonaro atribuiu, no dia 29 de novembro de 2019, a
responsabilidade às Organizações Não Governamentais (ONGs) pelos incêndios em Alter
do Chão, acusando, desta vez, o ator estadunidense Leonardo DiCaprio de financiar
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entidades brasileiras que, supostamente, teriam causado os incêndios na floresta
amazônica. Em resposta, no dia 30 de novembro de 2019, o ator e ambientalista
pronunciou-se, em seu perfil no Instagram 21, afirmando sua ajuda ao povo brasileiro neste
momento de crise para a Amazônia. No comunicado, DiCaprio mostra seu apoio às
comunidades indígenas brasileiras, aos governos locais, aos cientistas, aos educadores e
ao público em geral que estão trabalhando incansavelmente para garantir o futuro da
Amazônia e rejeita as acusações de financiamento às organizações mencionadas.
O prosseguimento dos registros de aumento da destruição do bioma na Amazônia
se deu nos dois últimos meses do ano de 2019, quando o INPE registrou no mês de
novembro o aumento de 109%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, e no
mês de dezembro contabilizou a alta de 183% do desmatamento em relação ao mesmo
mês de 2018. Na tentativa de alterar o cenário de insatisfação ambiental no Brasil e no
mundo, o presidente Jair Bolsonaro anunciou, em 21 janeiro de 2020, a criação do
Conselho da Amazônia, órgão subordinado à Vice-Presidência da República, coordenado
pelo general Hamilton Mourão, que tem como objetivo coordenar ações voltadas para a
proteção, a defesa e o desenvolvimento sustentável.
Os desdobramentos das políticas atuais do governo do Brasil são de relaxamento da
legislação ambiental, incluindo a redução de requisitos no processo de licenciamento
ambiental de empresas potencialmente prejudiciais, a diminuição do investimento na
fiscalização e na prevenção de desmatamento e de queimadas, de desmantelamento das
instituições públicas de proteção à natureza, de descrédito às organizações não
governamentais de proteção ambiental e de enfraquecimento contínuo das agências de
proteção aos povos indígenas.

No original: post “At this time of crisis for the Amazon, I support the people of Brazil working to save
their natural and cultural heritage. They are an anamazing, moving and humbling example of the
commitment and passion needed to save the environment. The future of these irreplaceable ecosystems is
at stake and I am proud to stand with the groups protecting them. While worthy of support, we did not fund
the organizations targeted. I remain committed to supporting the brazilian indigenous communities, local
governments, scientists, educators and general public who are working tirelessly to secure the Amazon for
the future of all Brazilians”. Tradução nossa. “Neste momento de crise para a Amazônia, apoio o povo do
Brasil que trabalha para salvar seu patrimônio natural e cultural. Eles são um exemplo surpreendente,
emocionante de compromisso e de paixão necessários para salvar o meio ambiente. O futuro desses
ecossistemas insubstituíveis está em jogo e tenho orgulho de apoiar os grupos que os protegem. Embora
dignos de apoio, não financiamos as organizações visadas. Continuo comprometido em apoiar as
comunidades indígenas brasileiras, governos locais, cientistas, educadores e público em geral que estão
trabalhando incansavelmente para garantir a Amazônia para o futuro de todos os brasileiros”, publicado no
perfil @leonardodicaprio, postado no dia 30 de novembro de 2019, apresentando 475 mil curtidas e 13,6
comentários. Disponível em https://www.instagram.com/p/B5fsQ_vFUN3. Acesso em: 13 de janeiro de
2020.
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Considerando estas séries de acontecimentos, é importante olhar com atenção o
aumento indiscutível do número de queimadas no Brasil, que cresceu 83% entre janeiro
e agosto de 2019 na comparação com o mesmo período de 2018, de acordo com dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 22. A Amazônia legal brasileira
compreende uma área de aproximadamente 5 milhões km2 definida por lei, incluindo os
estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia, de
Roraima, do Tocantins e parte do Maranhão. Considerada o ecossistema mais rico da terra
em termos de biodiversidade, a área amazônica brasileira equivale a 30% das florestas
tropicais do mundo, sendo responsável pela produção de 20% do oxigênio mundial. As
florestas amazônicas são consideradas um importante repositório global de carbono. Por
isso, uma das consequências das queimadas é a liberação do dióxido de carbono, o
principal gás do efeito estufa que retém calor na atmosfera.
Os benefícios do desenvolvimento sustentável da Amazônia no Brasil são vitais
seja para o equilíbrio climático, seja para as condições de vida. A floresta em sua plena
extensão e funcionamento garante o provimento de chuva para o abastecimento das bacias
hidrográficas e para a produção agrícola, a manutenção de parte da economia brasileira
que é baseada em produtos biológicos como derivados de plantas e animais, por exemplo.
De acordo com a reportagem A floresta da chuva 23 de autoria de Marcos Pivetta publicada
a revista Pesquisa FAPESP (Edição 285, nov. 2019), além da Amazônia ser detentora de
cerca de 15% de toda a biodiversidade do planeta, ela também tem o efeito umidificador
primordial tanto para a região Norte do país como para o Centro-Sul do continente.
Os rios voadores são um fenômeno da unidade produzida na bacia amazônica que
geram correntes aéreas de vapor d´água para o Centro-Sul do continente. Este evento da
natureza é fundamental não apenas para a formação de chuvas, mas de vital importância
também para a amenização da sensação de calor no Brasil Central e no Sul do continente.
O efeito umidificador da Amazônia, trazido pelos ventos que sopram do oceano Atlântico
tropical em direção da América do Sul, beneficia não apenas a floresta em sua vegetação
e seu solo, como favorecem as atividades agropecuárias no Sudeste, no Bacia do Prata e
no Centro-Oeste. Segundo, ainda, a reportagem A floresta da chuva, diariamente, esses

“Alertas do DETER na Amazônia em junho somam 2.072,03 km²”, publicada no INPE em 4 de julho de
2019. Disponível em: http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=5147. Acesso em 30 de agosto
de 2019.
23
“A floresta da chuva”, publicada na revista Pesquisa FAPESP em novembro de 2019. Disponível em
https://revistapesquisa.fapesp.br/a-floresta-da-chuva. Acesso em 20 de julho de 2020.
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rios aéreos transportam cerca de 20 bilhões de toneladas de água, 3 bilhões de toneladas
a mais do que o rio Amazonas, o de maior volume de água do mundo.
O caráter público do tema incitou e aumentou o interesse coletivo. A partir do
debate estabelecido na esfera pública, a causa do meio ambiente ganha legitimidade,
tornando-se uma prioridade social nas agendas do governo, da mídia e do público. Com
isso, a causa do meio ambiente reedifica-se no espaço de discussão pública e de debate,
gerando conversação, apropriação, mais conversação, mobilização e fortalecendo os
vínculos sociais. O papel ativo que as comunidades em rede desempenham na forma
como os textos da mídia se movem amplamente na ambiência digital é norteado, cada vez
mais, pelas escolhas, pelos investimentos, pelas agendas e pelas ações do público que
determina, nesta conjuntura, o que é valorizado. A comunicação socializada, ou seja, o
exercício de compartilhar significado mediante o intercâmbio de informação, conforme
define Castells (2013, p. 143), além de possibilitar espaços livres às ideias e aos
conteúdos, instituem a conexão necessária para a manutenção dessas coletividades e
fomenta tanto a cultura participativa quanto o progresso da geração de novos
conhecimentos e modos de pensar.
O capítulo a seguir discorre a respeito dos impactos da digitalização e das mídias
sociais na (re)definição e no funcionamento da agenda cívica. Discute-se, também, o
papel da mídia como fórum cívico, uma vez que ela atua na esfera pública em dois
sentidos: na arena do domínio discursivo, ou seja, da conversação civil, e na interação
social, gerando sociabilidade.
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3. AS IMPLICAÇÕES DA DIGITALIZAÇÃO E DA DATATIFICAÇÃO NA
(RE)DEFINIÇÃO E NO FUNCIONAMENTO DA AGENDA CÍVICA

Uma sociedade com alto grau de mediatização 24 é aquela onde o funcionamento
das instituições, das práticas, dos conflitos e da cultura constrói uma relação direta com a
existência da mídia na vida contemporânea, na qual as narrativas do real são apresentadas
pelos meios de comunicação, porque cada vez mais para ser reconhecido como real, o
fato deve ser midiatizado. Nas tramas da vida, os meios de comunicação têm um papel
singular quando expressam a cultura de uma época.
Ao abandonar a concepção da mídia como um espelho, um campo neutro, no qual
o real seria reproduzido, constatamos que “a mídia não mais diz apenas o que é verdade
e o que tem importância, mas passa também a mostrar as incertezas do mundo, deixando
claro que as coisas não são dadas, mas construídas” (BARICHELLO e CARVALHO,
2008, p. 92), - ou seja, a realidade da mídia é discursiva. Segundo Rousiley Maia (2006),
a mídia ocupa esse lugar na configuração do cotidiano e na politização de questões do dia
a dia, promovendo uma reorganização dos processos de aprendizagem, de conversação
cívica e de mobilização.

3.1 A midiatização das relações sociais

Na construção da realidade mediada, a mídia e suas infraestruturas desempenham
papéis singulares na coletividade, conforme argumentam Couldry e Hepp (2016, p. 153):
em um aspecto, o conteúdo da mídia se torna um recurso importante para definir
coletividades; de outra maneira, a mídia é meio para construir coletividades; e por outro
lado, a mídia aciona a dinâmica em coletividades.

Auxiliando-nos a compreender como as transformações da cultura e da sociedade estão entrelaçadas com
mudanças específicas na mídia e nas comunicações, Couldry e Hepp (2016) nos apontam que a midiatização
tem dimensões quantitativas e qualitativas: “(...) em suas dimensões quantitativas, a midiatização refere-se
à crescente disseminação temporal, espacial e social das comunicações mediadas; ao longo do tempo, nos
tornamos cada vez mais acostumados a nos comunicar à distância por meio da mídia em uma variedade
crescente de contextos”, já as dimensões qualitativas tem relação “às diferenças sociais e culturais que as
comunicações mediadas fazem em níveis mais elevados de complexidade organizacional” (COULDRY;
HEPP, 2016, p. 39).
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Existem coletividades para as quais a mídia é constitutiva no sentido de
que essas coletividades não podem existir sem mídia, por exemplo,
grupos online. Essas coletividades são constituídas pela mídia surgida
com a midiatização e, portanto, as chamamos de “coletividades
baseadas na mídia”. E então há coletividades (por exemplo, famílias)
para as quais a mídia não é constitutiva, mas são cada vez mais
construídas e moldadas pelas comunicações relacionadas à mídia: nós
as denominamos “coletividades midiatizadas” 25 (COULDRY; HEPP,
2016, p. 149).

O ‘ser parte de’ é a expressão viva que prepondera no sentimento concernente à
vida coletiva. Jenkins et alii (2014, p. 206) nos atentam para o fato que “participamos em
algo, ou seja, a participação é organizada em e através das coletividades e conectividades
sociais”. Esta associação pelo sentimento e/ou pensamento estimula a participação em
sociedade, principalmente, no exercício da cidadania. Os atores sociais buscam trocas
sociais, as quais podem causar modificações nas relações, influenciando no entendimento
coletivo, fortalecendo os laços sociais e o sentimento comunitário. Conforme aponta
Castells (2012, p. 35), “o modo como sentimos e a maneira em que pensamos determinam
como agimos, individual e coletivamente” 26.
A questão da participação política na esfera civil antes da década de 70 foi vista
pelo elitismo na tradição liberal com desconfiança, uma vez que os cidadãos eram
considerados na condição de incompetência, apatia e com pouca informação
(MARQUES, 2008, p. 56). Dessa forma, a esfera pública não ocupava lugar de destaque
na produção de decisão política cotidiana. A partir de 1970 surgem movimentos
contestatórios, os quais defendiam uma abertura maior da intervenção dos cidadãos nos
negócios públicos. Todavia, essa ideia do papel de maior proeminência da esfera civil no
exercício da vida política já era defendida desde o século XVIII pelo filósofo JeanJacques Rousseau, como mostra Marques (2008, p. 70). Segundo o referido autor,
Rousseau

25
No original: “There are collectivities for which media are constitutive in the sense that those collectivities
cannot exist without media, for example online groups. These collectivities constituted by media emerged
with mediatization, and we therefore call them ‘media-based collectivities’. And then there are collectivities
(for example, families) for which media are not constitutive but are increasingly constructed through and
moulded by media-related communications: we call these ‘mediatized collectivities’” (COULDRY; HEPP,
2016, p. 149).
26
No original: “La forma en que sentimos y pensamos determina nuestra manera de actuar, tanto individual
como colectivamente” (CASTELLS, 2012, p. 35).
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(...) identifica pelo menos três funções e benefícios da participação
efetiva no processo político: educar os cidadãos, isto é, favorecer o
aprendizado sobre os processos e os temas políticos, cujos meandros
passam a ser internalizados ao longo das modalidades de intervenção
nas quais os cidadãos tomam parte; promover maior legitimidade
política, pois aqueles que interferem na elaboração das leis tendem,
acredita Rousseau, a se sentirem mais compelidos a obedecer; e, por
último, o autor aponta um fortalecimento da integração social através
da participação, pois os cidadãos ganham o sentimento de
pertencimento a uma comunidade (MARQUES, 2008, p. 71).

Esse fomento de habilidades cívicas e educacionais é uma das condições para que
o cidadão tenha influência na elaboração de políticas públicas, praticando, assim, de
forma efetiva, o gozo de seus direitos e deveres na vida política. Desse modo, a atuação
da esfera civil representaria a agregação de vontades particulares e de preferências
individuais em prol de um bem que todos podem usufruir, indo, assim, em direção ao que
melhor representa a vontade geral. Conforme esclarece Marques (2008, p. 71), “JeanJacques Rousseau defende que a participação da esfera civil na produção da decisão
política cotidiana é a ocasião fundamental para se afirmar a solidez de um regime
democrático”.
O reforço da participação na vida política é ideia fundante do Jornalismo Público
ou Cívico, o qual atua como dinamizador das práticas democráticas: “melhorando o
debate público, revendo a vida pública e contribuindo para o aperfeiçoamento da
democracia” (DORNELLES, 2008, p. 121). Percebemos com os contextos narrados
acima que essa ideia de integrar o jornalismo ao aprofundamento da vida cívica não é
recente, uma vez que está bem definida nas correntes teóricas do Jornalismo Público,
Cívico ou Interativo (FERREIRA, 2012, p. 1) há mais de 50 anos, mas ela se atualiza no
contexto atual, no qual há diversos regimes governamentais de extrema-direita pelo
mundo, que vão na contramão do ideal de políticas descentralizadas, pluralistas e
multiculturais, manipulando, dessa forma, a percepção da opinião pública.
Ter atenção ao modo como uma parte da elite política valoriza a versão ao invés do
fato é fundamental no tempo presente, uma vez que essa dissemetria quando
institucionalizada na administração pública vai na direção oposta das expectativas cidadãs
de transparência e de melhoria da prestação de serviços públicos. Com isso, os direitos
humanos civis reedificam-se no espaço de discussão pública e de debate. Como enfatiza
Mafra (2008, p. 46), colocar “um tema visível, é antes de tudo, conferir-lhe existência”.
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O Jornalismo Cívico atua na esfera pública como um intérprete, revelando como tal
acontecimento pode afetar as pessoas, ou trazendo uma análise sobre a dinâmica de uma
situação complexa, ou refletindo sobre possíveis soluções, ou identificando tendências,
ou, ainda, prestando esclarecimentos para fins de uma tomada de decisão por parte do
cidadão. Além de todos esses desempenhos, “esse novo jornalismo pretendia impor uma
nova agenda de opinião” (ALMEIDA, 2014, p. 26 apud ABREU, 2003, p. 6). Entre as
principais características do Jornalismo Cívico destacam-se:

a) a necessidade de escutar sistematicamente as histórias e ideias dos
cidadãos; b) a importância de examinar maneiras alternativas de
abordar as histórias a partir dos temas que são considerados importantes
pela comunidade; c) a relevância de escolher aquelas abordagens, na
apresentação dos temas, que ofereçam maior oportunidade para
estimular a deliberação cidadã; d) informar acerca dos problemas
públicos relevantes, de um modo que aumente o conhecimento do
público acerca das possíveis soluções e acerca dos valores
comprometidos nas opções alternativas; e) prestar sistematicamente
atenção à qualidade da relação comunicativa com o público (CORREIA
et alii, 2011, p. 4 e 5).

A origem do Jornalismo Cívico se encontra nos movimentos contestatórios em 1960
e 1970, tendo seu início nos Estados Unidos. A imprensa vivia neste período uma perda
de leitores em função da concorrência dos canais televisivos. Somado a isso, o debate
político na mídia era cada vez mais controlado pelas máquinas partidárias, o que
intensificava o déficit participativo quanto às práticas políticas. Naquela conjuntura, por
iniciativa de um proprietário do ramo do petróleo, houve o financiamento de um formato
de jornalismo que dava especial destaque aos valores democráticos, como transparência
e publicidade dos negócios públicos, liberdade de expressão e política. O Jornalismo
Público “desencadeou um fenômeno de reflexão crítica e autocrítica em relação à função
social e política do jornalismo” (CORREIA, 2010, p. 72).
Emergindo, dessa forma, da “falta de interesse das audiências na informação
política jornalisticamente mediada”, bem como “pelas baixas percentagens de
envolvimento dos cidadãos nos processos democráticos, evidenciadas pelo declínio da
participação em eleições” (CORREIA, 2010, p. 85), o movimento do jornalismo cívico
ou público visa “responder à consciência crítica que resulta do esvanecimento do espírito
público”, tendo como pretensão “criar um público mais ativo e empenhado e dando voz
de uma forma mais consciente à agenda do povo” (CORREIA, 2010, p. 84). Nesse sentido
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o jornalismo cívico encoraja, segundo o supracitado autor (2010, p. 88), a participação do
público, mas as organizações noticiosas mantêm um elevado nível de controle. Contudo,
o objetivo do jornalismo cívico é promover e melhorar a qualidade da vida cívica.
Adepto às premissas do Jornalismo Público ou Cívico, o Jornalismo Cidadão ou
Participativo inicia-se nos anos 2000, eclodindo nos Estados Unidos e na Ásia. De acordo
com Corrêa e Madureira (2010, p. 159), “o jornalismo participativo parte do princípio de
que qualquer cidadão é um jornalista em potencial, e pode contribuir para a construção
do noticiário”. Impulsionado pela World Wide Web, o jornalismo cidadão ocorre, de
acordo com Correia (2010, p. 88), “quando um cidadão, ou grupo de cidadãos, assume
uma função ativa no processo de recolha, reportagem, análise e divulgação de notícias e
informações”. Além disso, o jornalismo participativo possibilita ouvir novas vozes e
enseja também um olhar fresco sobre os temas.

Algumas das potencialidades que são atribuídas ao jornalismo
participativo são as seguintes: fuga aos ditames das agendas políticas e
dos media; antídoto para os media controlados, concentrados e
dominados por elites; visão diferente e mais completa dos
acontecimentos; aproximação entre os media e os seus públicos;
aumento da confiança da comunidade nos media (AROSO, 2013, p. 4).

Contudo, o Jornalismo Cívico e o Jornalismo Cidadão “dependem muito de uma
atitude intelectual ancorada num impulso cívico, mas que, por vezes, ignora os aspectos
relacionados com os constrangimentos sociais que atravessam o campo dos media”
(CORREIA, 2010, p. 94).
Como um bem público, a comunicação é um processo de educação pública na
medida em que ela demanda atualização e que requer, também, a garantia do acesso mais
amplo possível às habilidades e aos conhecimentos necessários para participar
significativamente da vida cívica. De acordo com Dewey (1979, p. 10), “a comunicação
é o processo da participação da experiência para que se torne patrimônio comum”. Além
disso, ainda segundo o autor (1979, p. 86), ela é uma “reconstrução ou reorganização da
experiência que adere ao próprio significado da experiência, o qual incrementa a
capacidade de direcionar o curso da experiência subsequente”. Este acúmulo cognitivo
para a reconstrução continuada da experiência é fundamental na formação de cidadãos
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instruídos. Nesse ambiente informacional, a participação dos cidadãos torna-se favorável,
afetando de forma positiva o processo de discussão de temas públicos.
A capacidade de agendamento das questões cívicas por parte da mídia afeta os
sujeitos, seja convocando-os a “se expressarem na cena pública e a responderem uns aos
outros (...), seja possibilitando a geração de conhecimento e engajamento cívico” (MAIA,
2008, p. 17). As informações constituem, então, o poder que os cidadãos querem e do
qual podem dispor para o exercício da cidadania. Com o alargamento do espaço
democrático, a mídia põe à vista um panorama de representatividade de causas civis ao
seu público, a fim de convocá-lo e posicioná-lo frente a uma agenda cívica. Ela é, aqui,
entendida como o repertório de discursos, enunciados, expressões, ideias, opiniões,
imagens e produtos, que a mídia assume a respeito de temas ou de acontecimentos sobre
as políticas públicas e o governo com o intuito de garantir e promover a autonomia dos
cidadãos em um Estado Democrático de Direito.
As tensões com o destino da democracia na sociedade contemporânea apontam para
a questão de como a sociedade global tratará, por exemplo, os dados cívicos. Junto a isso,
há um ponto conceitual mais profundo em jogo que fala diretamente sobre a relação entre
ética e cidadania, segundo mostra Andrejevic (2020, p. 563): “não importa o quão ético
tal sistema possa ser, provavelmente exacerbaria as preocupações com a democracia, a
polarização política e a desconfiança de representação que se tornou inextricavelmente
associada à economia da informação online” 27. Por mais ético que esse sistema possa
ser, segundo ainda o referido autor,

ele contornaria o fato de que nossas preferências políticas não são dados
individuais, mas são forjados por meio de interações contínuas com
outros, incluindo, necessariamente, as políticas que têm a ver com a
deliberação sobre interesses comuns e bens públicos 28 (ANDREJEVIC,
2020, p. 564).

No original: “There is, however, a deeper conceptual issue in play, one that speaks directly to the
relationship between ethics and civics: that no matter how ethical such a system might be, it would likely
exacerbate concerns about democracy, political polarization, and the mistrust of representation that have
become inextricably associated with the online information economy” (ANDREJEVIC, 2020, p. 563).
28
No original: “However ethical such a system might be, it would sidestep the fact that our political
preferences are not individual givens, but are forged through ongoing interactions with others, including,
necessarily, political ones having to do with deliberation over common interests and public goods”
(ANDREJEVIC, 2020, p. 564).
27
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Além da ordem valorativa e moral da sociedade, está em discussão a economia da
atenção, a qual opera como sistemas de recomendação e “com base no princípio do
individualismo abstrato”, no sentido de que considera “gostos e preferências como dados”
(ANDREJEVIC, 2020, p. 564). Esse princípio está embutido, de acordo com o
supracitado autor, “nos dispositivos que moldam nossas interações com o ambiente
cultural”.
No vale-tudo da economia dos cliques, o impacto dos algoritmos tem gerado, por
exemplo, além de um negócio lucrativo para alguns, um alto custo social. No sacrifício
estão as questões éticas que perpassam as práticas sociais em relação à segurança,
transparência, explicabilidade, justiça e privacidade. Do lado da vantagem, o ciberespaço
torna possível novos pontos de contato com o consumidor, permitindo que se desperte
seu interesse do início ao fim, e, dessa forma, o engajamento é uma poderosa estratégia
do e-commerce, uma vez que as emoções são alavancadas para gerar atenção e tempo de
visualização, sendo convertidas para a receitas publicitárias (BAKIR & MCSTAY, 2017,
p. 2). Andrejevic (2020, p. 564) joga luz sobre o fato de que “descarregar nosso
engajamento político e cívico em sistemas automatizados é abrir mão de um aspecto
crucial do processo contínuo de construção de socialidade e comunidade. A questão não
é apenas o resultado, mas também o processo” 29.
Este tipo de ordem social que está surgindo põe à prova, por exemplo, a identidade
dos indivíduos, ao revelar o comportamento de uma pessoa por meio de cálculos e
quantidade de dados, tornando, dessa forma, o indivíduo reconhecido e recuperável por
meio dos algoritmos. Um potencial desafio ético e político emergente, considerando-se
que este processo de datificação dos nossos modos de vida pode ocorrer de maneiras
completamente contrárias à intenção dos atores humanos envolvidos, conforme nos
demonstra Couldry e Hepp (2016, p. 168). Segundo esses autores, “a profunda
incorporação de processos de dados na vida cotidiana, por exemplo, dá uma nova força à
interatividade das classificações sociais e tem o potencial de moldar a própria realidade
social” 30.

No original: “To offload our political and civic engagement onto automated systems is to cede a crucial
aspect of the ongoing process of building sociality and community. The point is not just the outcome, but
also the process” (ANDREJEVIC, 2020, p. 564).
30
No original: “The deep embedding of data processes in everyday life, for example, gives new force to
the interactivity of social classifications and has the potential to mould social reality itself” (COULDRY;
HEPP, 2016, p. 168).
29
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As implicações dessas teias de interdependência envolvem formas particulares de
poder simbólico que estão vinculados à infraestrutura de dados da qual depende a
midiatização profunda, conforme evidenciam Couldry e Hepp (2016), e que se desdobram
em uma relação mutante entre formas de conhecimento e formas de poder, tentando,
assim, criar uma ‘cultura global de conhecimento’ de processamento de dados.

No mundo social contemporâneo, a produção de conhecimento social
atingiu um ponto paradoxal: onde se nega ela como conhecimento, onde
aqueles que afirmam “saber” sobre as rotas sociais reivindicam um
conhecimento que nada tem em comum com a forma como o
conhecimento social tem já foi produzido no passado 31 (COULDRY;
HEPP, 2016, p. 169).

Essa nova ordem social do conhecimento atrelada as abordagens big data é
destituída da natureza contextual da informação e da necessidade de sua interpretação,
todavia, ela passa a ser, de fato, fonte em um mundo situado e interpretativo (COULDRY;
HEPP, 2016, p. 577 e 578). O dataísmo recusa, assim, a capacidade do ser humano de
desenvolver uma consciência histórica e social, a memória, e, além disso, ele nega o
aspecto próprio da natureza humana através da qual damos sentido e significado ao
mundo social. Nesse contexto de midiatização profunda da vida, “o papel da mídia é
precisamente moldar como o mundo social se articula em todos os níveis, para moldar os
elementos-chave a partir dos quais é constituído” 32 (COULDRY; HEPP, 2016, p. 167).
Na sociedade contemporânea, a mídia transforma a dinâmica das coletividades,
desempenhando um papel crucial no apoio à construção do significado do que é coletivo
para os atores sociais envolvidos. Couldry e Hepp (2016, p. 148) definem coletividade
como “qualquer configuração de indivíduos que compartilham um certo pertencimento
significativo, que fornece uma base para ação e orientação em comum” 33. Os
mencionados autores (2016, p. 149) mostram que a mídia pode constituir as coletividades
de duas maneiras: de um modo, ela pode oferecer conteúdo a um quadro de relevância
No original: “In the contemporary social world, the production of social knowledge has reached a
paradoxical point: where it denies itself as knowledge, where those who claim to ‘know’ about the social
claim routes to such knowledge which have nothing in common with how social knowledge has been
produced in the past” (COULDRY; HEPP, 2016, p. 169).
32
No original: “We have argued that, under conditions of deep mediatization, the role of media is precisely
to mould how the social world hangs together at every level, to mould key elements from which it is
constituted” (COULDRY; HEPP, 2016, p. 167).
33
No original: “We define as a collectivity any figuration of individuals that share a certain meaningful
belonging that provides a basis for action- and orientation-in-common” (COULDRY; HEPP, 2016, p. 148).
31
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para a construção de tais coletividades, dinâmica esta que é constitutiva no sentido da
edificação das fronteiras desta coletividade; e, por outra maneira, ela pode proporcionar
o espaço de comunicação no qual essas coletividades são construídas, base essa
responsável pelo apoio às práticas de comunicação pelas quais essas coletividades sempre
se criam.
As questões de interesse comum são construídas na convivência coletiva, portanto,
elas requerem um lugar para que o conhecimento seja disponibilizado, proporcionando, a
partir dele, tomada de consciência, apropriações e práticas sociais. O espaço público é o
lugar onde a sociedade torna visível tudo aquilo que tem em comum, de acordo com Sodré
(2009, p. 123). Ele deve coincidir, ainda segundo o citado autor (2009, p. 125), “com a
presença concreta de uma diversidade de formas circulatórias capazes de socializar uma
personalidade de modo diversificado”.
E nesse sentido, a mídia se apresenta como um espaço fecundo, que em seu melhor
desempenho valoriza e incentiva a contribuição cívica. A comunicação socializada, ou
seja, o exercício de compartilhar significado mediante o intercâmbio de informação,
conforme define Castells (2013, p. 143), além de possibilitar espaços livres a ideias e aos
conteúdos, institui a conexão necessária para a manutenção dessas coletividades e
fomenta tanto a cultura participativa quanto o progresso da geração de novos
conhecimentos e modos de pensar. “Dentro do ambiente da nova mídia, a ação cívica
pode ser realizada em praticamente qualquer lugar, porque a cidadania está associada
principalmente à autonomia, ao controle e à capacidade de questionar a autoridade, e
apenas em um nível secundário com a possibilidade de ação coletiva” 34, conforme
apontam Masip, Ruiz-Caballero e Suau (2019, p. 8 e 9).
Excetuando-se situações de moldes abertamente autoritários, potencialmente as
prioridades podem ser socialmente construídas, e um dos seus desdobramentos de
primazia é o espaço de visibilidade midiática, um local de disputas políticas e de
negociações de sentido (MAIA, 2006). A mídia como fórum cívico atua na esfera pública
em dois sentidos: na arena do domínio discursivo, ou seja, da conversação civil, e na
interação social, gerando sociabilidade. A midiatização progressiva e profunda do mundo
social “é hoje o processo central de visualização e produção de fatos sociais na esfera
No original: “Within the new media en vironment, civic action can be carried out almost anywhere,
because citizenship is associated primarily with autonomy, control, and the ability to question authority,
and only at a secondary level with the possibility of collective action” (MASIP; RUIZ-CABALLERO;
SUAU, 2019, p. 8 e 9).
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pública. Por isto, o enquadramento midiático é a operação principal pela qual se seleciona,
enfatiza e apresenta (logo, constrói) o acontecimento” [SODRÉ, 2009, p. 38].
O poder comunitário gerado, na medida em que a conversação civil se estabelece
no espaço de visibilidade pública, aperfeiçoa a qualidade das decisões e a justiça. Nos
processos deliberativos, a opinião pública e a vontade geral devem ser formadas
discursivamente em um esforço coletivo como condição de legitimidade. Por isso, o
repertório de discursos, enunciados, expressões, ideias, opiniões, imagens e produtos, que
a mídia assume a respeito de temas ou de acontecimentos sobre as políticas públicas e o
governo, por exemplo, são relevantes para a garantia e a promoção da autonomia dos
cidadãos em um Estado Democrático de Direito.
O ato de ‘tomar para si’, esta apropriação é um fator determinante que possibilita o
acesso ao conhecimento, à compreensão, à elucidação dos fatos sociais. Tal capacidade
de apropriação não é apenas produzida pela audiência, ela também gera audiências pelo
aumento da conscientização popular dos acontecimentos sociais, abastecendo, da mesma
forma, as conversas em andamentos dentre esses públicos (JENKINS et alii, 2014, p.
234). A cidadania engajada é absolutamente necessária para a participação ativa.
Nesse contexto, a internet apresenta-se como um novo lugar de sociabilidade e atual
espaço público de debate e de visibilidade, possibilitando a relação social livre. O
processo de interação discursiva na ambiência on-line funciona como alto-falantes
contemporâneos, visto que uma de suas implicações é a inclusão de vozes até então
marginalizadas da vida pública. Essa fonte de poder discursivo e persuasivo assegura “ao
cidadão a representatividade de sua palavra, de seus pensamentos particulares, garantindo
assim sua liberdade civil de exprimir-se ou manifestar-se publicamente” (SODRÉ, 2009,
p. 12).
A liberdade de expressão é a dimensão simbólica da existência social, que
transcende o aspecto técnico revelando os atos criativos de um povo, um espaço de
realização da cidadania e construtor de identidade. O relato, ou seja, a manifestação do
pensamento pela palavra ou pelo gesto, é a estrutura básica de dados humanos e ele é
fundamental “em todas as culturas humanas, o principal meio pelo qual estruturamos,
compartilhamos e compreendemos nossas experiências comuns” (JENKINS, 2009, p.
170). Por isso, “o discurso é o lugar da intersubjetividade ou de formação do laço social”,
conforme aponta Sodré (2009, p. 141).
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As opiniões publicadas formam uma rede de enunciados publicamente disponíveis,
possibilitando a partir dela a sensibilização da opinião pública, que não é a somatória das
opiniões privadas, mas é um fenômeno social, nascido de um público pensante, que se
ajunta numa opinião geral a partir da força do melhor argumento. Como o resultado de
discussões, em meio de práticas públicas, apoiadas pela troca de argumentos, que
objetivam conduzir a compromissos legais, a opinião pública está assentada em
princípios, desejos, valores e tradição. Compreendemos, assim, que o debate público “é
encaminhado quanto à substância, ou seja, ao conteúdo dos argumentos em jogo, bem
como das decisões tomadas” (MARQUES, 2008, p. 98).
A experiência compartilhada ou a história comum na sociabilidade on-line enfatiza
a conexão, favorecendo as experiências de empoderamento do cidadão. A interação é
composta de dois movimentos: os encontros dos cidadãos com a mídia e a comunicação
entre os próprios cidadãos (MASIP et alii, 2020, p. 4). A maneira pela qual a conversação
civil se desenvolve passa pela particularidade dos estímulos sociais ou aos sentimentos e
as necessidades íntimas, ou ainda, pela combinação de ambos. Castells (2013, p. 61) nos
sinaliza que “um movimento social começa quando a emoção se transforma em ação”.
Como forma de contágio, as ideias proporcionam, muitas vezes, uma relação muito
próxima de indivíduos com outros, ou de grupos e redes, produzindo, assim, uma
percepção de familiaridade ao estreitar laços de afeição. Esta vivência coletiva,
colaboradora e significativa mobiliza afetos e emoções, seja pela dor, alegria, raiva ou
pelo medo, traduzindo-se em um caminho promissor para o envolvimento dos cidadãos
no que se refere ao interesse ou à necessidade com questões de natureza pública.
Os processos deliberativos preveem momentos intercalados de forma de interação
onde há argumentação e contra-argumentação, é uma dinâmica complexa de auto
interesse, de bem-comum. “De fato, para muitas questões políticas contenciosas,
especialmente os conflitos ambientais, a mídia social tornou-se um importante estágio de
contestação discursiva, na qual múltiplos atores buscam moldar e reformular significados
sobre questões contestadas” 35, conforme assinalam Hendrinks, Duusb e Ercab (2016, p.
1103). Observamos, dessa maneira, que o caráter público do tema incitou o despertar do
interesse coletivo, estabelecendo a luta discursiva pelas comunidades interpretativas.

No original: “Indeed, for many contentious political issues, especially environmental conflicts, social
media has become an important stage for discursive contestation where multiple actors seek to shape and
reframe meanings over contested issues” (HENDRINKS; DUUSB; ERCAB, 2016, p. 1103).
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Participando e refletindo criticamente sobre a temática, as comunidades em rede mediante
a exposição da argumentação buscam encontrar convergência e negociar divergência,
privilegiando como finalidade a prática efetiva de transformação da realidade.
A deliberação, enquanto um processo socialmente construído, produz benefícios
suficientemente claros ou definidos para serem percebidos ou entendidos, uma vez que
os resultados “podem incluir um forte senso de eficácia política, mais atitudes de espírito
público, disposição para compromissos, cidadãos mais bem informados ou um aumento
na legitimidade percebida” 36 (FRIESS; EILDERS, 2015, p. 322). Entendemos, desse
modo, que o estímulo à atividade cívica e à aquisição de repertório cognitivo tornam
possível um cidadão engajado e bem instruído, o que “pode levar à melhor elaboração de
políticas públicas que informem, defendam e expandam o direito social à informação,
fazendo cidadãos mais integrados e solidários no mundo” (JORGE, 2015, p. 273). Um
dos desafios presentes na profunda midiatização do mundo social é a maneira pela qual a
conversação civil se conecta com a decisão política.
A intenção da próxima parte desta dissertação é detalhar o procedimento
metodológico da Análise de Conteúdo, fundamental para a compreensão do corpus deste
estudo de modo a apreender como se dá discursivamente a construção do universo
simbólico das narrativas jornalísticas digitais, para então pensar sobre a maneira como a
temática da Amazônia é abordada à luz dos processos de convocação e de posicionamento
do público frente a uma agenda cívica, com base nos casos selecionados para o cotejo
comparativo.

No original: “They may include a stronger sense of political efficacy, more public-spirited attitudes, the
willingness to compromise, better informed citizens, or an increase in perceived legitimacy” (FRIESS;
EILDERS, 2015, p. 322).
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4. PERCURSO METODOLÓGICO
4.1 Enfoque metodológico: Análise de Conteúdo

A metodologia adotada para esta investigação é a Análise de Conteúdo, do tipo
quantitativo e qualitativo, fundamentada, especialmente, na perspectiva de Laurence
Bardin, Klaus Krippendorff e Kimberly Neuendorf. Esse processo lógico e sistemático de
pesquisa desenvolveu-se no princípio do século XX nos Estados Unidos franqueado pela
Escola de Jornalismo de Columbia. Trata-se de uma técnica científica bem disseminada
nos tempos atuais, em diversas áreas das humanidades.
Precedendo sua vasta adoção pela comunidade acadêmica, a Análise de Conteúdo
foi criada, conforme aponta Carlomagno e Rocha (2016, p. 174), para uma aplicação
prática: “desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, pela Divisão experimental
para o estudo de comunicações em tempos de guerra, do Congresso dos Estados Unidos,
sob coordenação de Harold Lasswell”, com o intuito de mensuração dos padrões das
mensagens mediáticas, ou seja, de “sintetizar e compreender o conteúdo dos argumentos
utilizados por jornais e propagandas inimigos”. Além desta finalidade, Lasswell se
preocupava com “os possíveis efeitos das mensagens dos meios de comunicação de massa
sobre as pessoas. O pesquisador estava interessado em verificar se o conteúdo das
mensagens mediáticas apresentava um efeito direto no público” (SAMPAIO;
LYCARIÃO, 2018, p. 31).
Durante os anos de 1940 a 1950, a Análise de Conteúdo tornou-se mais forte na
Ciência Política, especialmente no estudo da propaganda. No período que se segue até
1960, o método se amplia, ganhando legitimidade em outras áreas do conhecimento como
na Comunicação, nas Ciências Sociais, na Psicologia e na Educação. Em tal contexto, o
aprimoramento no plano metodológico estendeu a técnica da análise descritiva à
inferência.
No período que transcorre entre 1960 a 1975, a investigação e a prática da Análise
de Conteúdo sofreram impactos de três fenômenos: “o primeiro é o recurso ao
computador; o segundo, o interesse pelos estudos que dizem respeito à comunicação não
verbal e o terceiro é a inviabilidade de precisão dos trabalhos linguísticos” (BARDIN,
2016, p. 28). Na contemporaneidade, este instrumento polimorfo e multifuncional se
transfigura na medida em que a inteligência artificial aumenta as possibilidades de
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inovação metodológica. Estudos recentes estenderam a Análise de Conteúdo para
pesquisas em mídias sociais, bem como para o uso de meta-análise em revisões de
literatura, por exemplo.
Os propósitos dos métodos da Análise do Conteúdo são a superação da incerteza e
o enriquecimento da leitura. De acordo com o professor de psicologia social Martin
Bauer, um corpus de texto é a representação e a expressão de uma comunidade que
escreve. “Sob esta luz, o resultado de uma Análise de Conteúdo é uma variável
dependente, a coisa a ser explicada. Textos atribuídos contêm registros de eventos,
valores, regras e normas, entretenimento e traços de conflito e do argumento” (BAUER
et alli, 2015, p. 192). O pesquisador supracitado discorre a respeito das possibilidades que
a Análise de Conteúdo, assinalando que ela nos permite reconstruir indicadores, valores,
atitudes, opiniões, ideias e cosmovisão, tornando exequível o exercício de comparação
entre comunidades.

Em outras palavras a Análise de Conteúdo é a pesquisa de opinião
pública com outros meios. Quando o foco está no público, o texto é um
meio de apelo: uma influência nos preconceitos, opiniões, atitudes e
estereótipos das pessoas (BAUER et alli, 2015, p. 192).

Contudo, os resultados da Análise de Conteúdo são variáveis independentes, ainda
segundo Bauer, considerando os textos uma força sedutora, que explicam as coisas. “A
modalidade desta influência é ainda controversa; contudo, a Análise de Conteúdo fornece
as variáveis independentes no delineamento de estudos sobre efeito de mídia, sobre o
estabelecimento da agenda ou em estudos de desenvolvimento” (BAUER et alli, 2015, p.
192).
À definição de Análise de Conteúdo é atribuída a descrição objetiva, sistemática,
quantitativa e qualitativa do conteúdo, destinada “a classificar e categorizar qualquer tipo
de conteúdo, reduzindo suas características a elementos-chave, de modo com que sejam
comparáveis a uma série de outros elementos” (CARLOMAGNO; ROCHA, 2016, p.
175), tendo por finalidade a interpretação. Desse modo, o fundamento da especificidade
da Análise de Conteúdo reside, segundo Bardin (2016, p. 47), “na articulação entre a
superfície dos textos, descrita e analisada; e os fatores que determinam estas
características, deduzidos logicamente”.
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4.2 A epistemologia da Análise de Conteúdo

Há três princípios epistemológicos fundamentais na Análise de Conteúdo: a
validade, a replicabilidade e a confiabilidade. Numa perspectiva da teoria do
conhecimento, a validade é a qualidade ou a condição de legítimo, autêntico e verdadeiro.
Ela seria, então, a ação de integrar “os propósitos da pesquisa e os instrumentos utilizados
para identificar o fenômeno sob investigação” (SAMPAIO; LYCARIÃO, 2018, p. 33).
Do ponto de vista metodológico, a validade avança na direção de todo o processo de
pesquisa, como por exemplo, na escolha das categorias.

Dizer que uma categorização deve ser válida significa dizer que deve
ser adequada ou pertinente. Esta adequação se refere aos objetivos da
análise, à natureza do material que está sendo analisado e às questões
que se pretende responder através da pesquisa. A validade ou
pertinência exige que todas as categorias criadas sejam significativas e
úteis em termos do trabalho proposto, sua problemática, seus objetivos
e sua fundamentação teórica (MORAES, 1999, p. 13).

A validade pode diferenciar-se entre interna e externa, segundo Neuendorf (2002).
A validade externa “se referiria à capacidade dos resultados da pesquisa serem
generalizados, ou seja, de aferir se eles podem ser extrapolados para outros contextos”,
conforme explanado pelos autores Sampaio e Lycarião (2018, p. 34), e a validade interna
“corresponderia à conexão entre a definição conceitual das categorias e a sua
operacionalização, estando, portanto, mais relacionada à medição em si”.
Já a replicabilidade torna possível o aprimoramento da qualidade dos resultados de
pesquisa e o acúmulo do conhecimento científico. Para tanto, a qualidade ou a condição
de transparência do modo em que os dados foram coletados e analisados na investigação
é o estatuto necessário para que outros cientistas possam compreender, avaliar e replicar
os resultados, obtendo, na melhor hipótese, uma resolução igual ou similar. Segundo
Sampaio e Lycarião (2018, p. 34), a Análise de Conteúdo “tem tradicionalmente satisfeito
essa exigência a partir da produção e da publicação de um livro de códigos (codebook,
em inglês)”. Nos tempos atuais, muitos pesquisadores estão disponibilizando de modo
on-line, em sites, por exemplo, o banco de dados da investigação com a qualidade do
material original.
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Os cientistas Sampaio e Lycarião (2018, p. 42) assinalam que “a replicabilidade é
condição de possibilidade da confiabilidade”. A confiabilidade é entendida como o estado
ou o caráter dos procedimentos de pesquisa que têm coerência, credibilidade, constância,
ausência de contradição, podendo ser avaliados em contextos distintos assegurados pelo
rigor científico. “O teste de confiabilidade entre codificadores (no original, inter-coder
reliability test) busca verificar se diferentes codificadores têm a mesma compreensão
sobre as variáveis de análise e se a codificação pode ser replicada por outrem, gerando
resultados similares”, de acordo com os supracitados autores [2018, p. 32].
O teste de confiabilidade pode ocorrer em momentos diferentes da pesquisa ou
mesmo durante todo o processo de investigação. Ainda segundo Sampaio e Lycarião
(2018, p. 38), “os valores dos testes de confiabilidade, geralmente, variam de “-1” a “1”,
em que “1” indica uma concordância perfeita; “0” uma falta de confiabilidade por serem
pareamentos aleatórios; e abaixo de zero que há uma discordância não aleatória
ocorrendo”. Para se realizar um teste de confiabilidade há diversos índices, todavia, os
referidos autores (2018, p. 38) destacam três: o kappa de Cohen 37, o pi de Scott 38, e o
alpha de Krippendorff 39. Após o teste de confiabilidade,

é importante que o pesquisador deixe claro como foi composta a
amostra, como se deu o treinamento, qual o índice escolhido, a razão da
sua escolha e o escore obtido para cada variável. Caso o resultado do
índice do teste não seja superior a 0,75, explicar os motivos para a
manutenção do resultado (SAMPAIO; LYCARIÃO, 2018, p. 41).

“O teste de concordância Kappa (K), também conhecido por coeficiente de Kappa, foi proposto por Jacob
Cohen em 1960, com a finalidade de medir o grau de concordância entre proporções derivadas de amostras
dependentes. (...) Para saber se uma dada classificação pode ser considerada confiável, é necessário que ela
seja repetida algumas vezes, no mínimo duas, por pessoas distintas – que assumem o papel de juízes. O
coeficiente Kappa é considerado como uma medida de concordância interobservador que permite avaliar
tanto se a concordância está além do esperado tão somente pelo acaso, quanto o grau dessa concordância”
(SILVA; PAES, 2012, p. 165).
38
“O pi de Scott é uma medida de confiabilidade entre codificadores para dados de nível nominal com dois
codificadores. O pi de Scott foi desenvolvido por William A. Scott em 1955. O pi de Scott funciona
comparando a quantidade de concordância observada entre os dois codificadores com a quantidade de
concordância esperada se ambos os codificadores escolherem aleatoriamente” (ALLEN, 2017, p. 753). O
pi de Scott é utilizado em estudos da comunicação.
39
“O alpha de Krippendorff é um coeficiente de confiabilidade desenvolvido para medir a concordância
entre observadores, codificadores, juízes, avaliadores ou instrumentos de medição traçando distinções entre
fenômenos tipicamente não estruturados ou atribuir valores computáveis a eles surgidos na análise de
conteúdo, mas é amplamente aplicável onde dois ou mais os métodos de geração de dados são aplicados ao
mesmo conjunto de objetos, unidades de análise ou itens e a questão é até que ponto os dados resultantes
podem ser confiáveis para representar algo real” (KRIPPENDORFF, 2011, p. 3). Esta medida estatística é
muito utilizada no campo da comunicação, especialmente na Análise de Conteúdo.
37
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Além disso, Sampaio e Lycarião (2018) atentam para o fato de que o pesquisador
precisa explicar como as divergências finais foram tratadas, porque mesmo após o teste
de confiabilidade ser bem-sucedido existirão algumas discordâncias de codificação.
Ademais, nesse processo de fiabilidade, a Análise de Conteúdo conta também com o
auxílio de softwares de análise qualitativa de dados como o Atlas.ti e o Nvivo, bem como
de softwares que fazem a aplicação analítica, a mineração tanto de dados quanto de texto
e a estatística como o SPSS e o R.

4.3 As fases da Análise de Conteúdo

As fases da Análise de Conteúdo compõem-se da pré-análise, da exploração do
material e do tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação (BARDIN, 2016,
p. 125). No caso da presente pesquisa, na fase pré-análise foi realizada a escolha dos sites
jornalísticos Folha de S.Paulo, The New York Times e The Guardian, por meio da “leitura
flutuante”, que permite a familiarização com os documentos. Naquele momento, a
pesquisa começou a tomar forma com a seleção das narrativas jornalísticas digitais dos
referidos meios de comunicação. Além de fornecer dados brutos, a pesquisa exploratória
sinalizou o volume de material jornalístico, constituindo, assim, o corpus da investigação.
Uma segunda etapa de triagem inicial foi realizada acessando as editorias Ambiente
da Folha de S.Paulo, Climate and environment e World News do The New York Times e
Environnment do The Guardian. Em concomitância, houve a utilização do recurso da
busca pelas palavras-chave “desmatamento Amazônia”, “queimadas Amazônia” e
“incêndio Amazônia” no folha.uol.com.br e pelas palavras-chaves “amazon
deforestation” e “amazon fire” tanto no nytimes.com quanto no theguardian.com.
A partir da “leitura flutuante”, formulamos nossa hipótese de pesquisa. Nossa
proposição antecipada é de que as narrativas digitais presentes nos sites Folha de S.Paulo,
The New York Times e The Guardian tanto validam a unidade e a integridade do
jornalismo em uma sociedade democrática ao tornar possível que o cidadão tenha contato
com uma representação confiável dos acontecimentos em torno da temática, quanto
temporalizam os discursos presentes, ao convocar e ao posicionar seu público frente a
uma agenda cívica. Esta afirmação provisória é a que pretendemos verificar, confirmar
ou refutar, com os resultados desta pesquisa.
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Como finalidade geral a que nos propusemos dentro do quadro teórico e pragmático
deste estudo, buscamos investigar, numa perspectiva comparativa, as narrativas
jornalísticas digitais presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian, visando mostrar as semelhanças e as diferenças entre as agendas midiáticas
dos referidos meios de comunicação no processo de inclusão do tema e dos discursos a
respeito dos incêndios e dos desmatamentos na floresta amazônica brasileira a fim de
convocar e de posicionar seu público frente a uma agenda cívica.
Já o movimento metodológico exploratório, a segunda fase da Análise de Conteúdo,
envolveu operações de codificação, que corresponde, segundo Bardin (2016, p. 133), “a
uma transformação - efetuada segundo regras - dos dados brutos do texto, transformação
esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do
conteúdo ou da sua expressão”. Assim sendo, durante os processos de codificação deste
estudo, informações foram reunidas a partir do recorte temporal, do recorte temático e de
contexto, para que, em seguida, fossem feitas a quantificação e o reagrupamento das
unidades de registro.
Deste modo, elegemos o período de seis meses, incluindo de 1º de agosto de 2019
a 31 de janeiro de 2020, como uma amostra do contexto temporal, bem como os incêndios
e os desmatamentos na Amazônia brasileira como a unidade de significação, tendo em
conta a relevância temática e a sua visibilidade no período considerado nesta análise.
Além disso, escolhemos também a unidade de contexto na qual a inter-relação de
circunstância envolve uma perspectiva de três culturas distintas: a brasileira, a
estadunidense e a britânica.
Na etapa do tratamento dos dados, realizamos o processo metodológico da
descrição analítica, que “funciona segundo procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens”, de acordo com Bardin (2016, p. 41), tratando-se,
portanto, “de um tratamento da informação contida nas mensagens”. Para tanto,
delineamos as unidades de codificação, recorrendo à categorização, que é uma “operação
de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em
seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente
definidos” (BARDIN, 2016, p. 147). Elaboramos, então, as seguintes categorias: temática
com o aporte teórico em Logan Molyneux (2017) e pluralidade de fontes. Desse modo,
aprofundamos em reflexões no que diz a respeito ao objeto da Análise do Conteúdo, que
é “a fala, isto é, o aspecto individual e atual (em ato) da linguagem”, tendo em
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consideração “as significações (conteúdo), eventualmente a sua forma e a distribuição
desses conteúdos e formas (índices formais e análise de coocorrência)” [BARDIN, 2016,
p. 49].
A última etapa da Análise de Conteúdo diz respeito ao tratamento dos resultados,
que envolve a inferência e a interpretação dos dados. A inferência é uma operação
intelectual com a qual o exercício analítico permite deduzir e concluir em processo
interpretativo. Já o ato de interpretar pode ser traduzido como uma ação em que se dá o
significado preciso. Com isto, o esforço de interpretação na análise de conteúdo oscila
entre “os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade de subjetividade”
(BARDIN, 2016, p. 15). Ao término, conforme apontam Cida Golin, Everton Cardoso e
Mariana Sirena (JORGE, 2015, p. 197), a apreensão do objeto da investigação
“transcende o levantamento controlado dos dados e ganha força como gesto interpretativo
do pesquisador em seu processo hermenêutico à luz da problematização e cercado por
elementos contextuais de diversas ordens, tanto os mais imediatos (expressos no
Dispositivo) como aqueles de dimensão conjuntural”.

4.4 O desenho da pesquisa quantitativa

A pesquisa quantitativa tem relação com a medição de valores e/ou quantidades a
partir da análise estatística. Ela é realizada ao longo da coleta, da análise, da interpretação
de massa dos dados numéricos. De acordo com Bardin (2016, p. 26), “na análise
quantitativa, o que serve de informação é a frequência com que surgem certas
características do conteúdo”. Para a coleta dos dados, fizemos a busca dos documentos
durante o período de 1º de agosto de 2019 a 31 de janeiro de 2020. Dessa forma, reunimos
o total de 285 reportagens, sendo 208 matérias jornalísticas da Editoria Ambiente da Folha
de S.Paulo (folha.uol.com.br), coletados por meio das palavras-chave “desmatamento
Amazônia”, “queimadas Amazônia” e “incêndio Amazônia”, 30 reportagens do The New
York Times (nytimes.com) contidas nas Editorias Climate and environment e World news
e 47 notícias do The Guardian (theguardian.com) da Editoria Environnment, ambas
coletas foram realizadas por meio das palavras-chave “amazon deforestation” e “amazon
fire”.
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4.5 O delineamento da pesquisa qualitativa

Lionel-Henri Grouxl (POUPRT et alli, 2014) afirma que aliar a pesquisa qualitativa
à pesquisa social se mostra positivo para a pesquisa social, considerando dois pontos de
vista: o do conhecimento e o da ação. Segundo Grouxl (POUPRT et alli, 2014, p. 118),
“a pesquisa qualitativa introduz uma nova leitura dos problemas e dos serviços; ela
favorece novos mecanismo de ajuda e de ações sociais, que se dão no sentido de uma
ampliação do espaço democrático de nossas sociedades”. Ainda que, “a aliança da
pesquisa qualitativa com a pesquisa social transforma positivamente a pesquisa social,
sob o duplo ponto de vista do conhecimento e da ação”, e sua compreensão em relação a
contribuição da pesquisa qualitativa no campo da pesquisa social é de que ela “pode ser
interpretada como um processo de inovação intelectual”.
Acrescentando a tudo isso, Bardin (2016, p. 27) afirma que “na análise qualitativa
é a presença ou a ausência de uma característica de conteúdo ou um conjunto de
características num determinado fragmento de mensagem que é tomada em
consideração”. O arranjo sistemático da pesquisa qualitativa utiliza-se, entre outras
ferramentas, da categorização, com o intuito de organizar a experiência humana em
conceitos. Segundo Bardin (2016), “as categorias são espécies de gavetas ou rubricas que
permitem a classificação de elementos de significação, uma tentativa arbitrária de
‘colecionador’ de introduzir ordem na desordem aparente”. Sua definição coloca em
evidência índices “para o exercício interpretativo e responde à projeção do referencial
teórico sobre a construção do objeto empírico”, conforme apontam Cida Golin, Everton
Cardoso e Mariana Sirena (JORGE, 2015, p. 193). Assim sendo, para o processo
descritivo e analítico, que nos permitiu o detalhamento dos procedimentos
metodológicos, empregamos, como já dito, as seguintes categorias: temática com o aporte
teórico em Logan Molyneux (2017) e pluralidade de fontes.
A categoria temática tem relação com densidade de informação, ou seja, com a
riqueza, a complexidade e a profundidade de conteúdo. Esta característica pode ser
identificada pela quantidade e pela qualidade de dados existentes nas reportagens, o
tamanho temporal e físico do espaço disponível para a narrativa, as formas de
disponibilização e o compartilhamento do texto midiático (site, redes sociais digitais,
etc.), pelo tempo necessário para que o público tenha acesso a todo o conteúdo disponível,
bem como pela pluralidade de fontes e de enunciados.
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A análise da categoria pluralidade de fontes é importante na medida em que a
multiplicidade de vozes e a diversidade de discursos qualificam a construção dos sentidos
que atravessam os textos midiáticos. A narrativa plurivocal dialoga com opiniões, relatos,
testemunhos etc. de fontes: oficial, empresarial, institucional, individual, testemunhal,
especializada, de referência, entre outras. De acordo com Muniz Sodré (2021, p. 168), “o
pluralismo das vozes gera uma diversidade argumentativa capaz de incrementar a
potência democrática do consenso” e dos argumentos contrários.
Além disso, faremos análise das fontes enunciativas, que contemplam: o enunciado,
como resultado da ação, o produto fechado ou acabado da prática social de linguagem ou
discurso, que tem forma verbal, visual, audiovisual, etc.; e da enunciação, que se refere
ao ato comunicativo que gerou o enunciado, portanto, às circunstâncias de tempo, lugar,
sujeito, necessárias à produção da fala. A análise de enunciação apoia-se “numa
concepção da comunicação como processo e não como dado” (BARDIN, 2016, p. 217).
Ela é apoiada, segunda a referida autora, num entendimento do discurso como palavra em
ato. Bardin (2016, p. 94) fala também a respeito da presença da subjetividade do sujeito
falante, pois o “eu” apresenta particularidades de seus pensamentos, de seus processos
cognitivos, de seus sistemas de valores e de representações, de suas emoções, de sua
afetividade e, também, do aflorar de seu inconsciente. Dessa forma, o discurso é, segundo
a autora, “marcado pela multidimensionalidade das significações exprimidas, pela
sobredeterminação de algumas palavras ou fins de frases”.

4.6 A construção do corpus: da coleta de dados ao auxílio de softwares para a análise
qualitativa

As metodologias da Teoria Fundamentada nos Dados, desenvolvida pelos
pesquisadores Barney Glaser e Alselm Strauss (NASCIMENTO, 2017, p. 5) foram
empregadas com a utilização de ferramentas de análise quantitativa e qualitativa de dados
como o software Atlas.ti 8, que proporcionou uma experiência inovadora tanto em relação
à sistematicidade do estudo quantitativo, quanto à agilidade na análise qualitativa da
vastidão de dados desta investigação, facilitando, assim, as inferências.
O Atlas.ti toma o “texto on-line e o codificador etiqueta as unidades de texto com
um código predefinido, não perdendo, com isso, a ligação entre o código e a unidade de
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texto, e ligando unidades de texto com o código” (BAUER, 2015, p. 202). O auxílio deste
software contribuiu na análise de conteúdo em níveis distintos: no tratamento das
narrativas digitais jornalísticas da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The
Guardian, nas operações de análise do texto por meio da categorização e na análise dos
dados obtidos, ou seja, sobre os resultados.
O primeiro passo foi acessar as reportagens do corpus nos sites da Folha de S.Paulo,
do The New York Times e do The Guardian. Para extrair dados, utilizamos a extensão do
navegador Google Chrome chamado Awesome Screenshot & Screen Recorder com
intuito de converter os arquivos das matérias jornalísticas em formato HTML (HyperText
Markup Language) para o formato em PDF (Portable Document Format). Importamos
toda a documentação em PDF para o programa Atlas.ti 8 (atlasti.com), totalizando 285
notícias da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The Guardian. O processo de
codificação no Atlas.ti 8 (atlasti.com) foi feito para tornar exequível a análise das
categorias temática e pluralidade de fontes. Durante a leitura de todo o corpus,
identificamos temas e fontes nas matérias jornalísticas digitais da Folha de S.Paulo, do
The New York Times e do The Guardian, especificando por meio de códigos. No final,
foram 1.735 códigos para a análise da amostragem (veja as Figuras 11 e 12).
Após este processo de codificação, elaboramos um banco de dados com todo o
material do corpus em planilhas no Microsoft Excel (veja as Figuras 13 e 14). Para tanto,
organizamos as planilhas de acordo com as categorias temática e pluralidade de fontes,
separando os dados mensalmente da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The
Guardian. A catalogação nos proporcionou um fio condutor para a pesquisa qualitativa
articulado com uma reflexão intensiva e intensivista, âncoras capazes de ordenar a
vastidão de dados.
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Figura 11 - Imagem da notícia Bolsonaro diz que dados de desmate foram ‘estancados’ para
atingir governo da Folha de S.Paulo com as codificações feitas contemplando as categorias
temática e pluralidade de fontes

Fonte: Atlas.ti 8

Figura 12 - Imagem dos Códigos que compreendem as categorias temática e pluralidade de
fontes

Fonte: Atlas.ti 8
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Figura 13 - Imagem do Microsoft Excel com a categoria temática do The New York Times
referente a setembro de 2019

Fonte: Elaboração própria

Figura 14 - Imagem do Microsoft Excel com a categoria pluralidade de fontes do The Guardian
referente a janeiro de 2020

Fonte: Elaboração própria
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No próximo capítulo, realizamos o estudo comparativo das temáticas presentes nas
narrativas jornalísticas digitais do corpus, visando correlacionar semelhanças e
diferenças. Inicialmente, abordamos o contexto relativos à história, aos princípios
norteadores e aos dados gerais da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The
Guardian, para, em seguida, efetuar a análise quantitativa e qualitativa proposta.
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5. SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS: A ANÁLISE COMPARATIVA DAS
TEMÁTICAS PRESENTES NAS NARRATIVAS DIGITAIS DA FOLHA DE
S.PAULO, DO THE NEW YORK TIMES E DO THE GUARDIAN
O objetivo deste capítulo é a realização do estudo comparativo das narrativas
jornalísticas digitais da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The Guardian,
utilizando a categoria temática para mostrar as similaridades e as disparidades.
Inicialmente, trataremos dos contextos relativos à história, aos princípios norteadores e
aos dados gerais dos referidos meios de comunicação, para, em seguida, apresentar as
análises quantitativa e qualitativa do corpus.
5.1 Histórico, princípios norteadores e dados gerais sobre a Folha de S.Paulo, o The
New York Times e o The Guardian.

A constituição da legitimidade da imprensa é um processo historicamente longo
construído progressivamente em bases sociais, culturais e políticas. Com este
entendimento, esta pesquisa em tela compreende os meios de comunicação Folha de
S.Paulo, The New York Times e The Guardian como jornalismo de referência, ou seja,
mainstream media. O discurso midiático interfere, conforme aponta Moraes (2010, p. 67),
“na cartografia do mundo coletivo, na medida em que propõe óticas argumentativas sobre
a realidade, aceitas por amplos segmentos sociais, dentro de uma lógica de identificação
e correspondência”. Do ponto de vista das corporações midiáticas, trata-se, segundo a
supracitada autora, de regular a opinião social por meio de “critérios exclusivos de
agendamento dos temas que merecem ênfase, incorporação, esvaziamento ou extinção”.
A adoção de um estudo comparativo dos sites da Folha de S.Paulo, do The New
York Times e do The Guardian visa correlacionar semelhanças e diferenças na expressão
da representatividade e da diversidade das narrativas digitais, bem como captar tendências
atuais de um dos setores mais importantes do capitalismo global, o das indústrias
culturais. Além disso, a pesquisa comparativa é importante por “avaliar empiricamente o
argumento de que as culturas jornalísticas seriam vinculadas aos contextos de que
emergem, particularmente nos países em desenvolvimento e nas democracias em
transição” (MICK e SCHMITZ, 2017, p. 63).
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Figura 15 - Imagem do site The New York Times

A coleta das narrativas jornalísticas presentes no corpus desta pesquisa foi feita na editoria
Climate and Environment.
Fonte: The New York Times

A tendência da indústria da imprensa é o modelo do jornalismo digital, que inclui,
conforme nos pontua Elias Machado (2002, p. 3), “todo produto discursivo que reproduz
a realidade pela singularidade dos fatos”. Os pioneiros nesta nova linguagem foram o The
New York Times e o The Guardian, juntamente com o Texas Tribune. O domínio
nytimes.com 40 (veja a Figura 15) entrou no ar em 1996, dando aos leitores de qualquer
lugar do mundo acesso às imagens e aos artigos. Quatro anos depois, o The New York
Times e o New York Digital inauguram a produção de notícias com atualização contínua.
Em 2006, são lançados o novo layout do site com opções de personalização, bem como a
sua versão mobile. No ano seguinte, o The New York Times lança a versão digital para
assinantes, nomeado Times Reader e, concomitantemente, abre o acesso a conteúdo
gratuitos pelo serviço denominado TimesSelect. Com a política editorial baseada na
justiça, na integridade, na verdade e na produção de conteúdo de alta qualidade, conforme

40

THE NEW YORK TIMES. Disponível em: http://www.nytco.com. Acesso em: 4 de outubro de 2021.
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afirma o próprio The New York Times em seu site, ele faz parte do New York Times
Company, que inclui, ainda, o International New York Times e INYT.com.
Progressivamente, em 2008, o site transmite por live streaming o vídeo do debate
presidencial em sua página inicial, introduzindo, também, no mercado o aplicativo do
NYTimes.com. No ano seguinte, estreia o TimesWire com notícias em formato de linha de
tempo e TimesReader 2.0. A versão Flipboard do The New York Times para iPad e iPhone
é apresentada em 2010 e para Android em 2013. O NYTimes completou 20 anos em 2016,
apresentando, em 2020, a melhor marca de crescimento de registros em sua história, com
6,5 milhões de assinaturas totais.
O The Guardian 41 (veja a Figura 16) iniciou o desenvolvimento de sua publicação
on-line entre 1994 e 1995, sendo que, neste último ano, o New Media Labs do Guardian
foi oficialmente estabelecido pelo Board of Guardian Newspapers Ltd com instruções
para implementar a publicação eletrônica proposta do The Guardian e Observer. A rede
de sites The Guardian Unlimited foi lançada em 1999, incluindo News Unlimited,
Football Unlimited, Cricket Unlimited e Jobs Unlimited. As adições posteriores à rede

Figura 16 - Imagem do site The Guardian

Environment é a editoria que foram recolhidas as reportagens sobre as queimadas e os incêndios
na Amazônia brasileira.
Fonte: The Guardian
THE GUARDIAN. Disponível em: https://www.theguardian.com/about. Acesso em: 4 de outubro de
2021.
41
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incluíram Film Unlimited, Education, Books, Shopping e Money. Em 2008, o domínio
tornou-se guardian.co.uk, passando para theguardian.com em 2013.
Já em 2001, o The Guardian tinha mais de 2,4 milhões de usuários únicos. Com
suas diretrizes editoriais baseadas na independência, na integridade e na liberdade de
expressão, segundo afirma o próprio site, a tinta digital do The Guardian tem aumentado
significativamente na última década. Entre 2009 e 2010, foi lançada uma série de novos
produtos e serviços digitais, incluindo aplicativos para iPhone e iPod Touch, Open
Platform e Datablog. No ano seguinte, a Guardian News & Media anuncia como centro
de sua estratégia o jornalismo aberto na web. Desde então, a continuidade de lançamentos
incluiu novas aplicações e plataformas, incluindo edições Kindle e iPad, aplicativos
Android e Blackberry, Facebook app, GuardianWitness, que permitiu que os leitores
contribuíssem para notícias ao vivo e outros conteúdos, e novas edições digitais nos EUA
(guardiannews.com) e Austrália (theguardian.com/au). Em 2014, o The Guardian lançou
o primeiro Glassware para o Google Glass, The Guardian for Glass, como parte do
programa UK Glass Explorer. Já no ano de 2015, o novo site do The Guardian é lançado
para os leitores do Reino Unido e do mundo. Atualmente, o theguardian.com é a terceira
maior organização de notícias digitais do planeta Terra, com o registro de 157 milhões de
navegadores únicos em todo o mundo.

Figura 17 - Imagem do site Folha de S.Paulo

Editoria Ambiente, sessão na qual foram coletadas as reportagens analisadas por esta
investigação.
Fonte: Folha de S.Paulo
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O site Folha de S.Paulo 42 (folha.uol.com.br) é o terceiro dos jornais brasileiros a
ter sua versão on-line, datado 9 de julho de 1995, de acordo com Johnson (2006, p. 8).
Segundo informa o site do Grupo Folha, a Folha de S.Paulo (veja a Figura 17) publica,
atualmente, cerca de 160 notícias por dia, contando com uma audiência de 28 milhões de
visitantes únicos e 200 milhões de páginas visitadas por mês. A leitura é livre até cinco
textos por mês, exigindo então um cadastro, que dá acesso a mais cinco conteúdo para os
não assinantes. Pautado na criação, na produção e no desenvolvimento de conteúdo online, o site da Folha de S.Paulo está entre os cinco meios de comunicação brasileiros
(Estadão, Gazeta do Povo, O Globo e Zero Hora) que produzem material jornalístico
para dispositivos móveis como tablets, smartphones e iPhones, e para as plataformas
WAP e SMS.

5.2 Quantificação
Gráfico 1 – Gráfico referente a análise quantitativa das reportagens dos sites Folha de S.Paulo,
The New York Times e The Guardian

Quantidade de reportagens sobre os incêndios
e os desmatamentos na Amazônia brasileira
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Fonte: Elaboração própria
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Disponível
em:
http://www1.folha.uol.com.br/institucional/conheca_o_site_da_folha.shtml. Acesso em: 4 de outubro de
2021.
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A pesquisa quantitativa lida com números, usando de modelos estatísticos para
explicar os dados. Para a análise dos dados, especificamente, das reportagens presentes
nos sites da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The Guardian no que
concerne à medição das quantidades, optamos pela avaliação mensal do material coletado.
Dessa forma, examinamos minuciosamente o corpus, contemplando o seguinte recorte
temporal: agosto de 2019, setembro de 2019, outubro de 2019, novembro de 2019,
dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (veja o Gráfico 1). A totalidade das matérias
jornalísticas compreende 285 reportagens analisadas, sendo dessas, 208 notícias do site
Folha de S.Paulo, 30 reportagens do site The New York Times e 47 notícias do site do The
Guardian.
Observamos que, no período de agosto de 2019, foram publicadas 106 notícias na
Folha de S.Paulo, 19 matérias jornalísticas no The New York Times e 28 reportagens no
The Guardian, resultando em 153 notícias no oitavo mês do ano. Seguindo a ordem
cronológica, no mês de setembro de 2019, a Folha de S.Paulo publicou 41 reportagens,
o The New York Times postou no seu site 3 matérias jornalísticas e o The Guardian
divulgou 8 notícias, constituindo 52 reportagens no nono mês do ano. Já em outubro de
2019, houve a publicação de 14 matérias jornalísticas na Folha de S.Paulo, 2 reportagens
no The New York Times, 2 notícias no The Guardian, abrangendo um total de 18 matérias
jornalísticas no referido mês.
No décimo primeiro mês do ano civil, constatamos a divulgação de 24 matérias na
Folha de S.Paulo, 4 notícias no The New York Times e 5 reportagens no The Guardian,
formando o total de 33 notícias em novembro de 2019. Além disso, contabilizamos 10
notícias publicadas na Folha de S.Paulo, 1 matéria jornalística no The New York Times e
2 reportagens no The Guardian em dezembro de 2019, integralizando 14 notícias no mês
mencionado. Por fim, em janeiro de 2020, registramos 13 matérias jornalísticas na Folha
de S.Paulo, 1 reportagem no The New York Times e 2 notícias no The Guardian,
totalizando 16 reportagens no primeiro mês do ano civil.
Do total das 285 reportagens em análise nesta investigação, verificamos que
72,98% são do site Folha de S.Paulo, 10,52% fazem parte do The New York Times e
16,49% são compostas do The Guardian.
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5.3 Análise Qualitativa

5.3.1 Análise temática: o tratamento do tema na informação

A avaliação do modo como o tema é tratado torna-se fundamental para a percepção
de como ele pode ser apreendido pelo público. Maxwell McCombs e Lei Guo (2014, p.
262) advertem que “a condição fundamental que determina o impacto da agenda da mídia
na agenda do público é a relevância dos elementos na agenda da mídia” 43. O estudo
comparativo adotado por esta pesquisa visa correlacionar similaridades e disparidades na
expressão da representatividade e da diversidade das temáticas abordadas pela Folha de
S.Paulo, pelo The New York Times e o The Guardian.
Para mensurar a temática dos incêndios e dos desmatamentos da Amazônia
brasileira teremos como base a categoria temática, considerando que ela tem relação a
densidade da informação, com a riqueza, a complexidade e a profundidade de conteúdo.
Esta característica pode ser identificada pela quantidade e qualidade de dados existentes
nas reportagens, o tamanho temporal e físico do espaço disponível para a narrativa, as
formas de disponibilização e compartilhamento do texto midiático (site, redes sociais,
etc.), bem como pelo tempo necessário para que o público tenha acesso a todo o conteúdo
disponível.
Essa camada de análise é singular ao lançar luz a respeito do modo como as
narrativas jornalísticas transmitem informações com o intuito de convocar e mobilizar os
cidadãos frente a uma agenda pública, considerando que a “informação é o recurso
necessário para participar da vida pública” 44 (MOLYNEUX, 2017, p. 4). Dessa forma, o
olhar dirige-se para fontes enunciativas, que contemplam o enunciado, como resultado da
ação, o produto fechado ou acabado da prática social de linguagem ou discurso, que tem
forma verbal, visual, audiovisual, et cetera.
Sodré (2009, p. 175) atenta-nos para o fato de que a enunciação é “o ato que
´introduz aquele que fala na sua fala`, o que confere ao ato comunicativo uma dimensão

No original: “The key condition determining the impact of the media’s agenda on the public’s agenda is
the relevance of the elements on the media’s agenda” (MCCOMBS; GUO, 2014, p. 262).
44
No original: “(...) information is the resource needed to participate in public life” (MOLYNEUX, 2017,
p. 4).
43
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social, logo também uma instância de poder, uma vez que são assimétricas as
competências linguísticas dos sujeitos coexistentes numa mesma sociedade”. O referido
autor (2009, p. 27) nos esclarece, ainda, que “a notícia seria propriamente um enunciado
ou uma sequência de enunciados”. Para a apreensão dos textos midiáticos, nos
dedicaremos também à enunciação, que se refere ao ato comunicativo que gerou o
enunciado, portanto, às circunstâncias de tempo, lugar, sujeito, necessárias à produção da
fala.

5.3.1.1 Estudo comparativo: a análise temática referente a agosto de 2019

Iniciamos esta investigação comparativa entre os conteúdos digitais jornalísticos da
Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The Guardian com o intuito de estabelecer
as semelhanças e as diferenças em torno da temática dos incêndios e dos desmatamentos
na Amazônia brasileira. Identificamos que as temáticas similares que fazem parte dos
jornais digitais brasileiro, estadunidense e britânico são aquelas relativas aos dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), aos desmatamentos e aos incêndios na
Amazônia brasileira, à demissão de Ricardo Galvão até então diretor do INPE, ao “Dia
do Fogo”, à cúpula do G7, bem como ao embate entre o presidente brasileiro Jair
Bolsonaro e o mandatário francês Emmanuel Macron.
A Folha de S.Paulo revela que o desmatamento na Amazônia em julho de 2019
teve crescimento de 278% em relação ao mesmo mês do ano de 2018. De acordo com o
jornalista Phillippe Watanabe, os dados são do Deter (Detecção do Desmatamento em
Tempo Real), sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A reportagem
Desmatamento na Amazônia em julho cresce 278% em relação ao mesmo mês em 2018 45
informa, ainda, que em junho de 2019, o Deter apontou crescimento de 90% no
desmatamento em relação a junho de 2018.
A disputa em torno dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
que mostraram um aumento significativo e constante no desmatamento da Amazônia
brasileira suscitou muitas divergências. A reportagem Bolsonaro diz que dados de
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desmate foram 'espancados' para atingir governo 46 da Folha de S.Paulo dá visibilidade
à declaração do presidente Jair Bolsonaro ao rebater os dados do INPE, órgão do próprio
governo. Segundo o chefe do Executivo brasileiro, os números foram “espancados” com
o objetivo de atingir o nome do Brasil e do atual governo. Segundo relatam jornalistas
Gustavo Uribe e Danielle Brant da Folha de S.Paulo, o INPE respondeu às críticas em
nota enviada à imprensa, na qual o instituto reafirma sua confiança na qualidade dos dados
produzidos e diz prezar pela honestidade científica, pela excelência e pela transparência.
Nesse mesmo sentido, a reportagem Em resposta a Bolsonaro, INPE diz prezar por
honestidade científica 47 chama a atenção para a defesa do INPE em relação à sequência
de ataques feita pelo governo Jair Bolsonaro.
Por sua vez, o The Guardian alerta, na reportagem Desmatamento na Amazônia:
governo Bolsonaro acusado de tentar semear dúvidas sobre dados 48, que a floresta
amazônica está sendo queimada e cortada na taxa mais alarmante da memória recente, e
diante desta realidade, o governo de Jair Bolsonaro está focado em reinterpretar os dados
ao invés de lidar com os culpados. De acordo com o jornalista Jonathan Watts, os dados
mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram a destruição,
durante um único mês, de mais de 1.800 quilômetros quadrados, o que está empurrando
a maior floresta tropical do mundo para um ponto de inflexão irreversível e erodindo um
sumidouro globalmente essencial para o dióxido de carbono.
O jornalista Jonathan Watts do The Guardian mostra, na reportagem Desmatamento
na Amazônia brasileira aumenta para bater recordes em agosto 49, que a Amazônia
brasileira, maior sumidouro de carbono terrestre do mundo, perdeu 1.114,8 km2 (430
milhas quadradas) nos primeiros 26 dias de agosto de 2019. O jornal britânico destaca
que o aumento dos desmatamentos e dos incêndios na região amazônica aumenta as
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preocupações sobre o enfraquecimento da proteção florestal sob o presidente Jair
Bolsonaro.
No The New York Times, as jornalistas Manuela Andreoni e Christine Hauser
relatam, na reportagem Incêndios na Floresta Amazônica surgiram este ano 50, que o
INPE informou a detecção de um aumento de 77% incêndios em 2019 na maior floresta
tropical do mundo em relação ao mesmo período de 2018. O jornal estadunidense sinaliza
que os incêndios ocorrem em áreas desabitadas de floresta tropical e, além disso, eles
estão invadindo áreas povoadas no norte do país, incluindo os estados de Rondônia e do
Acre. De acordo com o The New York Times, a maioria dos incêndios são causados por
agricultores que estão limpando suas terras.
A polêmica em torno dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) desencadeou a demissão do então diretor Ricardo Galvão, conforme mostra a
reportagem Diretor do INPE será exonerado após críticas do governo a dados de
desmate 51 da Folha de S.Paulo. De acordo com os jornalistas Danielle Brant e Phillippe
Watanabe, o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, decidiu exonerar, no dia
2 de agosto de 2019, o diretor do INPE, após críticas a dados divulgados sobre
desmatamento considerados sensacionalistas pelo governo. Segundo Ricardo Galvão, o
motivo de sua exoneração foi porque seu discurso em relação ao presidente Jair Bolsonaro
criou constrangimento.
O contexto da demissão de Galvão levou a comunidade científica a se manifestar,
como mostra a reportagem Cientistas dizem que, apesar de esperada, demissão de diretor
do INPE é chocante 52. De acordo com o jornalista Phillippe Watanabe da Folha de
S.Paulo, pesquisadores brasileiros declararam que a exoneração do diretor do INPE não
é surpreendente, mas ainda assim é chocante e prejudica a imagem do país no exterior,
uma vez que Ricardo Galvão é um cientista respeitado internacionalmente pela sua
competência, sua seriedade e sua ética profissional. Este mesmo aspecto academial é
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abordado pela matéria Diretores de centros de pesquisa pediram que Pontes intercedesse
por diretor do INPE 53, na qual o jornalista Phillippe Watanabe da Folha de S.Paulo
chama a atenção para o pedido dos diretores de instituições de pesquisa ligadas ao
Ministério da Ciência e Tecnologia para que o ministro Marcos Pontes intercedesse junto
ao presidente Jair Bolsonaro pelo então diretor do INPE, Ricardo Galvão.
Neste clima de tensão entre o governo, o Instituto e a comunidade científica, o
presidente Jair Bolsonaro sugeriu, no dia 4 de agosto de 2019, que ordenou ao ministro
Marcos Pontes a exoneração do diretor do INPE, Ricardo Galvão, após críticas feitas ao
capitão reformado em controvérsia envolvendo dados de desmatamento divulgados pelo
órgão, conforme mostra a reportagem Certas coisas não peço, eu mando, diz Bolsonaro
sobre exoneração do diretor do INPE 54 de autoria da jornalista Danielle Brant da Folha
de S.Paulo. Em acordo com a atitude de Messias Bolsonaro, ao defender a demissão do
diretor do INPE, o secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, afirmou
que não dá para peitar o presidente, uma vez que a hierarquia é importante, conforme
relata o jornalista Igor Gielow na reportagem Secretário de Doria defende demissão do
diretor do INPE 55 da Folha de S.Paulo.
Já a reportagem Diretor do instituto espacial do Brasil demitido na linha de
desmatamento na Amazônia 56 do The Guardian destaca que o presidente Bolsonaro e
seus ministros classificaram o lançamento dos dados referentes ao aumento do
desmatamento da Amazônia brasileira como uma irresponsável tentativa de manchar a
imagem do Brasil no exterior. Segundo narra o jornalista Dom Phillips, o presidente
brasileiro chamou os números do INPE de “mentiras” e deu a entender que Galvão estava
“a serviço” de um grupo estrangeiro sem fins lucrativos. Ainda segundo o Guardian, em
reação às declarações de Messias Bolsonaro, Ricardo Galvão disse que o presidente se
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comportou “como se estivesse em um bar” e defendeu novamente os dados divulgados
pelo INPE.
Na reportagem Bolsonaro abençoou ataque 'brutal' à Amazônia, alerta cientista
demitido 57, o correspondente da América Latina do The Guardian, Tom Phillips, relata
que Ricardo Galvão emitiu um alerta a respeito da intensificação do ataque “brutal e
rápido” de madeireiros ilegais à Amazônia brasileira com a bênção do presidente Jair
Bolsonaro. Em declarações ao jornal britânico, cinco dias após sua demissão, Ricardo
Galvão disse que estava “rezando para os céus” para que a autoridade de extrema direita
mudasse de rumo antes que a Amazônia e a reputação internacional do Brasil como líder
ambiental fosse arruinada. Em entrevista ao The Guardian, Galvão acusou a Bolsonaro,
ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ao chefe da segurança institucional,
general Augusto Heleno, de travar uma batalha de meses para minar o INPE,
desacreditando as descobertas do instituto e, assim, abrir caminho para uma maior
exploração da Amazônia. Por sua vez, o The New York Times abordou a temática da
demissão de Ricardo Galvão, um físico respeitado, dando foco aos protestos de
organizações ambientais e de funcionários públicos, conforme mostra a reportagem
Bolsonaro despede chefe da agência de rastreamento do desmatamento da Amazônia no
Brasil 58 de autoria do jornalista Ernesto Londoño.
A reverberação dos incêndios na floresta amazônica brasileira despertou, dentro do
Brasil e fora do país, insatisfação ou revolta. O jornalista Jonathan Watts do The Guardian
narra, na reportagem Incêndios na Amazônia: o que está acontecendo e há algo que
possamos fazer? 59, que milhares de incêndios estão queimando no Brasil, muitos deles
na maior floresta tropical do mundo, que está enviando nuvens de fumaça pela região e
bombeando quantidades alarmantes de carbono na atmosfera do mundo. A propagação
dos incêndios na Amazônia brasileira é, também, o ponto principal da matéria Incêndios
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na floresta amazônica: uma catástrofe ambiental - em imagens 60 do jornal britânico. Por
meio do fotojornalismo, o The Guardian mostra os incêndios e suas consequências,
imputando responsabilidade a fazendeiros, grileiros e madeireiros que incendeiam
árvores e limpam a terra para plantar ou pastar. Além disso, a referida reportagem atribui
o incentivo do presidente Bolsonaro aos agricultores, madeireiros e pecuaristas com o
intuito de acelerar os esforços para remover a floresta.
A cobertura jornalística do The Guardian a respeito dos incêndios na floresta
amazônica brasileira chama atenção para cerca de 80 mil incêndios que foram detectados
no Brasil em 2019, destacando que mais da metade aconteceu na região amazônica,
embora o presidente de extrema direita, Jair Bolsonaro, tenha afirmado que a situação
estava “voltando ao normal”. De acordo com a notícia ‘O pior dos incêndios ainda está
por vir’, apesar de o Brasil alegar que a crise está sob controle61 de autoria do jornalista
Tom Phillips, a Amazônia brasileira perdeu 1.114,8 km2, nos primeiros 26 dias de agosto,
conforme dados preliminares da agência governamental brasileira de monitoramento por
satélite. Segundo ainda o jornal britânico, uma área com metade do tamanho da Filadélfia,
a maior cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, foi supostamente perdida em julho de
2019, quando a mídia brasileira denunciava uma “explosão” de devastação na Amazônia.
Já a reportagem de Dom Phillips do The Guardian alerta que incêndios foram
relatados em reservas indígenas protegidas da Amazônia brasileira, aumentando o temor
de que madeireiros e grileiros tenham atacado essas áreas remotas durante o aumento
dramático de incêndios na maior floresta tropical do mundo. De acordo com a reportagem
Brasil: temores por tribos isoladas da Amazônia com incêndios em reservas protegidas 62,
chamas foram vistas na reserva indígena Arariboia, no estado do Maranhão, uma reserva
fortemente desmatada na margem oriental da Amazônia, que abriga cerca de 80 pessoas
de um grupo isolado do povo indígena Awá, descrito pela ONG Sobrevivência
Internacional como a mais ameaçada tribo do mundo.
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Com esse mesmo propósito, a Folha de S.Paulo informa que o fogo avança sobre
áreas protegidas. De acordo com os jornalistas Fabiano Maisonnave e Phillippe
Watanabe, em uma semana, houve 68 ocorrências dentro de terras indígenas e de unidades
de conservação tanto estaduais quanto federal. A matéria Onda de queimadas já atinge
68 áreas protegidas somente nesta semana 63 registra que, somente até o dia 19 de agosto
de 2019, o fogo destruiu 32,5 mil hectares, o equivalente a 206 Parques Ibirapuera,
segundo nota do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Além disso, o jornal brasileiro nos sinaliza a respeito das invasões e dos arrendamentos
ilegais em áreas protegidas, como é o caso da Terra Indígena Kadiweu, no Mato Grosso
do Sul, e da Reserva Extrativista (Resex) Jaci-Paraná, em Rondônia, com,
respectivamente, 39 e 16 focos de calor somente no dia 19 de agosto de 2019.
A jornalista Juliana Arini da Folha de S.Paulo informa que estado do Mato Grosso
lidera as queimadas na Amazônia, com 13.682 focos de calor acumulados em todo o ano,
de acordo com dados do Instituto Centro de Vida (ICV), com base na plataforma do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). De acordo com a reportagem Mato
Grosso lidera queimadas na Amazônia 64, há um aumento de 87% nos focos de calor,
considerando os oito primeiros meses de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. A
referida reportagem da Folha de S.Paulo informa, ainda, que as queimadas ocorrem
principalmente nas propriedades particulares, uma vez que, desde janeiro de 2019, 60%
dos focos de calor foram em áreas privadas registradas no Cadastro Ambiental Rural,
16% em Terras Indígenas e 1% em Unidades de Conservação.
Já o jornalista Jake Spring narra seu testemunho dos incêndios num trecho de 30
quilômetros de Humaitá a Lábrea, ao longo da rodovia Transamazônica, registrado na
reportagem Incêndios na Amazônia clareiam até o céu noturno 65 da Folha de S.Paulo.
Conforme relata Spring, não há luzes à vista, mas o céu noturno tem um brilho amarelo
tênue, porque a Amazônia está em chamas. O referido repórter conta, ainda, que o cheiro
é de churrasco, de brasas de madeira queimando, enquanto o visual é de chamas amarelas
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devoravam árvores, iluminando o céu. O jornalista Jake descreve que, durante o dia, o
sol, normalmente tão intenso nestas partes, é ofuscado pela fumaça cinza densa, e quando
o incêndio é recuado, a paisagem emite ainda um brilho laranja.
Diante da pressão internacional por causa da destruição de um recurso vital no
combate às mudanças climáticas que é a Amazônia, o mundo voltou as atenções para o
Brasil. A reportagem Amazônia ajuda a regular clima global, mas não é o pulmão do
mundo 66 destaca a mobilização de chefes de Estado, celebridades, cidadãos de diversas
partes do planeta que demonstraram preocupação com o destino da maior floresta tropical
do mundo. De acordo com a jornalista Ana Carolina Amaral, esse alvoroço transnacional
torna terreno fértil para a representação de fatos deformados ou amplificados por meio do
imaginário coletivo, e nesse aspecto a reportagem da Folha de S.Paulo procura discernir
o que é certo e errado em relação às representações idealizadas ou às fabulações a respeito
da Amazônia.
Os incêndios florestais na Amazônia foram tratados também na reportagem Nasa
diz precisar de tempo para saber se queimadas de 2019 alcançarão recorde anual ou
não 67. Conforme informa o jornalista Matheus Moreira da Folha de S.Paulo, a
Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) publicou, em 21 de agosto de
2019, em um dos seus dos blogs, o texto “Incêndios na floresta tropical brasileira criam
fumaça que atravessa o país”. Na primeira versão da referida publicação, os dados do
Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) eram citados
como uma possibilidade de recorde de incêndios, entretanto, após o texto ser reescrito, o
site da NASA retirou a menção ao INPE, porque, segundo a agência do governo federal
dos Estados Unidos, ainda seria cedo para dizer que 2019 registra recorde de queimadas.
Já no dia 23 de agosto de 2019, pesquisadores da NASA que monitoram focos de
queimada no planeta afirmaram que seus dados sobre o Brasil estão consistentes com o
aumento abrupto que o INPE vem reportando. A reportagem Focos de incêndio na
Amazônia têm assinatura do desmatamento, diz Nasa 68 assinada pelo jornalista Rafael
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Garcia informa que, segundo o pesquisador Douglas Morton, chefe do Laboratório de
Ciências Biosféricas do Centro Goddard de Voo Espacial da NASA, em Maryland, nos
Estados Unidos, é possível correlacionar os principais focos de calor detectados pelos
satélites Terra e Aqua da NASA ao corte raso de floresta na região, e não a outros tipos
de atividade que implicam queimadas sem desmatamento, como limpeza de pastos,
preparo de plantios ou queima de bagaços.
Por sua vez, o The New York Times contextualiza os incêndios na bacia amazônica,
mostrando que eles representam apenas uma das muitas áreas significativas em que os
incêndios florestais estão queimando atualmente em todo o mundo, como acontece na
África central com vastas extensões de savana em chamas e nas regiões árticas da Sibéria.
A jornalista Kendra Pierre-Louis relata, na reportagem Amazônia, Sibéria, Indonésia: um
mundo de fogo 69, que o aumento na severidade e a propagação para lugares onde os
incêndios raramente eram vistos anteriormente estão aumentando o medo de que as
mudanças climáticas exacerbem o perigo.
A série coordenada de incêndios florestais na região de Novo Progresso, no Pará,
ficou conhecida como o “Dia do Fogo”. De acordo com o jornalista Fabiano Maisonnave
da Folha de S.Paulo, na reportagem Em 'Dia do Fogo', sul do PA registra disparo no
número de queimadas 70, após fazendeiros do entorno da BR-163 no sudoeste do Pará
anunciarem o “Dia do Fogo”, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
registrou uma explosão de focos de incêndio na região, segundo monitoramento do
Programa Queimadas. A referida matéria informa que Ministério Público Estadual
investiga o caso. Conforme relata o repórter Maisonnave, o município de Novo Progresso
sofreu um aumento de 300% em casos de focos de incêndio no dia 10 de agosto de 2019
em comparação com o dia anterior. Segundo ainda a Folha de S.Paulo, em Altamira, cuja
parte do território está na área de influência da BR-163, o salto no sábado foi ainda maior,
743%, com 194 casos.
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A jornalista Talita Fernandes da Folha de S.Paulo cientifica que o presidente Jair
Bolsonaro pediu, no dia 25 de agosto de 2019, que o ministro da Justiça, Sergio Moro,
determinasse a investigação do “Dia do Fogo” pela Polícia Federal. De acordo com a
notícia Bolsonaro pede que PF investigue 'Dia do Fogo' após pecuarista lançar suspeitas
sobre ICMBio 71, o caso era apurado até então pelo Ministério Público Estadual do Pará
em Novo Progresso, até que, no dia 15 de agosto de 2019, o órgão afirmou ter acionado
a Polícia Civil.
Já o The New York Times chama atenção, na reportagem Em meio à indignação com
os incêndios nas florestas tropicais, muitos na Amazônia permanecem desafiadores 72,
para o líder sindical de agricultores em Novo Progresso, Agamenon da Silva Menezes,
conhecido como Lula. Os jornalistas Manuela Andreoni e Ernesto Londonõ relatam que,
diferentemente da reação de pânico global por milhares de pessoas em relação aos
incêndios florestais na Amazônia, Agamenon da Silva Menezes se perguntou se o mundo
havia enlouquecido. Lula considera os incêndios na região uma parte normal da vida,
porque, segundo ele, é assim que alguns agricultores limpam a terra para ganhar a vida.
O The New York Times mostra que, em Novo Progresso, como em muitas partes do
Brasil, há um forte apoio à política do presidente Jair Bolsonaro na Amazônia, que
prioriza o desenvolvimento econômico em detrimento da proteção ambiental. Ainda de
acordo com o jornal estadunidense, esses brasileiros argumentam que o fogo e o
desmatamento são essenciais para manter pequenos agricultores e grandes fazendas que
exportam carne e soja para o mundo nos negócios, e que os danos que causam à maior
floresta tropical do mundo são modestos.
Por sua vez, o The Guardian revelou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi alertado tanto por autoridades ambientais
brasileiras e promotores federais a respeito do planejamento de incêndios por parte de
fazendeiros e grileiros na Amazônia. De acordo com o jornalista Dom Phillips, os
promotores observaram que o jornal local Folha do Progresso noticiou os planos para o
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incêndio no dia 5 de agosto de 2019. A reportagem Autoridades do Brasil falharam em
agir após aviso de “Dia do Fogo” na Amazônia, dizem os promotores 73 registra, também,
que o Ibama não respondeu às advertências feita pelos promotores até dois dias após o
início dos incêndios. Segundo relata o jornal britânico, o Ibama afirmou que seu
funcionamento foi prejudicado pela retirada do apoio policial, colocando em risco suas
equipes em uma região onde já enfrentam ameaças.
Os incêndios e os desmatamentos na Amazônia brasileira são o que tonificam o
embate entre o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente brasileiro Jair
Bolsonaro, bem como as principais discussões realizadas na 45ª cúpula do G7. As
referidas temáticas avançam lado a lado no The Guardian, no The New York Times e na
Folha de S.Paulo. O jornal britânico mostra, na reportagem Merkel apoia pedido de
Macron para negociações do G7 sobre incêndios na Amazônia 74, o apoio da chanceler
alemã ao apelo do presidente francês para colocar os incêndios na Amazônia na agenda
da cúpula do G7, depois que Macron classificou a situação como uma crise internacional.
Conforme relata o jornalista Tom Phillips, a intervenção de Emmanuel Macron provocou
uma resposta furiosa de Jair Bolsonaro, que lamentou o posicionamento de presidente
francês, interpretando-o como tirar vantagem para ganho político pessoal em uma questão
interna brasileira e de outros países amazônicos. O presidente brasileiro nomeou tal
postura como “tom sensacionalista” de Macron.
Os jornalistas Julian Borger, Jonathan Watts e Tom Phillips do The Guardian
relatam, na notícia Líderes do G7 mantêm conversações de emergência sobre a crise dos
incêndios na Amazônia 75, que a França e a Irlanda ameaçaram bloquear o acordo de livre
comércio do Mercosul (Mercado Comum do Sul) entre a União Europeia, enquanto o
presidente Bolsonaro não impedir o desmatamento da Amazônia. A suspenção temporária
do estado de tensão deu-se com o anúncio do pacote de assistência de 20 milhões dólares
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para ajudar a combater incêndios na Amazônia, o resultado mais concreto da cúpula do
G7, em Biarritz, na França, conforme mostra o The Guardian.
Todavia, a ajuda oferecida ao Brasil foi de encontro ao embate entre os presidentes
francês e brasileiro. De acordo com a reportagem Incêndios na floresta amazônica: Brasil
rejeita US $ 20 milhões prometidos pelo G7 76, Macron tweetou que os incêndios na bacia
do Amazonas representaram uma crise internacional e, em resposta ao presidente da
França, Bolsonaro acusou-o de ter uma “mentalidade colonialista”. O jornalista Jonathan
Watts informa, ainda, enquanto o Brasil rejeitava a oferta dos países do G7, o chefe de
gabinete do presidente Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, disse a Emmanuel Macron para
cuidar de “sua casa e suas colônias”. O The Guardian, na reportagem Jair Bolsonaro
exige que Macron retire 'insultos' por incêndios na Amazônia 77 de autoria do jornalista
Tom Phillips, mostra, também, que Jair Bolsonaro rejeitou as críticas de Macron sobre
seu histórico ambiental e exibiu o apoio de Donald Trump ao seu governo de extrema
direita.
A escalada em uma série de comentários e acusações que Emmanuel Macron trocou
com Jair Bolsonaro é a temática da matéria Floresta tropical brasileira dispara alerta e
raiva na Europa 78 do The New York Times. De acordo com os jornalistas Richard PérezPeña e Matina Stevis-Gridneff, o presidente da França acusou o presidente do Brasil de
mentir sobre o compromisso de combater as mudanças climáticas e de proteger a floresta
amazônica. Ainda segundo relato do jornal estadunidense, os líderes europeus reagiram
com crescente medo e raiva aos incêndios que assolam a floresta tropical do Brasil,
chamando-os de uma crise mundial que está acelerando o aquecimento global, bem como
ao atribuir falta de interesse por parte do líder brasileiro no combate aos incêndios.
O jornalista Norimitsu Onishi do The New York Times toma em consideração a
lacuna de liderança em questões que afetam o clima global. De um lado, o presidente
francês Emmanuel Macron critica o líder brasileiro, ameaçando acabar com o acordo
comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Por outro lado, o presidente
“Amazon rainforest fires: Brazil to reject $20m pledged by G7”, publicada no The Guardian em 27 de
agosto de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/amazon-fires-brazil-toreject-20m-pledged-by-g7. Acesso em 15 de setembro de 2021.
77
“Jair Bolsonaro demands Macron withdraw 'insults' over Amazon fires”, publicada no The Guardian em
27 de agosto de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/27/jair-bolsonarodemands-emmanuel-macron-withdraw-insults-over-fires. Acesso em 15 de setembro de 2021.
78
“Brazil’s Rainforest Fires Prompt Alarm and Anger in Europe”, publicada no The New York Times em
https://www.nytimes.com/2019/08/23/world/americas/amazon23 de agosto de 2019. Disponível em:
fires-brazil.html?searchResultPosition=13. Acesso em 20 de setembro de 2021.
76

97

estadunidense Donald Trump posta um tweet, no qual ele afirma que os Estados Unidos
estão prontos para ajudar a conter os incêndios, mas acrescenta que “as perspectivas
comerciais futuras” entre os Estados Unidos e o Brasil “são muito emocionantes”. Diante
dessas contradições e da falta de unificação em torno da luta contra o aquecimento global,
os líderes europeus entraram energicamente para assumir o manto da liderança.
Tendo este entendimento, a cúpula do G7 ofereceu auxílio financeiro ao governo
brasileiro para combater os incêndios e os desmatamentos na região amazônica. Como
mostra a reportagem Brasil rejeita com raiva milhões na ajuda da Amazônia prometida
no G7 e depois aceita ajuda britânica 79, além da não aceitação por parte do governo
brasileiro aos milhões de dólares oferecidos, Bolsonaro disse para as nações da cúpula do
G7 que elas cuidassem de seus próprios negócios. De acordo com o relato da jornalista
Manuela Andreoni do The New York Times, horas despois de rejeitar a ajuda do G7,
Bolsonaro ofereceu possíveis termos para sua aceitação, entre eles, se Macron retirasse o
que chamou de insultos pessoais e insinuações de que o Brasil não tem soberania sobre a
Amazônia.
A disputa verbal extraordinariamente dura entre os líderes brasileiro e francês
estendeu para a esfera particular. Segundo as jornalistas Aurelien Breeden e Megan
Specia, um novo patamar na troca de acusações foi atingido depois que Bolsonaro fez um
comentário sarcástico em um post no Facebook que zombava da aparência física da
esposa do presidente francês, Brigitte Macron. A matéria Disputa sobre a Amazônia se
torna pessoal para Bolsonaro e Macron 80 relata que o presidente da França reagiu com
condescendência, chamando Bolsonaro de “triste” e malcomportado. Ainda de acordo
com o jornal estadunidense, Emmanuel Macron chegou ao ponto de dizer que esperava
que o Brasil em breve tivesse um líder diferente.
A Folha de S.Paulo abordou a proposta do líder europeu de discutir a onda de
queimadas na Amazônia na Cúpula do G7, fórum do qual o Brasil não participa,
destacando a reação do presidente Jair Bolsonaro, que atribuiu a Macron uma
“mentalidade colonialista descabida no século 21”. Conforme relatam os jornalistas
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Ricardo Della Coletta e Gustavo Uribe, na reportagem Bolsonaro acusa Macron de
colonialismo após sugestão de tratar de Amazônia no G7 81, depois de protagonizar uma
live nas redes sociais sobre o assunto, Bolsonaro escreveu em sua conta no Twitter:
“lamento que o presidente Macron busque instrumentalizar uma questão interna do Brasil
e de outros países amazônicos para ganhos políticos pessoais. O tom sensacionalista com
que se refere à Amazônia (apelando até para fotos falsas) não contribui em nada para a
solução do problema”.
Sob pressão crescente com o avanço dos incêndios na Amazônia brasileira, o
presidente Bolsonaro criou uma força-tarefa para lidar com a questão. De acordo com a
notícia Queimadas na Amazônia acuam governo Bolsonaro e criam embate com
Macron 82 publicada na Folha de S.Paulo, a medida veio após o governo redobrar o
discurso contra os críticos de sua gestão ambiental, escolhendo como antagonistas as
ONGs e o presidente da França. Esse último declarou, no dia 22 de agosto de 2019, que
as queimadas na Amazônia geraram uma “crise internacional”, conforme destaca a notícia
Macron diz que queimadas na Amazônia geraram crise internacional e França oferece
ajuda 83 da Folha de S.Paulo.
Em mais um confronto público, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar, no dia
23 de agosto de 2019, o presidente francês, acusando-o de tentar potencializar o ódio
contra o Brasil. Segundo informam os jornalistas Gustavo Uribe e Talita Fernandes da
Folha de S.Paulo, Macron disse que o presidente brasileiro mentiu sobre seus
compromissos com a proteção ao meio ambiente e ele anunciou que a França pode se
opor ao acordo entre Mercosul e União Europeia. Ainda segundo a reportagem Bolsonaro
rebate Macron e diz que ele potencializa ódio contra o Brasil 84, em mensagem nas mídias
sociais, Bolsonaro rebateu Macron, lembrando que a autoridade francesa divulgou, no dia
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22 de agosto de 2019, uma imagem de um incêndio na floresta amazônica que, na
verdade, foi feita por um fotógrafo que morreu em 2003.
O jornalista Lucas Neves relata, na reportagem Em cúpula do G7, Macron quer
convencer potências a agirem pela Amazônia 85, que a comoção provocada pelos
incêndios na Amazônia oferece ao presidente da França a chance de arrancar resultados
concretos da cúpula do G7, da qual ele é anfitrião na cidade de Biarritz. De acordo com
a Folha de S.Paulo, além de se mostrar um líder sensível à causa ambiental, Emmanuel
Macron espera anunciar, ao fim do encontro, iniciativas conjuntas para a crise amazônica,
uma vez que a Alemanha e o Reino Unido já mostraram abertura a uma ação colegiada.
Todavia, ao levantar a possibilidade de que houvesse um estatuto internacional para
proteger a Amazônia, o presidente Macron recebeu a rejeição referente à ajuda de 20
milhões de dólares do G7 para o combate aos incêndios na floresta por parte governo de
Jair Bolsonaro, conforme mostra a matéria Macron diz que discutir status internacional
da Amazônia é 'questão que se impõe' 86 de autoria de Lucas Neves, Ricardo Della Coletta
e Talita Fernandes da Folha de S.Paulo.
Já em comum apenas entre a Folha de S.Paulo e o The New York Times,
averiguamos os referidos temas abordados: a desinformação com fotografia fake da
Amazônia em chamas, a mobilização Forças Armadas brasileiras e o relaxamento das
políticas ambientais brasileiras.
No mês de agosto de 2019 sobressaíram as imagens da Amazônia em chamas que
circularam na internet. Apesar das fotografias publicadas por celebridades e líderes
políticos terem alcançado o grande público como verdadeiras, havia informações
equivocadas nelas. A foto usada pelo presidente Emmanuel Macron para falar sobre a
disparada no número de queimadas na Amazônia não é a atual, conforme mostra a
reportagem Macron usa imagem de fotógrafo morto em 2003 para falar de queimadas
sob Bolsonaro 87. De acordo com a Folha de S.Paulo, a imagem propagada pelo presidente
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da França foi feita pelo fotojornalista da National Geographic, Loren McIntyre, que
morreu em 2003, nos Estados Unidos.
O The New York Times alerta, na matéria À medida que os incêndios na Amazônia
se espalham, o mesmo ocorre com as fotos enganosas 88, que as impressionantes
fotografias de chamas que rasgam a Amazônia chamando a atenção em todo o mundo,
nem sempre podem ser o que parecem, uma vez que as imagens postadas retratam eventos
de diferentes lugares e até épocas. O jornalista Niraj Chokshi destaca, por exemplo, o post
do astro do futebol Cristiano Ronaldo. A foto que o atleta português compartilhou com
120 milhões de seguidores no Facebook e com quase 80 milhões de seguidores no Twitter
mostra uma visão dramática de uma faixa brilhante de chamas e fumaça, mas que na
verdade foi tirada em 2013, em uma parte do Brasil longe da Amazônia, conforme
legenda publicada ao lado da foto do The Baltimore Sun na época.
Com tamanha repercussão, o desastre ecológico na Amazônia transformou-se em
uma crise política global, e tal circunstância conduziu o presidente Jair Bolsonaro a
mobilizar as Forças Armadas para ajudar a conter os incêndios florestais. O The New York
Times, na reportagem Enquanto incêndios na Amazônia se tornam crise global,
presidente do Brasil reverte curso 89 de autoria de Ernesto Londoño, Manuela Adreoni e
Letícia Casado, mostra que a reversão repentina do governo brasileiro se deu após
ameaças de cancelamento de acordo comercial, as manifestações fora das embaixadas
brasileiras e o pedido de boicote aos produtos brasileiros nas mídias sociais.
Com intuito de gerar uma percepção mais aceitável do Brasil na apreensão dos
países estrangeiros, o Brasil iniciou uma operação militar planejada às pressas para
combater as chamas na floresta amazônica, segundo informa a matéria Marechais do
Brasil combatem incêndios na Amazônia - e restauram a 'percepção positiva' 90.
Conforme relata o jornalista Ernesto Londoño, pelo menos seis estados brasileiros
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solicitaram formalmente assistência militar para conter centenas de incêndios. Ainda
segundo o The New York Times, as autoridades militares disseram que haviam implantado
dois aviões de carga C-130 equipados com ferramentas de combate a incêndios no estado
de Rondônia. O jornal estadunidense cientifica, ainda, que os estados do Pará, do
Tocantins, de Roraima, do Acre e do Mato Grosso contarão com os esforços de combate
a incêndios das Forças Armadas.
Por sua vez, a Folha de S.Paulo chama a atenção, na reportagem Bolsonaro mira
no Exército para conter queimadas na Amazônia, mas reclama de falta de recurso91
assinada pela jornalista Talita Fernandes, para a disposição do presidente Jair Bolsonaro
em discutir saídas para os incêndios. Entre elas, está a eventual assinatura da GLO
(Garantia da Lei e da Ordem) para que o Exército auxilie no combate às queimadas na
Amazônia, bem como um levantamento por parte das pastas ministeriais a respeito dos
focos de incêndio.
O jornalista Igor Gielow relata, na notícia Exército fica à frente de ação na
Amazônia para dar recado sobre soberania 92, que o comportamento agressivo de Jair
Bolsonaro ao lidar com a escalada de notícias acerca do desmate e de queimadas na
Amazônia gerou um princípio de crise no governo. Segundo a Folha de S.Paulo, caberá
ao Exército, que se considera guardião da região, dar a principal resposta à opinião
pública na crise. O governo de Messias Bolsonaro definiu o uso intensivo de aeronaves
do Exército, além disso, foi ponderada a dificuldade orçamentária da Força, que mal
alimenta recrutas nesses dias de contingenciamento, mas, ainda de acordo com a Folha
de S.Paulo, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, ficou incumbido de apresentar um
plano com outras áreas, como Meio Ambiente e Agricultura, para dar visibilidade máxima
à ideia de que o Brasil está combatendo as chamas.
A reportagem Bolsonaro autoriza emprego das Forças Armadas na Amazônia 93 de
autoria da jornalista Talita Fernandes revela que o presidente Bolsonaro assinou, em 24
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de agosto de 2019, o decreto de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), que autoriza o
emprego das Forças Armadas na Amazônia para o enfrentamento de uma série de
queimadas na região. A Folha de S.Paulo informa ainda que, de acordo com o documento,
publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), militares poderão atuar
em áreas de fronteira, terras indígenas, unidades de conservação ambiental e em outras
áreas da Amazônia Legal. O jornal brasileiro conscientiza seu público a respeito da
validade da GLO, que é de um mês, durando até 24 de setembro de 2019.
Os jornalistas Reynaldo Turollo Jr. e Talita Fernandes da Folha de S.Paulo
informaram, na reportagem Governo federal cobra participação dos estados no combate
ao fogo na Amazônia 94 que ficou acertado, segundo informações do ministro da Defesa,
Fernando Azevedo e Silva, o descontingenciamento de cerca de R$ 28 milhões para a
realização da GLO na Amazônia. Além disso, os ministros do Meio Ambiente, Ricardo
Salles, e da Defesa cobraram, no dia 24 de agosto de 2019, a colaboração dos estados da
região, alegando dificuldade em relação a esse suporte estadual. Ainda de acordo com a
Folha de S.Paulo, três dias antes, no dia 21 de agosto, o presidente Bolsonaro acusou
governadores da região amazônica de serem coniventes com os incêndios criminosos.
Vale destaque, da mesma forma, para as temáticas que tem afinidade entre a Folha
de S.Paulo e o The New York Times: a negligência com as políticas ambientais do governo
de Messias Bolsonaro. De acordo com a reportagem Decisões da gestão Bolsonaro
fragilizam controle ambiental 95 da Folha de S.Paulo da jornalista Ana Carolina Amaral,
as decisões tomadas pelo governo Bolsonaro fragilizaram as políticas de controle
ambiental no país, podendo ter contribuído para o aumento do desmate registrado pelos
alertas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) nos últimos meses. São
diversas mudanças nas políticas do Ministério do Meio Ambiente: anulação de multas,
exoneração de servidores e enfraquecimento das garantias de áreas protegidas. Ainda de
acordo com o jornal brasileiro, o ministro Ricardo Salles exonerou 21 dos 27
superintendentes do Ibama em fevereiro de 2019. Além disso, o ministro do Meio
Ambiente anunciou um “núcleo de conciliação ambiental”, criado em abril para revisar
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as multas aplicadas pelo órgão. De acordo com a Folha de S.Paulo, a própria aplicação
de multas caiu em uma taxa de 29% entre janeiro e agosto de 2019.
Somado a tudo isso, conforme informa a Folha de S.Paulo, servidores denunciam
que o Grupo Especializado de Fiscalização (GEF), considerado a tropa de elite do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), não
está operante, apesar de continuar existindo formalmente na composição do órgão. Ainda
segundo informa a repórter Ana Carolina Amaral da Folha de S.Paulo, nesses oito meses
de governo Bolsonaro houve também perseguição, mordaça e afastamento de servidores.
Em abril de 2019, o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Adalberto Eberhard, pediu demissão após o ministro ter
ameaçado os agentes do órgão. Em seguida, todo o comando do ICMBio foi trocado por
militares.
Já a matéria Onde está desaparecendo a floresta amazônica? Não apenas no
Brasil 96 do The New York Times mostra que o relaxamento das proteções em 2012 sob o
Partido dos Trabalhadores de esquerda levou o desmatamento a subir novamente no
Brasil. Conforme relata o jornalista Simon Romero, durante o mandato do presidente Jair
Bolsonaro, um nacionalista de direita cujo ministro das Relações Exteriores diz que a
mudança climática é uma conspiração marxista, as agências de proteção florestal foram
destruídas. Ainda de acordo com o jornal estadunidense, o enfraquecimento agressivo de
Bolsonaro nas proteções florestais parece estar influenciando autoridades nos países
vizinhos.
Por fim, constituem temáticas afins somente entre a Folha de S.Paulo e o The
Guardian: a vaia sofrida pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na Climate
Week (Semana Climática da América Latina e Caribe), o posicionamento do presidente
estadunidense Donald Trump, o pronunciamento televisivo do Presidente do Brasil, bem
como o discurso de Messias Bolsonaro que acusa ONGs como causadoras dos incêndios.
A demonstração de desagrado e desaprovação expressa coletivamente pelos ruídos
como gritos e assovios durante Semana Climática da América Latina e Caribe, organizada
pela ONU, em Salvador, na Bahia, é a temática da reportagem Salles é recebido com vaia
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em evento do clima, muda agenda e vai para Amazônia 97 da Folha de S.Paulo. Conforme
relata a jornalista Ana Carolina Amaral, o ministro Salles discursou, no dia 21 de agosto
de 2019, brevemente, aproximadamente três minutos, em solo soteropolitano, sob vaias
e gritos de “fascista” e “assassino” da plateia, protestos de ativistas locais, além de
manifestações das ONGs Engajamundo, 350.org e do movimento Não Fracking Brasil.
Ao tratar da presença do ministro do Meio Ambiente na Semana do Clima da
América Latina e Caribe, o The Guardian explicita, na matéria Ministro brasileiro vaiado
em evento climático com protestos contra incêndios na Amazônia 98 de autoria do
jornalista Dom Phillips, além da ampla circulação de vídeos com as vaias e os protestos
recebidos por Ricardo Salles durante o evento no nordeste brasileiro, sobre o sobrevoo
feito por Salles, no dia 21 de agosto de 2019, um dia antes do Climate Week, pelos
incêndios no estado amazônico de Mato Grosso, onde o referido ministro disse a
repórteres que alguns incêndios foram “intencionais” e outros “incidentais”, já que o
tempo está mais seco, mais quente, com mais vento e isso permite, segundo Salles, uma
difusão maior.
Ao cortejarmos as semelhanças entre a Folha de S.Paulo e o The Guardian,
realçamos a atitude assumida do presidente dos Estados Unidos da América, Donald
Trump, frente aos incêndios e aos desmatamentos da Amazônia brasileira. A reportagem
Trump oferece ajuda para conter queimadas no Brasil, e país costura também apoio
israelense 99 informa que, pressionado por governos europeus por causa das queimadas
na Amazônia, o governo do presidente Jair Bolsonaro mantém conversas com os
estadunidenses e israelenses sobre a possibilidade dos dois países aliados auxiliarem no
combate aos incêndios na região Amazônia. Os jornalistas Talita Fernandes, Ricardo
Della Coletta e Marina Dias narram que estudos estão sendo feitos, segundo relatos feitos
à Folha de S.Paulo, para definir qual poderia ser a atuação dos Estados Unidos e de Israel

“Salles é recebido com vaia em evento do clima, muda agenda e vai para Amazônia”, publicada na Folha
de
S.Paulo
em
21
de
agosto
de
2019.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/salles-discursa-sob-vaias-e-evita-citar-queimadas-emevento-do-clima.shtml. Acesso em 28 de setembro de 2021.
98
“Brazilian minister booed at climate event as outcry grows over Amazon fires”, publicada no The
Guardian
em
22
de
agosto
de
2019.
Disponível
em:
https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/22/brazilian-minister-booed-at-climate-event-asoutcry-grows-over-amazon-fires. Acesso em 15 de setembro de 2021.
99
“Trump oferece ajuda para conter queimadas no Brasil, e país costura também apoio israelense”,
publicada na Folha de S.Paulo em 23 de agosto de 2019. Disponível em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/sob-pressao-europeia-brasil-costura-com-eua-e-israelsobre-ajuda-para-amazonia.shtml. Acesso em 29 de setembro de 2021.
97

105

no combate ao fogo, considerando o tamanho do problema enfrentado pelo Brasil e as
condições de envio de tecnologia e de pessoal dos referidos países para a região
amazônica.
Por sua vez, o The Guardian chama atenção, na reportagem G7: Trump ignora
negociações sobre crise climática e incêndios na Amazônia 100 de autoria da jornalista
Angelique Chrisafis, para o não comparecimento do presidente Donald Trump à
discussão crucial sobre o clima e a biodiversidade na reunião do G7, em Biarritz, na
França. Segundo o jornal britânico, Trump perde, desta forma, conversas sobre como lidar
com os incêndios na floresta amazônica, bem como novas maneiras de reduzir as
emissões de carbono.
Destacamos, também, outra temática em comum entre a Folha de S.Paulo e o The
Guardian: o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, em rede
nacional de Televisão no dia 23 de agosto de 2019. Conforme relata o jornalista Gustavo
Uribe da Folha de S.Paulo, em tom protocolar, mostrando-se mais moderado, Messias
Bolsonaro defendeu, em sua manifestação televisiva, que o alastramento das queimadas
pela Floresta Amazônica não sirva de pretexto para sanções ao Brasil. A reportagem
Bolsonaro pede que incêndio não seja pretexto para retaliação 101 coloca à vista, ainda,
que o discurso de 4 minutos e 30 segundos foi recebido com panelaço em bairros de São
Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de Porto Alegre. Segundo a Folha de
S.Paulo, evitando citar o nome de líderes europeus, o presidente brasileiro prometeu
adotar “tolerância zero” na questão ambiental e pediu serenidade ao afirmar que “espalhar
dados e mensagens infundadas dentro ou fora do Brasil não contribui para resolver o
problema”.
Tomando, da mesma forma, em consideração os protestos em várias cidades
brasileiras, o The Guardian tratou, na reportagem Jair Bolsonaro reivindica 'amor
profundo' pela floresta amazônica à medida que as críticas se intensificam 102 de Tom
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Phillips, da declaração do presidente de extrema direita do Brasil, na qual Messias
Bolsonaro afirmou publicamente sentir “profundo amor e respeito” pela Amazônia,
mesmo minimizando, em sua fala, a importância dos incêndios florestais na Amazônia e
a responsabilidade de seu governo por isso.
A arte de aplicar com eficácia desinformação através de ação declaratória é uma
das estratégias mais bem-sucedidas que o governo Bolsonaro dispõe para explorar as
condições favoráveis que porventura se desfrute. O The Guardian chama atenção para
essa estratégia quando o jornalista Jonathan Watts informa que Jair Bolsonaro acusou
grupos ambientalistas de atearem fogo na Amazônia, enquanto tenta desviar as crescentes
críticas internacionais sobre seu fracasso em proteger a maior floresta tropical do mundo.
Ainda de acordo com a notícia Jair Bolsonaro reivindica ONGs por trás do aumento de
incêndios florestais na Amazônia - mas não fornece evidências 103, uma onda de incêndios
em vários estados amazônicos no mês de agosto seguiu-se junto aos relatos de que os
agricultores estavam se sentindo encorajados a limpar terras para plantações e fazendas
de gado, porque o novo governo brasileiro estava ansioso para abrir a região à atividade
econômica.
Com espanto e indignação, organizações e parlamentares reagiram às declarações
de Jair Bolsonaro, nas quais o presidente brasileiro aventou que as ONGs podem estar
por trás do aumento das queimadas tanto por terem perdido recursos do governo federal
quanto para atingir a pessoa dele e o governo do Brasil. Segundo relata a jornalista
Lisandra Paraguassu, na reportagem Acusações a ONGs feitas por Bolsonaro causam
indignação e espanto 104 da Folha de S.Paulo, Bolsonaro admitiu, no entanto, que não tem
provas dessas afirmações.
Especificamente, a Folha de S.Paulo se destaca ao publicar sobre as seguintes
temáticas: a nomeação de Darcton Policarpo Damião para a diretoria do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o relatório do painel Governamental sobre
Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo Amazônia, os
dados do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) da ONG Imazon, o sistema de
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monitoramento privado contratado pelo governo brasileiro, o anoitecer precoce na cidade
de São Paulo, a circular diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a
Força-tarefa Pró-Amazônia, a tensão política entre o presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, e o presidente Messias Bolsonaro, a Carta do Consórcio
Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal e a Pesquisa
Datafolha.
Além dessas relatadas, a Folha de S.Paulo abordou, ao tratar do tema dos
incêndios e dos desmatamentos da Amazônia brasileira, sobre os posicionamentos dos
governadores Amazônia Legal, do povo xikrins, do pecuarista Mauro Lúcio Costa, do
primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, do ex-ministro da Agricultura, Blairo
Maggi, do presidente do Chile, Sebastián Piñera, do vice-presidente brasileiro Hamilton
Mourão, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do governador de Mato
Grosso, Mauro Mendes, do governador do Pará, Helder Barbalho, do médico suíço e
criador da Fundação Solar Impulse, Bertrand Piccard, da ex-ministra do Meio Ambiente,
Energia e Mar da França, Ségolène Royal, bem como a Operação Verde Brasil, os
protestos no Brasil e no exterior, o artigo de Sthephen Walt na revista Foreign Policy, o
apoio oferecido por Israel ao combate aos incêndios, as multas ambientais a
desmatadores, o auxílio financeiro posto à disposição pelo Reino Unido, o pacote
ambiental anunciado pelo governo Bolsonaro e a internação hospitalar do Ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles.
O painel temático do referido jornal brasileiro é amplo no mês de agosto de 2019.
A vastidão do assunto desenvolve-se, ainda, com as seguintes abordagens: a repercussão
na imprensa internacional, o Fundo Petrobrás, o ataque a tiros contra a equipe de
fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), o estabelecimento de estado de emergência no Acre, a liberação de
recursos financeiros pelo Ministério da Defesa, o encontro de comitiva ministerial com
governadores da Amazônia, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) referente ao
arrendamento de até metade das terras indígenas para a agropecuária, o decreto federal
que cessou fogo 60 dias, a retirada de apoio da Polícia Militar do Pará, do Acre e de
Roraima em ações do Ibama, a crítica feita pela rede pública alemã de televisão ARD a
Jair Bolsonaro e o corte de verbas anunciado pelo governo alemão.
Soma-se a esta composição da Folha de S.Paulo a respeito das queimadas e dos
incêndios na Amazônia brasileira os seguintes contornos temáticos: o embate entre o ex108

diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Ricardo Galvão, e o ministro
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o estado de alerta do Peru, o acionamento do Serviço
Europeu de Ação Externa, o discurso do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva,
os tuítes sobre a Amazônia repercutindo mundialmente, o ministro Ricardo Salles
denominado como o office boy do desmatamento, a retórica de Bolsonaro ao acusar ONGs
causadoras dos incêndios e ao criticar as terras indígenas.
As temáticas específicas do The New York Times são: o dieback, ou seja, a morte
da floresta amazônica, a carta pública dos servidores do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as imagens de satélite da
Universidade de Maryland, as políticas do governo Bolsonaro que priorizam interesses
industriais como o setor agrícola, a hastag #PrayforAmazonas no Twitter e o discurso de
“tolerância zero” para crimes ambientais do presidente Jair Bolsonaro.
As temáticas únicas que o The Guardian aborda são: os posicionamentos dos povos
Parintintin e Mura, do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, do ex-ministro
do Meio Ambiente do Brasil, Rubens Ricupero, da secretária executiva da Convenção das
Nações Unidas, Cristiana Paşca Palmer, as doações do ator Leonardo DiCaprio, a pressão
internacional seja ela financeira feita por gestores de ativos, fundos de pensão e empresas
seja ela declarada por lideranças políticas ao Brasil, a presença do presidente Jair
Bolsonaro em um clube de comédia, o rótulo de “Capitão Motoserra” recebido pelo
Presidente do Brasil por causa dos desmatamentos floresta amazônica.

5.3.1.2 Estudo comparativo: a análise temática referente a setembro de 2019

Ao estabelecer uma comparação entre as temáticas abortadas pela Folha de
S.Paulo, pelo The New York Times e pelo The Guardian referente ao mês de setembro de
2019, constatamos que o discurso feito pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, durante a
Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos
Estados Unidos da América, está presente tanto no jornal britânico quanto no
estadunidense. Outra peculiaridade encontrada é a reunião do ministro do Meio
Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, com representantes do Competitive Enterprise
Institute (CEI), em Washington, nos Estados Unidos, que constitui temática na Folha de
S.Paulo e no The Guardian. Destacados os temas afins, vale registrar que as demais
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abordagens no The New York Times, no The Guardian e na Folha de S.Paulo sobre os
incêndios e os desmatamentos na Amazônia compõem um panorama plural do tema.
Na reportagem O que aconteceu na Assembleia Geral da ONU 105, o The New York
Times chamou a atenção para o fato de que Bolsonaro dedicou parte de seu discurso na
Assembleia Geral da ONU para denunciar críticos que o acusam de permitir o
desmatamento desenfreado da floresta amazônica por pessoas que a queimam para limpar
terras para agricultura e outros usos. Segundo informa os jornalistas Rick Gladstone e
Alan Yulas, o presidente Jair Bolsonaro disse, ainda, que o Brasil tem uma “política de
tolerância zero” em relação ao crime, incluindo crimes ambientais, mas acrescentou que
a Amazônia não está sendo devastada, nem está sendo consumida pelo fogo, como a mídia
enganosamente diz. Por fim, de acordo com o jornal estadunidense, Bolsonaro denunciou
o “politicamente correto”, que, segundo ele, se tornou uma constante no debate público
para expulsar o bom senso.
Nesse mesmo sentido, o The Guardian lançou luz para a defesa rabugenta do
presidente de extrema direita do Brasil e a conspiratória de seu histórico ambiental, na
qual Jair Bolsonaro culpa Emmanuel Macron e a mídia enganosa por divulgar os
incêndios de 2019 na Amazônia. A reportagem Jair Bolsonaro diz que mídia 'enganosa'
exalta incêndios na Amazônia 106 mostrou que o presidente brasileiro partiu para a
ofensiva, começando seu discurso com uma escoriação trumpiana do socialismo e
concluindo com um obscuro ataque contra os “sistemas de pensamento ideológico”
esquerdistas que ele alegou terem invadido escolas, universidades, lares e até almas
brasileiras. Conforme relata o correspondente da América Latina, Tom Phillips, em um
discurso combativo, Bolsonaro negou que a maior floresta tropical do mundo estivesse
sendo devastada ou consumida pelo fogo, como diz a mídia de maneira enganosa.
A temática da reunião do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com
representantes do Competitive Enterprise Institute (CEI), grupo estadunidense de defesa
de direita que nega as mudanças climáticas, na sede da Agência de Proteção Ambiental
dos Estados Unidos, é equivalente no jornal britânico e no brasileiro. Na matéria Ministro

105
“What Happened at the U.N. General Assembly”, publicada no The New York Times em 24 de setembro
de 2019. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/09/24/world/united-nations-general-assemblyrecap.html?searchResultPosition=35. Acesso em 18 de junho de 2021.
106
“Jair Bolsonaro says 'deceitful' media hyping Amazon wildfires”, publicada no The Guardian em 24 de
setembro de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2019/sep/24/jair-bolsonaro-saysdeceitful-media-hyping-amazon-wildfires. Acesso em 18 de junho de 2021.

110

do meio ambiente do Brasil se reunirá com grupo negador do clima nos EUA 107, o The
Guardian aborda a audiência na agenda de Salles, destacando que o diretor de energia e
meio ambiente do CEI, Myron Ebell, liderou a equipe de transição de Donald Trump na
Agência de Proteção Ambiental. Além disso, o jornalista Dom Phillips atenta-se para o
artigo datado de junho de 2019 publicado no site da Competitive Enterprise Institute
(CEI) que trata a respeito das mudanças climáticas. De acordo com a publicação da CEI,
as mudanças climáticas não colocam em risco a sobrevivência da civilização ou a
habitabilidade do planeta. O referido artigo afirma, ainda, que as chamadas soluções
climáticas são tomadas de poder burocráticas e esquemas de bem-estar corporativo sem
benefícios detectáveis relacionados ao clima.
O cancelamento da conversa com o líder do Competitive Enterprise Institute (CEI)
é o tema das reportagens da Folha de S.Paulo. De acordo com a reportagem Ricardo
Salles chega a Washington para amenizar danos das queimadas à imagem do país 108, o
encontro entre o ministro do Meio Ambiente e o instituto não foi realizada porque,
segundo o referido ministério, havia conflito de horários. Além disso, o jornalista Diogo
Bercito relata a chegada do ministro Ricardo Salles, no dia 18 de setembro de 2019, em
Washington, nos Estados Unidos. Segundo a Folha de S.Paulo, na Câmara do Comércio
dos EUA, o ministro brasileiro foi recebido por manifestantes de ONGs como
Greenpeace, Code Pink e Amazon Watch, que o chamaram de terrorista e traidor. Como
parte do tour institucional, com a intenção de falar ao público estrangeiro, Salles começou
a agenda com uma visita ao jornal Wall Street Journal.
O encerramento da visita do ministro do Meio Ambiente a Washington, no dia 20
de setembro de 2019, é abordado pela matéria Salles termina viagem em Washington com
eventos cancelados 109, que destacou que parte dos compromissos foram suprimidos de
última hora na agenda de Ricardo Salles, entre eles, o que previa se encontrar com o líder
do Competitive Enterprise Institute (CEI) e sua entrevista com a Bloomberg. Segundo a
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Folha de S.Paulo, a assessoria de Ricardo Salles justificou os cancelamentos por conflito
de agenda, ressaltando o dinamismo do cronograma. Por outro lado, conforme informa o
jornalista Diogo Bercito, Salles esteve no Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), onde ele anunciou os planos de criar um novo fundo para a Amazônia. Ele sentouse no Wilson Center com representantes das entidades Conservation International, World
Wildlife Fund, Nature Conservancy, entre outras. Além disso, o ministro do Meio
Ambiente esteve na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, na Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (EPA), no jornal Wall Street Journal e na agência de
notícias Associated Press. Por fim, Salles almoçou com um representante da Bayer na
embaixada brasileira.
A pluralidade temática do The New York Times é marcada por diversos assuntos,
entre eles, destacamos a estada do Papa Francisco 110 em Moçambique, na África, onde o
chefe supremo da Igreja Católica observou que o presidente Trump retirou os Estados
Unidos dos acordos de mudança climática, bem como que o Brasil elegeu Jair Bolsonaro,
presidente que incentivou o desmatamento, demorando a responder aos incêndios na
Amazônia. Além disso, o jornal estadunidense fala a respeito do boicote internacional ao
coro brasileiro, destacando o anúncio de proibição temporária de compra do couro do
Brasil pela H&M, segunda maior varejista de moda do mundo, devido a preocupações de
que a indústria pecuária do país tenha contribuído para o desmatamento da floresta
amazônica.
Outro tema que o The New York Times dá visibilidade é a recusa estrangeira de
qualquer tipo de transação com o couro do Brasil. De acordo com a matéria O couro
brasileiro está fora de moda? H&M para de comprar em incêndios na Amazônia 111, o
aviso da H&M junta-se ao sinal dado de suspensão temporária das compras de couro
brasileiro pela VF Corporation, que inclui marcas internacionais como Timberland e The
North Face. O boicote internacional deu-se no contexto de quase 50.000 incêndios foram
detectados na Amazônia brasileira até setembro de 2019, o número mais alto em quase
uma década. Conforme relatam as jornalistas Manuela Andreoni e Sapna Maheshwari,
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enquanto os incêndios acontecem todos os anos durante a estação seca, à medida que
fazendeiros e grileiros limpam árvores para cultivar ou pastar gado, o aumento coincide
com as novas políticas do presidente Jair Bolsonaro que incentivaram um maior acesso a
terras protegidas.
Já a variedade temática do The Guardian ao tratar dos incêndios e dos
desmatamentos da Amazônia consiste em abordar assuntos que tocam desde a própria
queima na região amazônica, os incêndios em Rondônia, estendendo até a cúpula do clima
da ONU, o Sínodo Amazônia e o relatório da Human Rights Watch. Na reportagem Os
danos do desmatamento vão muito além da Amazônia 112, o The Guardian destaca a
queima da Amazônia, colocando o foco no alarme que tem causado em todo o mundo, do
Vaticano ao G7. Segundo o jornal britânico, há temores de que, salvo se os incêndios
sejam interrompidos rapidamente, as florestas possam chegar a um ponto sem volta com
a perda de vida selvagem e de biodiversidade.
A correspondente de meio ambiente, Fiona Harvey, chama atenção para o fato que
a política governamental é um fator chave. De acordo com o The Guardian, a sinalização
de aprovação da aquisição agrícola da Amazônia pelo presidente do país, Jair Bolsonaro,
levou a incêndios massivos. A ação do atual presidente brasileiro vai no sentido oposto
do que aconteceu no Brasil até meados dos anos 2000, quando a taxa de perda de floresta
caiu drasticamente depois que leis foram aprovadas e políticas mais fortes foram postas
em prática para desencorajar a extração ilegal de madeira e regular a expansão tanto de
fazendas de gado quanto de plantações de soja. Ainda segundo o jornal britânico,
globalmente, grande parte da pressão econômica que impulsiona o desmatamento vem do
consumo de carne e soja cultivadas em áreas de desmate ilegal, considerando que a alta
demanda por carne impulsiona a solicitação por ração animal barata e, consequentemente,
a soja cultivada em terras recentemente desmatadas é uma parte importante da pecuária
intensiva.
Em território brasileiro, uma equipe do The Guardian viajou quase dois mil
quilômetros por estrada e rio por dois dos estados da Amazônia mais afetados pelos
incêndios de 2019: Rondônia e Amazonas, conforme mostra a reportagem Caos, caos,
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caos: uma jornada pelo inferno amazônico de Bolsonaro 113. O jornalista Tom Phillips e
o repórter fotográfico Avener Prado presenciaram incêndios em Rondônia e relatam na
reportagem que, como sempre, era impossível saber quem havia iniciado o incêndio, ou
por quê, mas os homens que lutavam para apagá-la suspeitavam de intenção criminosa,
avisando o The Guardian para ir embora, caso a estrela do fogo ainda estivesse nas
sombras. Segundo os referidos jornalistas, ao chegarem na casa da fazenda mais próxima
do incêndio, as luzes estavam acesas, mas não se via uma alma - muito menos alguém
que pudesse extinguir a pira gigante. Todavia, havia dois barris de gasolina vazios e um
conjunto de galões de plástico despejados na entrada da fazenda, fato que sugeria um
possível culpado - um fazendeiro que incendeia mais uma faixa da selva brasileira para
expandir seu domínio na Amazônia.
A narrativa de Phillips e Prado mostra que, ao longo do caminho, um refrão quase
idêntico emergiu da boca de líderes indígenas, garimpeiros selvagens, ativistas ambientais
e de funcionários do governo: que a retirada de proteções e a retórica anti-ambiental de
Bolsonaro contribuíram para a escala dos incêndios. À medida que o desmantelamento
do sistema de proteção ambiental do Brasil ganha ritmo, suas operações vão parando
completamente. De acordo com o The Guardian, três escritórios regionais do Ibama em
Humaitá, Parintins e Tabatinga estão em processo de desativação, restando apenas um
posto de comando central na capital Manaus para enfrentar crimes ambientais em um
estado três vezes maior que a Espanha. Por sua vez, o governador de Rondônia, Marcos
Rocha, adotou uma linha idêntica a Bolsonaro, descartando o “rebuliço” dos incêndios
como um estratagema estrangeiro para acorrentar a economia brasileira.
A primeira representação indígena formal nas negociações sobre o clima da
Organização das Nações Unidas é o assunto da reportagem Representante indígena se
junta à cúpula climática da ONU: 'Eles precisam de nós' 114, que versa a respeito da
participação e da fala de Tuntiak Katan em nome do Fórum Internacional dos Povos
Indígenas sobre Mudanças Climáticas (IIPFCC). De acordo com o The Guardian, a
cúpula representou o compromisso mais visível feito pela ONU na promoção da inclusão
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indígena em conversas de alto nível sobre o clima e no avanço do histórico grupo de
trabalho formado na COP24 realizada na Polônia em 2018, embora os povos indígenas
tenham expressado preocupações sobre o aquecimento do planeta por décadas. Apesar de
todos os ganhos promissores, a autora da reportagem Jenni Monet mostra que o líder tribal
Kayapó e candidato ao Prêmio Nobel da Paz em 2020, Raoni Metuktire, tive o acesso
negado à cúpula do clima, apesar de ele explicar aos organizadores que sua própria terra
natal ainda estava pegando fogo.
O desmatamento na Amazônia brasileira é um negócio lucrativo em grande parte
impulsionado por redes criminosas que ameaçam e atacam funcionários do governo,
defensores da floresta e povos indígenas que tentam detê-los. Isso é o que revela o estudo
da Human Rights Watch, conforme trata a reportagem Desmatamento na Amazônia é
impulsionado por redes criminosas, diz relatório 115. O relatório documenta 28
assassinatos em que encontrou evidências de que os responsáveis estavam engajados no
desmatamento ilegal e viam suas vítimas como obstáculos. Entre as vítimas estão
indígenas, moradores da floresta e agentes ambientais.
De acordo com The Guardian, o autor do levantamento da Human Rights Watch,
Cesar Muñoz Acebes, argumenta que a Amazônia precisa ser mais bem policiada, porque,
segundo ele, enquanto houver esse nível de violência, ilegalidade e impunidade para os
crimes cometidos por esses grupos criminosos, será impossível para o Brasil conter o
desmatamento, considerando que essas redes criminosas atacarão qualquer um que estiver
em seu caminho. Diante do fato que apenas dois casos foram a julgamento, o relatório
cita, ainda, falhas graves nas investigações de seis assassinatos. Conforme alerta o
jornalista Dom Phillips na matéria, mais de 300 assassinatos foram contabilizados pela
Comissão Pastoral da Terra, entidade sem fins lucrativos ligada à Igreja Católica, na
última década na Amazônia, dos quais apenas 14 foram a julgamento.
O arcebispo brasileiro Erwin Kräutler afirmou, ao The Guardian, que os incêndios
na Amazônia são um verdadeiro apocalipse, e, por isso, o Sínodo da Amazônia se tornou
mais urgente nos últimos meses devido a incêndios, a ameaças e a um governo hostil. De
acordo com a reportagem Incêndios na Amazônia são 'verdadeiro apocalipse', diz
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arcebispo brasileiro 116, o bispo do Xingu declarou, ainda, que Bolsonaro entende “abrir
a Amazônia” como uma licença para limpar uma floresta tropical e ganhar espaço para o
gado pastar e plantar monoculturas como soja e cana-de-açúcar. Ao condenar todas as
formas de destruição da Floresta, a Igreja Católica defende intransigentemente a
Amazônia, exigindo medidas urgentes dos governos diante da agressão violenta,
irracional contra a natureza e em face da destruição da floresta que mata a flora e a fauna
antigas com incêndios criminosos.
As tensões na região amazônica são grandes, um exemplo disso é que, em 2005, a
freira americana Dorothy Stang foi assassinada por proprietários de terras. Os jornalistas
Jonathan Watts e Harriet Sherwood do The Guardian relatam que um dos seguidores de
Stang, o padre Amaro Lopes, foi preso no ano passado na bacia do rio Xingu. Kräutler
recebeu tantas ameaças de morte que precisou de proteção policial por mais de 10 anos.
Padres e freiras têm uma longa história de trabalho com comunidades pobres na
Amazônia, o que muitas vezes os coloca em conflito com poderosos interesses comerciais
e com autoridades. Durante a década de 1970, o movimento da Teologia da Libertação
estava intimamente alinhado com a resistência de esquerda à ditadura militar da época.
Já a reportagem Bolsonaro tem como alvo a igreja católica sobre sua 'agenda de
esquerda' na Amazônia 117 concentra-se na preocupação demonstrada pelo governo de
Messias Bolsonaro com a “agenda esquerdista” do Sínodo da Amazônia e seu potencial
para embaraçar o Brasil no cenário mundial. De acordo com o The Guardian, o bispo
espanhol do Alto Solimões, Zon, negou que o sínodo foi planejado para minar Bolsonaro,
segundo ele, o sínodo é um ato político, não é partidário, a igreja não é contra ninguém,
é contra a injustiça.
O jornalista Tom Phillips narra que, em agosto de 2019, os bispos brasileiros
divulgaram uma carta aberta, condenando a violência e a intimidação que eles dizem
experimentar como resultado dos esforços para proteger a floresta, os povos indígenas,
bem como as comunidades pobres de mineiros e de agricultores. “Lamentamos
imensamente que hoje, em vez de receber apoio e encorajamento, nossos líderes tenham
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sido criminalizados como inimigos da pátria”, registra a carta dos bispos brasileiros. A
mensagem dos bispos não fazia nenhuma referência explícita a Bolsonaro, mas
condenava “a agressão violenta e irracional contra a natureza” e a “destruição sem
escrúpulos da floresta, que está matando flora e fauna antigas com incêndios criminosos”.
Além das manifestações públicas de Jair Bolsonaro em relação ao Sínodo da
Amazônia, o The Guardian chama atenção, também, para uma série de vídeos
conspiratórios feita pelo blogueiro bolsonarista Bernardo Küster em que ele pinta os
bispos vinculados ao sínodo como teólogos da libertação intrometidos alinhados com
proeminentes esquerdistas brasileiros, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na Folha de S.Paulo, as possibilidades de variação temática são marcadas por
projetos de lei, pelas audiências do ministro do Meio Ambiente, pelos dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela ajuda da delegação israelense, pelos cortes
da receita e da despesa do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios
Florestais (PrevFogo), pela regularização da mineração em terra indígena, pelo Fundo
Petrobrás, pelas investigações da Polícia Federal e Polícia Civil a respeito do “Dia do
Fogo”, pela dotação orçamentária do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)
para o ano de 2020, pelo pacto das cidades amazônicas para agenda ambiental e pela
situação de emergência do Mato Grosso.
Somam-se às referidas temáticas as seguintes: a exoneração do novo
superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) do Pará, os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), o novo fundo para a Amazônia, os Guardiões da Floresta, a prorrogação e a
prestação de contas da Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a recusa de militares para
apoiar ações de fiscalização do Ibama, o discurso depreciativo de mandatários a órgão
ambientais, os enfrentamentos entre Messias Bolsonaro e o ex-diretor do INPE, Ricardo
Galvão, e o embate do presidente brasileiro com a chanceler alemã Angela Merkel, bem
como a Pesquisa Datafolha, a investigação da ONG Amazon Watch, os estudos do
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e da Human Rights Watch, entre outras.
Na ordem dos acontecimentos, a exposição temática da Folha de S.Paulo inicia-se
com a Pesquisa do Datafolha. O levantamento revela que para 75% dos brasileiros, o
interesse internacional na Amazônia é legítimo e a floresta está correndo riscos. Conforme
mostra o jornalista Igor Gielow, a gestão de Messias Bolsonaro no combate ao
desmatamento e a queimadas, por sua vez, é vista como ruim ou péssima por 51%,
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enquanto 25% aprovam, 21% veem a gestão como regular e 3% que dizem não saber
avaliar. Realizada nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, a Pesquisa do Datafolha ouviu
2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 cidades brasileiras, sendo a margem de erro
de dois pontos percentuais para mais ou menos.
De acordo com a reportagem Para 75%, é legítimo interesse de estrangeiros na
Amazônia 118, o envolvimento internacional na região, proposto pelo presidente francês,
Emmanuel Macron, foi objeto de algumas das questões. Além dos 3/4 que acham o
interesse legítimo, 22% discordam dessa afirmação. Também consideram que outros
países usam a crise ambiental como desculpa para explorar a Amazônia, são 61% dos
ouvidos, ante 35% que discordam. Por outro lado, 66% dos entrevistados defendem que
o Brasil aceite dinheiro estrangeiro para aplicar na região.
O embate entre Macron e Bolsonaro sobre a floresta chegou ao conhecimento de
60% dos entrevistados, enquanto 40% não ouviram falar do caso. O francês é visto como
mais preparado para lidar com o problema (41% a 36%), mais preocupado com a
Amazônia (44% a 30%) e mais equilibrado no encaminhamento de soluções para a região
do que o brasileiro (44% a 32%). A agressividade empregada por Bolsonaro no trato da
crise, notada especialmente em seu duelo verbal com Macron, pode ter o mesmo efeito
de perda de investimentos para 69% dos brasileiros, já 27% não creem nessa
possibilidade.
A Folha de S.Paulo mostra, ainda, que o agronegócio pintado como grande vilão
da destruição da Amazônia por ambientalistas é visto por 48% com preocupação no que
diz respeito ao assunto, enquanto 46% discordam disso. Já 61% não acham que o setor
precisa de mais espaço para se desenvolver, ante 35% que pensam o contrário. A
sondagem indica que a percepção de que o desmatamento está aumentando na Amazônia
é ampla: 71% dos ouvidos acham isso, enquanto 21% creem que a taxa está no mesmo
ponto e 5% que veem queda na área afetada.
O Datafolha revela que 37% dos entrevistados disseram ao terem visto fogo
recentemente em área de reserva ambiental, ante 62% que não viram incêndios. O número
de testemunhas, previsivelmente, aumenta nas regiões mais afetadas: no Norte, são 46%
que viram e no Centro-Oeste, 47%. De acordo com a referida pesquisa, caíram também a
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responsabilização de madeireiros (72% para 60%), fazendeiros (68% para 53%), índios
(38% para 26%) e ONGs (40% para 31%), sendo os dois últimos grupos alvos usuais do
discurso de Bolsonaro acerca de culpados pela crise ambiental.
Em desconformidade com o decoro, os líderes do agronegócio, os madeireiros, os
petroleiros, os representantes da indústria farmacêutica e até integrantes de rede de
supermercados são os principais atores na agenda pública do ministro do Meio Ambiente.
De acordo com a matéria Salles foca agenda no agronegócio e deixa ambientalistas de
lado 119, as reuniões com Organizações Não Governamentais (ONGs) são raras na agenda
de Ricardo de Aquino Salles, o que difere de governos anteriores. As ONGs se queixam
da pouca abertura ao diálogo no ministério, criticando o desmonte de conselhos
ambientais. Além disso, as referidas organizações reclamam, segundo a Folha de S.Paulo,
da retórica de Salles, que alinhada a do presidente Bolsonaro, aponta ONGs, sem provas,
como as principais suspeitas de causarem o fogo na Amazônia.
Os jornalistas Danielle Brant e Phillippe Watanabe informam que, em janeiro de
2019, Salles determinou, logo após assumir a Pasta, a suspensão, por 90 dias, da execução
de convênios e de termos de parcerias que o ministério e as autarquias subordinadas ao
Ministério do Meio Ambiente tinham com ONGs. Em maio do mesmo ano, após analisar
somente um quarto dos contratos do Fundo Amazônia, financiado pela Noruega e pela
Alemanha, Salles afirmou ter encontrado irregularidades. Contudo, o Fundo Amazônia
passa por auditorias externas anuais e ele foi submetido, em 2018, à análise pelo Tribunal
de Contas da União (TCU). A Folha de S.Paulo destaca, ainda, que cerca de 60% das
verbas do Fundo Amazônia são usadas por entes públicos.
O jornal brasileiro concentra-se, também, nos projetos de lei sem movimentação no
Congresso Nacional que poderiam ter reforçado a proteção da Amazônia e freado o
desmatamento ilegal. De acordo com a reportagem Projetos que visam a aumentar
proteção à Amazônia estão parados no Congresso 120, o presidente da Comissão de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, o deputado Rodrigo Agostinho,
propõe mudanças na lei que regula os crimes contra a flora. A destruição da floresta ou
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outra forma de vegetação acarretaria, por exemplo, em reclusão de dois a quatro anos,
além do pagamento de multa. O corte de uma árvore em área de preservação permanente
estaria sujeito a detenção de um a três anos e a multa também.
Os jornalistas Danielle Brant e Daniel Carvalho narram que o deputado Zé Vitor
apresentou proposta na qual prevê a possibilidade que as doações a entidades sem fins
lucrativos atuantes na proteção do meio ambiente sejam deduzidas do Imposto de Renda.
Há dois anos, o senador Acir Gurgacz submeteu, segundo a Folha de S.Paulo, um projeto
tratando da concessão de incentivos fiscais e econômicos a produtores rurais da Amazônia
Legal que promovam a preservação ou a recuperação da cobertura florestal em seus
imóveis.
Além da Câmara dos Deputados, o Senado Federal apresenta, também, uma atuação
inexpressiva em relação aos encaminhamentos de projetos de lei. Um exemplo disso é a
imobilidade do projeto de lei apresentado pelo senador Mecias de Jesus que prevê a
flexibilização no Código Florestal, permitindo a redução da reserva legal em imóveis
rurais da Amazônia Legal e a dispensa da aprovação do Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE). Um dos critérios para que a área mínima de reserva legal possa ser
reduzida de 80% para até 50% nos estados da Amazônia é que mais de 65% do território
esteja ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras
indígenas homologadas.
Já o líder da Minoria no Senado, Randolfe Rodrigues, conseguiu assinaturas em
apoio à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as causas da
ampliação dos índices de desmatamento na Amazônia Legal. O jornal brasileiro informa,
ainda, que o senador Plínio Valério protocolou requerimento para criação de outra
Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI), desta vez com foco na atuação de “ONGs
de fachada” na Amazônia e na destinação dos recursos do Fundo Amazônia. Para que as
CPIs de fato existam é preciso anuência do presidente da Casa.
Os repórteres Danielle Brant e Daniel Carvalho da Folha de S.Paulo noticiam,
ainda, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apresentou ao Supremo Tribunal
Federal (STF) uma petição requisitando para educação e para a Amazônia os R$ 2,5
bilhões depositados no mês de janeiro pela Petrobras em uma conta vinculada à Justiça
Federal, resultado de um acordo feito com a Justiça dos Estados Unidos. Na solicitação,
Maia pede que duzentos milhões de reais sejam para descontingenciar o bloqueio
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orçamentário em programas de meio ambiente e oitocentos milhões de reais alocados em
ações orçamentárias voltadas à prevenção e ao combate de incêndios florestais.
Este contexto político-ambiental une-se aos dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). Segundo o Programa Queimadas, o número de focos de
incêndio até o dia 1º de setembro de 2019 é o recorde dos últimos nove anos, com 91.891
pontos de fogo, sendo desses mais de 50% dos focos são na Amazônia. A notícia Até
agosto, Brasil tem maior número de incêndios desde 2010 121 revela que, se considerada
sozinha, a Amazônia teve aumento de cerca de 107% em relação a 2018 no período. De
acordo com a Folha de S.Paulo, o mês de agosto de 2019 teve um aumento do número
de queimadas de cerca de 196% em relação ao mesmo mês de 2018. No primeiro dia de
setembro, os dados do INPE já mostram 980 focos de incêndio ativos, em 2018 eram 880.
Diante da incineração da Floresta Amazônica, Israel decidiu prestar assistência ao
Brasil, enviando, no dia 3 de setembro de 2019, uma delegação com 11 especialistas em
combate a incêndios e em salvamento. No entanto, o governo israelita recuou e não
enviará as 200 a 300 toneladas de “retardantes de fogo” para ajudar a combater as
queimadas. Conforme mostra a reportagem Israel desiste de enviar material contra
queimadas ao Brasil, mas manda especialistas 122, o custo da entrega do material teria
impossibilitado a compra.
Um dos estados da Amazônia Legal, Mato Grosso tem sido afetado pelos incêndios,
em especial, em território de povos originários, como aconteceu na aldeia Japuíra do povo
myky, na Terra Indígena Menku, em Brasnorte. Como mostra a reportagem Índios
lamentam fim de brigadas de incêndio em aldeia em Mato Grosso 123, o fogo quase
destruiu por completo as casas da aldeia Japuíra no dia 30 de agosto de 2019. Segundo o
Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), há ao menos
40 terras indígenas afetadas pelos focos de incêndio desde janeiro de 2019. Uma das
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hipóteses para a origem do fogo é que ele venha de fontes externas, como fazendas,
estradas e áreas abertas por invasores.
De acordo com a jornalista Juliana Arini, para os líderes mykys da aldeia Japuíra,
eles poderiam com o apoio das brigadas evitar que os incêndios em seu território
consumissem grandes porções de mata. No caso da aldeia Japuíra, desde 2104 foram
deixadas só duas das dez bombas de água, parte do material restante se desgastou e, além
disso, faltou treinar mais índios. A Folha de S.Paulo revela que os cortes no ano de 2019
de 38%, ou seja, R$ 17,5 milhões, das verbas para o Centro Nacional de Prevenção e
Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), programa de prevenção às queimadas do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
reduziram drasticamente as brigadas em terras indígenas. Uma brigada é formada por, no
mínimo, 12 pessoas e todos podem ser indígenas. Cada brigada treinada ganha
equipamentos do governo federal como roupas de proteção às chamas, abafadores,
sopradores e bombas de água.
Além do problema do fogo, os povos originários enfrentam um assunto
controverso: a proposta do governo de Messias Bolsonaro em regulamentar a mineração
em terra indígena. Este é o tema abordado pela Folha de S.Paulo na reportagem Governo
vai iniciar regulamentação da mineração em terra indígena, diz Onyx 124. Após reunião
com os governadores do Amazonas, do Acre, de Roraima e de Rondônia, o ministro-chefe
da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, argumentou, no dia 3 de setembro de 2019, em Manaus,
que a atividade é prevista na Constituição e que nunca foi normatizada. Além disso,
Lorenzoni alega que a medida ajudaria a preservar o patrimônio ambiental do Brasil
fazendo, ao mesmo tempo, com que os 23 milhões de habitantes da Amazônia tenham
melhores condições de vida e capacidade de se desenvolver produtivamente. Entre outras
medidas debatidas que serão levadas em consideração estão, segundo o chefe da Casa
Civil, a regularização fundiária e o zoneamento econômico ecológico da região
amazônica.
A disputa em torno da questão da Amazônia suscita muitas divergências, como é o
caso do embate entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-diretor do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), Ricardo Galvão, que resultou na exoneração do cientista do
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cargo. O governo de Messias Bolsonaro criticou os dados divulgados pelo INPE em julho
de 2019, considerando-os sensacionalistas. À Folha de S.Paulo, Galvão afirmou, no dia
4 de setembro de 2019, que o tema da Amazônia começou a ser despertado após as
acusações, sem provas, do presidente contra ele. O motivo de sua demissão foi, segundo
o pesquisador, porque seu discurso em relação ao presidente Bolsonaro criou
constrangimento.
Ao jornalista Diego Garcia, o ex-diretor do INPE afirmou que os discursos contra
o aquecimento global e em movimento contrário a importância de manter as florestas em
pé chamam a atenção, todavia, ele não quer dizer que o governo queira o desmatamento.
De acordo com a matéria Questão da Amazônia nasceu com ataques de Bolsonaro, diz
ex-diretor do INPE 125, Ricardo Galvão acredita que o governo tenha recuado na questão
sobre a floresta após a repercussão mundial que o caso ganhou. Sobre a adoção de um
novo sistema de monitoramento privado pelo Governo Federal para acompanhar o
decurso do desmatamento da Amazônia, o ex-diretor do INPE disse que o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles, caiu no “canto da sereia do vendedor” pela opção do
sistema Planet.
Pôr em dúvida a veracidade dos dados científicos é um ponto em que se insiste o
governo de Messias Bolsonaro. Entretanto, a Folha de S.Paulo tem dado visibilidade a
divulgação científica, como mostra a matéria divulgada, no dia 4 de setembro de 2019,
que trata a respeito do estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).
O levantamento indica que os focos de incêndio em 2019 na Amazônia se concentram
nas propriedades privadas. Essas áreas cobrem 18% da Amazônia e concentram 33% dos
focos de fogo registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) entre 1º
de janeiro e 29 de agosto de 2019.
O jornalista Phillippe Watanabe mostra que, segundo o estudo do IPAM,
considerando-se terras privadas e as áreas de proteção ambiental (APAs), nelas é possível
ocupação e alguns tipos de uso, o valor chega a 39%. De acordo com a reportagem
Incêndios na Amazônia estão concentrados em propriedades privadas 126, houve também
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concentração de focos de incêndio, cerca de 20%, em florestas públicas não destinadas nas quais qualquer desmatamento e incêndio é ilegal - e em áreas sem informação
cadastral, 10%.
Conforme informa a Folha de S.Paulo, a nota técnica do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (IPAM) mostra que assentamentos rurais concentram outros
18% dos focos de incêndio, que estão concentrados em poucas dessas áreas. Por outro
lado, as áreas que menos sofreram com os focos de fogo registrados até o momento foram
as terras indígenas e as Unidades de Conservação (UC), respectivamente com 6% e 7%
dos incêndios. Mesmo mais protegidas, a nota técnica do IPAM aponta que os focos de
incêndio dobraram nas Unidades de Conservação em relação à média dos últimos oito
anos. Ainda, de acordo com a análise do referido instituto, os dados mostram que os focos
de incêndio estão relacionados com o desmatamento, mas, não necessariamente
queimadas e desmatamento são ilegais, podendo ser autorizados por órgãos
governamentais.
A Folha de S.Paulo destaca também as investigações referentes ao “Dia do Fogo”
no Pará. A reportagem Investigação do ‘Dia do Fogo’ tem dezenas de alvos e celular
atirado no rio 127 chama a atenção para a chegada, em Novo Progresso, no dia 3 de
setembro 2019, de uma equipe da Polícia Federal formada por dois agentes, um delegado
e um escrivão. De acordo com a jornalista Carla Aranha, a Polícia Federal e a polícia de
Novo Progresso continuam as investigações que não têm prazo para acabar, tanto que nos
dias 3 e 4 de setembro de 2019, a delegacia do referido município tomou o depoimento
de vários integrantes do grupo de WhatsApp “Sertão”, como o do comerciante Ricardo de
Nadai, apontado como o fundador do grupo. De acordo com a Folha de S.Paulo, o grupo
“Sertão” tem cerca de 70 pessoas entre comerciantes, madeireiros, pecuaristas, produtores
rurais e seus integrantes são apontados como os suspeitos de terem planejado as
queimadas na região que se deu em 10 de agosto de 2019, quando áreas de mata e de terra
desmatada foram incendiadas à beira da BR-163.
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Outra temática presente na Folha de S.Paulo e que toca na questão do
desmatamento da Amazônia são os recursos do fundo da Lava Jato 128. Conforme mostra
a matéria Fundo de R$ 2,6 bilhões da Lava Jato irá para Amazônia e educação 129, o
Governo Federal e a Procuradoria-Geral da República anunciaram, no dia 5 de setembro
de 2019, que chegaram a um acordo para destinar os recursos do fundo da Lava Jato,
provenientes de multas acertadas pela Petrobras nos Estados Unidos, para a Amazônia e
para a área da educação. Segundo a procuradora-geral Raquel Dodge serão destinados R$
1 bilhão para ações de combate ao desmatamento na Amazônia e R$ 1,6 bilhão para a
educação.
O repórter Reynaldo Turollo Jr. detalha o texto do acordo divulgado pelo Supremo
Tribunal Federal (STF). No ajuste formal, a Amazônia receberá R$ 1,06 bilhão para
prevenção, fiscalização e combate do desmatamento, de incêndios e de ilícitos
ambientais. Desse valor, R$ 630 milhões serão executados pela União, por meio de ações
como as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), reforço tanto ao Ministério do
Meio Ambiente quanto ao Ibama, bem como realizados a regularização fundiária e a
assistência técnica por intermédio do Ministério da Agricultura. Outros R$ 430 milhões
deverão ser executados de maneira descentralizada pelos estados da região amazônica.
Apesar do ganho em relação aos novos recursos vindos da Petrobrás, a dotação
orçamentária para monitoramento de risco de incêndios e de cobertura da terra feito pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para 2020 tornou-se menor em relação
ao ano de 2019. De acordo com os jornalistas Danielle Brant e Phillippe Watanabe, para
2020 o recurso será no valor de R$ 2,01 milhões. Além disso, um adicional de R$ 1,21
milhão foi incluído na programação de crédito suplementar sujeito à aprovação
parlamentar, totalizando R$ 3,22 milhões. Como comparação, em 2019, o governo pediu
e o Congresso autorizou os mesmos R$ 3,22 milhões para o monitoramento feito pelos
sistemas do INPE, mas sem incluir nada no projeto de crédito extra submetido ao
Congresso.

Investigações a respeito de crimes de corrupção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro,
organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagem
indevida realizadas pela Polícia Federal do Brasil que envolveram membros administrativos da empresa
estatal Petrobras, políticos e empresários.
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Como coloca à vista a reportagem Governo trava 38% do orçamento de
monitoramento de florestas do INPE130 da Folha de S.Paulo, ao fatiar o orçamento do
programa de monitoramento em 2020, o Executivo busca cumprir a regra de ouro, que
impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes, como salários e
aposentadoria. Mas, ao mesmo tempo, compartilha com o Legislativo a responsabilidade
de prevenir crises ambientais como a atual, que ganhou repercussão internacional pela
maneira com que o presidente Jair Bolsonaro respondeu às críticas de líderes europeus.
Na longa explanação dos desmatamentos e dos incêndios na Amazônia brasileira,
a Folha de S.Paulo expande o horizonte da temática. A reportagem Prefeituras da
Amazônia criam pacto para desenvolvimento sem desmate 131 mostra que cidades
amazônicas definiram, durante o I Fórum de Cidades Amazônicas, no dia 6 de setembro
de 2019, em Manaus, um pacto para construir uma agenda ambiental comum aos
municípios da região, com busca conjunta por investimentos em modelos econômicos
sustentáveis. De acordo com a Folha de S.Paulo, o documento foi assinado por
representantes das prefeituras de capitais amazônicas como Belém (PA), Boa Vista (RR),
Rio Branco (AC), Porto Velho (RO), Macapá (AP) e Manaus (AM), além de municípios
do interior do Amazonas reunidos pela Associação Amazonense de Municípios.
O pacto propõe, segundo relata a jornalista Ana Carolina Amaral, a criação de
modelos econômicos que criem tecnologias e produtos a partir da biodiversidade da
floresta e instaura também um fórum permanente dos municípios amazônicos, a partir do
qual se esperar chegar a uma agenda ambiental comum à região. O documento define, da
mesma forma, uma união dos municípios na busca de investimentos para implementar a
agenda ambiental, incluindo a universalização do saneamento básico e a gestão de
resíduos sólidos.
No mesmo dia, 6 de setembro de 2019, foi lançada a Campanha “Seja Legal com
a Amazônia” com o objetivo de apoiar à Força-Tarefa Amazônia criada em agosto de
2018 pelo Ministério Público Federal, bem como de acabar com o desmatamento em áreas
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públicas e de criar uma força-tarefa para promover a destinação para conservação e usos
sustentáveis das florestas públicas não destinadas. De acordo com o jornalista Phillippe
Watanabe, a campanha seria um conjunto de esforços para forçar posicionamentos e ações
concretas do ministro da Justiça, Sergio Moro, em relação ao desmatamento ilegal e ao
roubo de terras públicas, conhecido como a grilagem, na Amazônia. De acordo com a
reportagem Agronegócio e ambientalistas cobram ação de Moro contra roubo de terra
na Amazônia 132 da Folha de S.Paulo, uma forma possível de melhor combater esse tipo
de crime seria a atuação de forças-tarefas, envolvendo e concentrando esforços em
operações que envolvam a Polícia Federal, o Ibama, a Receita Federal e o Ministério
Público.
Diante do posto, organizações agropecuárias e ambientalistas sinalizam para a
ausência da devida atenção pública à ocupação irregular de terras no bioma amazônico.
Segundo a Folha de S.Paulo, a ideia da campanha “Seja Legal com a Amazônia” é agir
de forma preventiva, buscar e desbaratar quadrilhas que agem no desmatamento e na
grilagem. A iniciativa é assinada pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), pela
Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), pela Associação
das Indústrias Processadoras de Cacau (AIPC), pelo Conselho Empresarial Brasileiro
para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), pela Coalizão Brasil Clima, Florestas e
Agricultura, pelo Imazon, pelo IPAM, pelo Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável,
pela Sociedade Rural Brasileira e pelo Instituto Ethos (SRB).
Dentre as consequências sociais desastrosas decorridas da ação de criminosos vale
destaque para o devastamento da cobertura florestal da Amazônia, a qual está
sucessivamente aumentando, como mostra a matéria Desmatamento na Amazônia em
agosto cresce 222% em relação ao mesmo mês de 2018 133. Dados do Deter do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) mostram que em agosto de 2019 foram
desmatados cerca de 1.701 km² de floresta, enquanto, no mesmo mês em 2018 foram 526
km².
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Neste contexto, a Folha de S.Paulo deu visibilidade também para a investigação
liderada pela ONG Amazon Watch. O estudo que aponta a JBS, o Bunge e o Santander
como cúmplices do desmatamento da Amazônia investigou relações comerciais de 56
empresas autuadas pelo Ibama nos últimos dois anos com marcas consumidas na Europa
e nos Estados Unidos. A reportagem Desmatamento da Amazônia alimenta mercado de
carne, soja e madeira 134 mostra que, embora as grandes empresas tenham políticas de
compra responsável e afirmem que não compactuam com o desmatamento, a falta de
transparência das cadeias produtivas de commodities torna o compromisso difícil de ser
averiguado - tanto pelas empresas consumidoras quanto por investigadores externos à
cadeia. Antes de chegar às prateleiras dos supermercados, os produtos feitos a partir da
soja passam, conforme informa a jornalista Ana Carolina Amaral, por diversos atores
intermediários, como fazendeiros, exportadores, processadores, criadores de gado e
varejista, o que aumenta a dificuldade de rastreamento e garantia de origem. No caso da
carne, o desafio é maior, já que o gado pode ser criado em áreas ilegais e depois
transportado para fazendas regularizadas.
Outro aspecto que causa prejuízos ao Estado é a administração de qualquer cargo
ou função pública mal exercida. Mesmo o Ministério Público Federal (MPF)
recomendando que a pasta ambiental se abstenha de atitudes públicas, sem comprovação,
que causem deslegitimação do trabalho do corpo de servidores do Ibama e do ICMBio, o
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, voltou a criticar, no dia 9 de setembro de
2019, o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Segundo a reportagem Salles contraria Ministério Público Federal e volta a criticar
Ibama e ICMBio 135da Folha de S.Paulo, o ministro do Meio Ambiente criticou, ainda,
governos anteriores, que, segundo ele, teriam inchado a máquina pública e usado dinheiro
em coisas irrelevantes, sem preocupação com meritocracia, eficiência e resultados.
Em sintonia com a posição assumida por Salles, o novo superintendente do Ibama
no Pará, o coronel da Polícia Militar Evandro Cunha dos Santos, afirmou, no dia 9 de
setembro de 2019, em Altamira, que recebeu ordem para interromper a queima de
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veículos flagrados pela fiscalização do órgão cometendo crimes ambientais na Amazônia.
De acordo com a matéria Novo chefe no PA diz que Ibama vai parar de queimar máquinas
de garimpo ilegal 136, a declaração foi dada em audiência pública organizada pelo ruralista
Nabhan Garcia que ocupa, no governo Bolsonaro, a Secretaria Especial de Assuntos
Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
De acordo com os jornalistas Rubens Valente e Fabiano Maisonnave, para fiscais
do Ibama, a fala de Santos coloca em risco servidores do órgão atualmente em operação
no município de Altamira. Desde o dia 27 de agosto de 2019, o órgão ambiental embargou
ali quase 20 mil hectares e destruiu equipamentos de infratores ambientais,
principalmente na Terra Indígena Ituna/Itatá. Como mostra a Folha de S.Paulo, a
destruição é autorizada pela legislação ambiental por duas razões principais: a dificuldade
de rebocar os equipamentos apreendidos e a possibilidade de ações armadas para resgatar
os veículos, como já ocorreu na Amazônia. A admissibilidade de destruição dos
equipamentos apreendidos é aventada na lei ambiental de 1998, governo Fernando
Henrique Cardoso, e passou a ser melhor regulamentada e aplicada a partir de 2008, no
segundo mandato de Lula.
Já a matéria Mato Grosso decreta situação de emergência após queimadas 137 trata
da grande quantidade de fogo que tem atingido os mato-grossenses, gerando sérios danos
à saúde. De acordo com a Folha de S.Paulo, o governador do Mato Grosso, Mauro
Mendes, decretou, em 10 de setembro de 2019, situação de emergência no estado devido
ao aumento nos incêndios florestais. No decreto publicado no Diário Oficial do Estado
(DOE), Mendes aponta o aumento nas queimadas somado ao período de estiagem na
região, que chega a quatro meses. No período, a umidade relativa do ar variou entre 7%
e 20%, índices que podem causar riscos à saúde, como a intensificação de problemas
respiratórios, como a rinite e a sinusite, e de alergias.
Entre as medidas adotas pelo decreto estão a possibilidade do governo estadual
comprar equipamentos, adquirir bens sem licitação e suspender contratos administrativos
sem necessidade de rescisão contratual. Segundo informa o repórter Matheus Moreira, o
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Mato Grosso foi o estado líder em queimadas no ano de 2019 em comparação com 2018.
Até 21 de agosto de 2019, mais de 13.600 focos de calor haviam sido registrados no
estado, segundo dados do Instituto Centro de Vida (ICV), com base na plataforma do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Quando comparados os focos de calor
dos primeiros oito meses de 2019 com o mesmo período no ano anterior, o aumento foi
87%. Considerando o período proibitivo, de julho a setembro, quando é ilegal fazer
queimadas em todo o Mato Grosso, o aumento em relação ao ano passado é de 205%.
No dia 10 de setembro de 2019, o governo de Messias Bolsonaro recusando
reconhecer como verdadeira a declaração do coronel da Polícia Militar Evandro Cunha
dos Santos de que havia ordem do Governo Federal para interromper a queima de veículos
flagrados pela fiscalização do órgão cometendo crimes ambientais na Amazônia demitiu
o novo superintendente regional do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) no
Pará. Conforme mostra a reportagem Após dizer que pararia queima de máquinas de
garimpo, chefe do Ibama no PA é demitido138 da Folha de S.Paulo, a exoneração assinada
pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi publicada na edição do Diário
Oficial da União (DOU) do dia 11 de setembro de 2019.
No mesmo dia, deputados estadunidenses debateram no Congresso medidas para
auxiliar no combate ao desmatamento da Amazônia e os possíveis impactos da política
ambiental do governo Jair Bolsonaro nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados
Unidos, conforme aborda a reportagem Congresso dos EUA discute impacto da Amazônia
nos elos comerciais com Brasil 139 da Folha de S.Paulo. A jornalista Marina Dias relata
que, durante audiência pública da Comissão de Relações Exteriores da Câmara,
parlamentares mostraram preocupação com o aumento das queimadas e dos
desmatamentos na floresta, classificados por eles como crise global, mas não foram
assertivos sobre condicionar um acordo comercial entre Washington e Brasília a uma
mudança da postura de Bolsonaro diante de temas como a preservação do meio ambiente.
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A crise ambiental brasileira afetou a imagem do país no exterior. Nesse sentido, o
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fez a primeira autocrítica à situação de tensão
internacional. Em entrevista à Folha de S.Paulo, Salles considerou que o governo federal
falhou na comunicação e avaliou que o alinhamento entre as gestões municipais, estaduais
e federal no combate ao desmatamento deve melhorar. Sobre as queimadas, o ministro do
Meio Ambiente falou que foram apresentados gráficos pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e pelo
Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) mostrando
que, com a exceção do estado de Mato Grosso, os outros estados já estão com tendência
de diminuição de queimada, graças à Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Portanto,
segundo Salles, está dando certo a atuação do governo federal. O ministro afirma, ainda,
que queimada não é fácil de controlar e não vai acabar. A questão é, segundo ele, a
diminuição dos focos.
Conforme mostra a matéria 'Nós falhamos na comunicação', diz Salles sobre crise
ambiental 140, o ministro do Meio Ambiente pronunciou-se também a respeito das
medidas ambientais. De acordo com o referido mandatário, os governos estaduais
pediram ao governo federal para fazer o que vem sendo defendido desde o início do ano:
a necessidade da regularização fundiária, o zoneamento econômico e ecológico, bem
como a dinamização das oportunidades da nossa bioeconomia. Segundo Salles, tudo isso
é que foi combinado entre todos, são várias medidas que precisam ser construídas.
Desvinculando as declarações de que há áreas protegidas demais, o presidente do
ICMBio, coronel da Polícia Militar de São Paulo Homero de Giorge Cerqueira, negou
que a fala de Jair Bolsonaro tenha incentivado as invasões em unidades de conservação e
em terras indígenas. Segundo a matéria Bolsonaro nunca incentivou invasões, diz
presidente do ICMBio 141, Cerqueira culpou os governos anteriores e até seu antecessor
no governo Bolsonaro pelo desmatamento de 734 hectares dentro da Flona (Floresta
nacional), a maior devastação nessa unidade de conservação desde 2007.
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Em desacordo está também o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo,
em relação aos dados divulgados sobre o aumento das queimadas na Amazônia. No dia
12 de setembro de 2019, em reunião fechada com investidores e empresários
estadunidenses, Araújo criticou levantamentos baseados em satélites que, segundo ele,
não diferenciam “fogueiras de acampamento” de “grandes incêndios”. Conforme relata a
jornalista Marina Dias da Folha de S.Paulo, o ministro das Relações Exteriores distribuiu
papéis produzidos pela embaixada do Brasil em Washington com dados para respaldar
seu discurso de que as queimadas na floresta estão na média dos índices registrados nos
últimos 15 anos. O chanceler encerrou seu pronunciamento sobre a relação entre o Brasil
e os Estados Unidos da América com a mensagem de que os incêndios na Amazônia não
são de grande proporção nem fruto de uma política ambiental negligente do governo Jair
Bolsonaro.
Apesar do discurso negacionista do ministro das Relações Exteriores, dados do
próprio governo brasileiro apontam que os focos de queimadas cresceram 82% em relação
ao ano de 2018, conforme mostra a reportagem Nos EUA, Ernesto diz que satélite não
diferencia 'fogueira de acampamento' de incêndio 142. O Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) tem alertado para o desmatamento que vem avançando em relação a
anos anteriores. Os meses de junho, julho e agosto de 2019 apresentaram,
respectivamente, aumento de 90%, 278% e 222% no desmate em comparação aos
mesmos meses de 2018. Além disso, os satélites que fazem o monitoramento de
queimadas só identificam incêndios maiores do que 30 metros, sendo impossível a
detecção de fogueiras menores do que isso ou queimadas que afetem somente o chão de
matas fechadas.
A reportagem Pressionado, Ernesto não soube explicar medidas de ajuda dos EUA
à Amazônia 143 informa que o Fundo de Investimento de Impacto sobre a Biodiversidade,
no valor de US$ 100 milhões (cerca de R$ 408 milhões), foi resultado da visita de Jair
Bolsonaro à Casa Branca, há seis meses, mas o governo brasileiro diz que seu formato
ainda está sendo estudado. Ao ser questionado pela imprensa internacional, o ministro
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das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não soube explicar detalhes das medidas
tomadas pelos estadunidenses para ajudar no combate às queimadas na Amazônia.
De acordo com a Folha de S.Paulo, a ideia ecoada pelo chanceler é que políticos
têm feito uso do discurso sobre aquecimento global para dar um caráter internacional à
crise na Amazônia e, dessa forma, ferir a soberania brasileira. Conforme relata a repórter
Marina Dias na referida reportagem, Ernesto Araújo precisou de ajuda de seus auxiliares
para tentar explicar o funcionamento do fundo de investimentos dos Estados Unidos para
preservar a biodiversidade da Amazônia e não sabia dar detalhes sobre os peritos da
Guarda Florestal americana que chegaram no Brasil nesta semana para ajudar na
investigação dos focos de incêndio.
Com diversidade, a paisagem temática da Folha de S.Paulo referente aos incêndios
e aos desmatamentos da Amazônia apresenta-se. Um exemplo desta pluralidade de
abordagem é a reportagem Apenas 8% das ONGs estão no Norte e 3% recebem verba
federal 144, na qual o jornal brasileiro revela os dados do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) que mapeiam as organizações da sociedade civil. O levantamento do Ipea
mostra que, das 820.455 ONGs no país de todas as áreas de atuação, apenas 8% delas
estão na região Norte e 12,9% na chamada Amazônia Legal, que compreende, além dos
estados do Norte, do Maranhão e de Mato Grosso. No Nordeste, são 205.182
organizações. Conforme informa a jornalista Ana Carolina Amaral da Folha de S.Paulo,
a maioria das organizações não tem a conservação ambiental como objetivo principal. Na
Amazônia e no restante do país, quase a metade delas declara como foco o
desenvolvimento e a defesa de direitos.
A referida matéria que lança luz para a pesquisa do Ipea chama a atenção para o
fato de que no cadastro de 673 entidades ambientais brasileiras mantido pelo Ministério
do Meio Ambiente apenas 46 estão na região Norte, enquanto a maioria se concentra no
Sudeste, num total de 293 ONGs de meio ambiente. De acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), a maioria mantém estruturas limitadas e 72,2% delas
não têm nenhum empregado registrado, ou seja, são mantidas com trabalhos voluntários.
E, pelo cálculo da Associação Brasileira de ONGs (Abong) com base no mapa do Ipea,
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apenas 3% das ONGs brasileiras acessam recursos do governo federal, o que representa
menos de 0,5% do Orçamento da União.
A Folha de S.Paulo informa, ainda, que os repasses se dão por meio de contratos e
convênios que envolvem contrapartidas claras e prestações de contas detalhadas,
conforme o marco regulatório das organizações da sociedade civil de 2016. O Brasil
manteve uma política de construção conjunta de políticas públicas com ONGs
ambientalistas através do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), criado por lei
ainda no regime militar, em 1981. De acordo com a repórter Ana Carolina Amaral, em
2019, o Ministério do Meio Ambiente alterou as regras do Conama, diminuindo a
representação das organizações da sociedade civil e elevando a participação de órgãos do
governo, enquanto o presidente Bolsonaro determinou, em abril, a extinção de todos os
conselhos participativos do governo criados por decreto.
A matéria Apenas 8% das ONGs estão no Norte e 3% recebem verba federal
esclarece, ainda, que a participação social foi uma condição imposta pelo G-7 para doar
dinheiro às florestas brasileiras ainda nos anos 1980. Naquela década, a resposta do Brasil
foi a criação do Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), que hoje reúne cerca de 600
entidades, entre associações de ambientalistas e de produtores locais como seringueiros,
indígenas, quilombolas e quebradeiras de coco babaçu. De acordo com a jornalista Ana
Carolina Amaral, na década seguinte surgiu boa parte das ONGs ambientais, após a
realização no Brasil da Rio-92, conferência da ONU de meio ambiente e
desenvolvimento. De lá para cá, as áreas protegidas passaram de 10% para 50% do
território amazônico, segundo o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).
A atuação das ONGs alavancou, também, a posição brasileira nas negociações climáticas
da ONU, que levou ao estabelecimento do mecanismo internacional Redd (redução de
emissões de desmatamento e degradação da floresta), viabilizando doações para a
conservação das florestas.
Já o estudo da Human Rights Watch, publicado também pela Folha de S.Paulo,
catalogou episódios de intimidação que envolve desmatamento ilegal na Amazônia,
detalhando seu custo ambiental e humano, bem como as ações do governo Bolsonaro
prejudicam essa situação. Feito entre 2017 e julho de 2019, o levantamento indica que a
extração ilegal de madeira na Amazônia é impulsionada por redes criminosas com
capacidade logística de coordenar a extração, o processamento e a venda de madeira em
larga escala, enquanto empregam homens armados para proteger seus interesses. De
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acordo com a reportagem Relatório denuncia organizações criminosas, violência e
impunidade na Amazônia 145, os agentes ambientais da região apelidaram esses grupos de
“máfias dos ipês”, em referência à extração de madeira dessas árvores tidas como
“diamante da Amazônia”. Os criminosos responsáveis por uma grande parte da destruição
da Amazônia estão usando da intimidação, das ameaças, dos ataques e dos assassinatos
para continuar suas atividades ilícitas.
A ONG Human Rights Watch afirma, citando dados da Comissão Pastoral da
Terra ligada à Igreja Católica, que houve mais de 300 assassinatos na última década
envolvendo conflitos pelo uso da terra e de recursos naturais. O documento detalha 28
desses assassinatos. Um dos casos citados é o do assentamento Terra Nossa, próximo a
Novo Progresso, sudoeste do Pará. Em janeiro de 2018, um agricultor local, Romar
Roglin, conhecido como “Polaquinho”, avisou a uma liderança local que relataria o
desmatamento ilegal à polícia. Foi morto 20 dias depois.
Seu irmão Ricardo Roglin começou a investigar o assassinato por conta própria,
sendo também morto em julho de 2018. De acordo com a Folha de S.Paulo, a Human
Rights Watch aponta o grave problema de impunidade, que piora o clima de violência na
região amazônica. Segundo a organização, das 300 mortes relatadas pela Pastoral da
Terra, apenas 14 foram a julgamento. A organização entrevistou policiais envolvidos na
investigação de seis assassinatos. Em dois casos, os investigadores nem sequer foram à
cena do crime. Em cinco casos, não houve autópsia do cadáver.
Conforme informa o jornalista Thiago Amâncio, o relatório cita ainda a violência
contra agentes públicos de fiscalização. Em julho, em Rondônia, bandidos queimaram
um caminhão-tanque que levaria gasolina a helicópteros do Ibama, destruíram pontes e
derrubaram árvores sobre uma estrada. Dessa forma, o órgão federal precisou cancelar a
operação. No mesmo mês, criminosos queimaram duas pontes da Transamazônia
próximo ao município de Placas (PA), em retaliação contra uma operação do mesmo
órgão. Segundo informações prestadas pela Folha de S.Paulo, a ONG Human Rights
Watch entrevistou 170 pessoas, a maior parte de comunidades indígenas e de
comunidades locais que têm sofrido com ameaças, além de policiais, promotores,
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advogados, membros de órgãos do governo como Ibama, ICMBio e Funai, representantes
de ONGs e acadêmicos.
O estado de tensão na questão ambiental brasileira tem aspectos peculiares para
quem o observa. A Folha de S.Paulo relata que garimpeiros do Pará afirmaram, em áudios
distribuídos em grupos de aplicativos, que cobraram dos ministros da Casa Civil, Onyx
Lorenzoni, e do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a abertura de investigação contra
servidores do Ibama e do ICMBio que destruíram equipamentos flagrados pela
fiscalização em crimes ambientais no final de agosto e no início de setembro. Conforme
informa o jornalista Rubens Valente, a reunião com Salles ocorrida, no dia 16 de setembro
de 2019, na Casa Civil, não apareceu na agenda diária divulgada pelo Ministério do Meio
Ambiente. Na agenda de Onyx não constaram nomes de entidades de garimpeiros, apenas
os dos representantes do governo, como se fosse uma reunião interna entre órgãos
públicos, e o do governador do Pará, Helder Barbalho. À tarde, a Casa Civil divulgou
uma notícia sobre o assunto em seu site.
O grupo de garimpeiros que esteve em Brasília é o mesmo que, durante cinco dias,
organizou a interdição da rodovia BR-163, perto de Itaituba, no Pará, após uma operação
de fiscalização do Ibama, ICMBio e Força Nacional ter flagrado a invasão da floresta
nacional do Crepori, área protegida pela legislação ambiental, conforme relata a matéria
Garimpeiros pressionam Salles e Onyx a punir fiscais que queimaram máquinas 146. Os
fiscais baseados em legislação aplicada desde o ano 2008 queimaram pelo menos duas
retroescavadeiras e vários motores usados pelos garimpeiros nos crimes ambientais.
Neste contexto, o ministro do Meio Ambiente movimenta-se com o intuito de
estruturar um novo fundo para a Amazônia. Conforme informa a Folha de S.Paulo, no
dia 19 de setembro de 2019, em Washington, Ricardo de Aquino Salles anunciou os
planos do governo brasileiro de construir uma nova concentração de recursos, mediante
financiamentos, para promover a conservação da Amazônia. Segundo o jornalista Diogo
Bercito, a declaração foi feita após a reunião do ministro brasileiro com Luis Alberto
Moreno, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), órgão que deve
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auxiliar na criação do fundo. Salles não apresentou detalhes de sua proposta, todavia, o
ministro disse que o fundo deve unir países da região amazônica e o setor privado.
Conforme mostra a notícia Salles quer novo fundo para a Amazônia envolvendo o
setor privado 147 da Folha de S.Paulo, enquanto o ministro do Meio Ambiente negocia
um novo mecanismo para a região florestal, o existente Fundo Amazônia segue suspenso
devido a conflitos entre o Brasil, a Noruega e a Alemanha. Após decreto do presidente
Jair Bolsonaro que extinguiu os conselhos que compunham o Fundo Amazônia, ele teve
suas ações paralisadas. Nessas circunstâncias, os comitês não foram refeitos e Salles
promoveu mudanças nas regras do Fundo, as quais os países doadores não concordam.
Um dos pontos centrais de discussão é a composição do Comitê Orientador do Fundo
Amazônia (Cofa), já que o ministro do Meio Ambiente pretende, ao diminuir a
participação da sociedade civil, reduzir os assentos do conselho, aumentando, assim, o
poder de decisão do governo federal.
O estado de perturbação política e social na Amazônia Legal é evidenciado pelos
enfrentamentos entre os povos originários e os integrantes das atividades criminosas. A
reportagem ‘Guardiões da floresta’ perseguem madeireiros ilegais na Amazônia148
coloca à vista os esforços do povo Guajajara na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão,
no combate a uma caravana ilegal de madeireiros que está extraindo árvores na reserva
dos indígenas. De acordo com a Folha de S.Paulo, os “guardiões da floresta”, como se
autodenominam, ficam à espera, armados com rifles e revólveres. À medida que os
caminhões se aproximam, os índios se preparam para fazer uma emboscada, prender os
madeireiros e entregar os invasores e seus equipamentos à delegacia mais próxima, a
centenas de quilômetros. São aproximadamente 180 guardiões que vigiam e protegem sua
terra indígena contra madeireiros em ações noturnas. Madeireiros e fazendeiros veem
desmatando as terras até a reserva Guajajara e cruzando a fronteira cada vez mais nas
últimas décadas.
O presidente Jair Bolsonaro tem declarado que as reservas indígenas brasileiras são
muito extensas, defendendo a exploração mineral e agrícola nas regiões. Ainda segundo
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o jornal brasileiro, os guardiões do território Guajajara dizem que reforçaram suas
convicções de que o destino de sua terra está em suas mãos. Polícias locais reconheceram
o trabalho do povo Guajajara em sinalizar as atividades ilegais, bem como em apresentar
evidências. No entanto, as autoridades dizem que essa forma de justiça feita pelos
guardiões não é o melhor método para lidar com o problema.
Conforme relatam os jornalistas Leonardo Benassatto e Ueslei Marcelino da Folha
de S.Paulo, alguns guardiões foram mortos por madeireiros e, por isso, muitos deles
cobrem o rosto durante as operações para evitar se tornarem alvos. Os indígenas não
recebem compensação pelo trabalho arriscado e cansativo de investigação. Além disso,
eles gastam parte de sua escassa renda em munição, gasolina e manutenção de veículos.
Durante o dia, a maioria dos guardiões cultiva mandioca, arroz e outros produtos na Terra
Indígena Arariboia.
No dia 20 de setembro de 2019, a Folha de S.Paulo elucida que o Poder Executivo
brasileiro prorrogou por mais 30 dias o decreto que permite o emprego das Forças
Armadas na Amazônia para combater focos de incêndio e delitos ambientais. De acordo
com a reportagem Às vésperas de discurso na ONU, Bolsonaro prorroga uso de Forças
Armadas na Amazônia 149 assinada pelos repórteres Ricardo Della Coletta e Thiago
Resende, o decreto original que instituiu a chamada Garantia da Lei e da Ordem (GLO)
Ambiental é de 23 de agosto de 2019 e tinha validade de um mês. Agora, a ação dos
militares na Amazônia fica estendida até 24 de outubro de 2019. A GLO Ambiental
autoriza o emprego das Forças Armadas nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas
unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia
Legal. Ainda segundo a Folha de S.Paulo, a prorrogação da validade do decreto ocorre
poucos dias antes de Bolsonaro viajar a Nova York, onde discursará na Assembleia Geral
da Organização das Nações Unidas (ONU).
Já no dia 23 de setembro de 2019, o Ministério da Defesa anunciou que foram
aplicados R$ 36,3 milhões em multas relacionadas à operação de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO) realizada pelo governo para combater as queimadas na Amazônia. Como
mostra a Folha de S.Paulo, os 112 termos de infração aplicados no mês de agosto de 2019
por órgãos como o ICMBio e o Ibama referiam-se, principalmente, ao desmatamento
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ilegal, ao garimpo e à apreensão de madeira. Ainda segundo a reportagem Governo diz
que aplicou R$ 36,3 milhões em multas contra queimadas e desmate 150, o ministério
informou, em um evento para apresentar os resultados do primeiro mês da GLO, que 63
pessoas foram detidas durante a operação. De acordo com o ministro da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva, em um mês, as ações da GLO ambiental realizaram o combate a 571
focos de incêndio terrestre, além de 250 por via aérea.
Ainda no mesmo dia, a Folha de S.Paulo noticiou que o Itamaraty intercedeu para
que o presidente do Consórcio Amazônia Legal, o governador do Amapá, Waldez Góes,
tivesse seu discurso cancelado durante encontro organizado pela França, pelo Chile e pela
Colômbia para discutir o desmatamento na Amazônia. O governador foi convidado
formalmente para a Cúpula do Clima da ONU pelos presidentes da França, Emmanuel
Macron, do Chile, Sebastián Piñera, e da Colômbia, Iván Duque, no dia 16 de setembro
de 2019, conforme mostra a matéria Itamaraty barra discurso de governador do Amapá
sobre Amazônia na ONU151. Segundo fontes diplomáticas ouvidas pela jornalista Marina
Dias, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, protestou contra o fato de um
representante de governo estadual ser convidado para representar a Amazônia no encontro
enquanto o governo federal não estaria presente. O Itamaraty nega que tenha havido
ingerência para impedir o governador de falar. O Brasil já havia sido excluído da lista de
discursos oficiais da cúpula do clima por não ter apresentado nenhum plano para aumentar
o compromisso com o clima.
De acordo com a Folha de S.Paulo, o Consórcio da Amazônia Legal, formado por
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins,
vem se movimentando para negociar diretamente com o G7 e com países como a França,
a Alemanha, a Noruega e o Reino Unido projetos de proteção à Amazônia e obtenção de
recursos, uma vez que o governo federal tem bloqueado iniciativas. Os governadores do
consórcio da Amazônia se reuniram, no mês de setembro de 2019, com embaixadores da
Alemanha, da França, do Reino Unido e da Noruega, entre os principais doadores de
recursos para proteção da Amazônia. Eles terão uma segunda rodada de reuniões com
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esses embaixadores em outubro de 2019. Os governadores negociam a manutenção do
Fundo da Amazônia e outros programas de financiamento.
A proteção da Floresta Amazônica foi tema da cúpula de Desenvolvimento
Sustentável do Fórum Econômico Mundial, em Nova York, nos Estados Unidos. No dia
22 de setembro de 2019, conforme mostra a reportagem Presidente do Chile cobra China
e EUA a fazer mais contra mudança climática 152, Sebatián Piñera foi diplomático ao falar
sobre a proteção das florestas tropicais, afirmando que, infelizmente, por causa do
desmatamento na Amazônia, no Congo e no Sul da Ásia temos as queimadas. De acordo
com a jornalista Eliane Trindade da Folha de S.Paulo, o presidente chileno defendeu,
também, a necessidade de cooperação internacional para melhorar o nível de proteção das
florestas tropicais, que, segundo ele, há a necessidade de uma grande aliança, porque não
temos mais tempo, é hora de agir.
Ainda em Nova York, no dia 23 de setembro de 2019, o presidente colombiano,
Iván Duque, falou sobre o futuro da Amazônia na plenária da Cúpula de Desenvolvimento
Sustentável da Fórum Econômico Mundial, enquanto o presidente Jair Bolsonaro
discursava na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
De acordo com a reportagem Não devemos politizar queimadas', diz colombiano Duque
em fórum em Nova York 153, o presidente colombiano, um conservador como Bolsonaro,
entende que para além de ataques políticos, é importante que todos os países trabalhem
de forma coordenada e comprometida para implantar políticas corretas. Conforme relata
a repórter Eliane Trindade, o presidente colombiano propõe ainda uma solução regional
para proteger a Amazônia.
No dia 24 de setembro de 2019, durante o evento Climate Week NYC, na cidade de
Nova York, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, afirmou que os estados
brasileiros vão cumprir seu papel no Acordo de Paris, como também vão se tornar neutros
em carbono no longo prazo. O evento organizado pela Aliança para Ação Climática
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reuniu, segundo a Folha de S.Paulo, representantes de organizações internacionais e de
governos para discutir o desafio de tornar o mundo ‘carbono neutro’ até 2050.
A jornalista Ana Carolina Amaral informa na reportagem Estados brasileiros vão
cumprir Acordo de Paris, diz governador de Pernambuco 154 que o prazo para
neutralização das emissões de gases que geram o aquecimento global é dado por relatórios
científicos do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU como
limite para evitar as consequências mais desastrosas das mudanças climáticas. A
neutralidade em carbono não significa necessariamente a redução completa das emissões,
podendo acontecer também mediante a compensação das emissões por meio de medidas
de estocagem de carbono, e, principalmente, do plantio de árvores.
A reportagem Rússia ratifica Acordo de Paris e 74 países elevam suas metas 155 da
Folha de S.Paulo revela as críticas recebidas, no dia 23 de setembro de 2019, pelo Brasil
nos bastidores da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).
Conforme relata a jornalista Ana Carolina Amaral, o Brasil foi julgado por não anunciar
a intenção de elevar suas metas climáticas e, somado a isso, o país é visto com suspeita
por conta tanto da crise de queimadas na Amazônia quanto da resposta do governo.
Amazônia foi, aliás, o tema de diversos eventos nos últimos dias em Nova York. Ao longo
do fim de semana, pelo menos quatro agendas sobre a Amazônia reuniram cientistas,
empresários, ativistas de direitos humanos, ambientalistas e fundações internacionais que
financiam trabalhos de conservação do bioma.
De acordo com a Folha de S.Paulo, empresas se comprometeram com uma
“Amazônia possível” e pretendiam preparar uma lista de compromissos para ser
anunciada na COP-25 do Clima, que acontece no Chile, em dezembro. A conferência
aconteceria no Brasil, mas foi rejeitada pelo governo Bolsonaro. Convidado a discursar
na cúpula do clima, o bilionário e filantropo Bill Gates anunciou que destinará junto ao
Banco Mundial US$ 791 milhões para apoiar a adaptação de pequenos agricultores às
mudanças climáticas. Já um encontro de cientistas, liderado pelo economista
estadunidense Jeffrey Sachs e pelo climatologista brasileiro Carlos Nobre, formou,
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segundo o jornal brasileiro, um painel de cientistas pela Amazônia, com a intenção de
publicar até junho de 2020 um relatório de compilação do conhecimento científico já
existente sobre o bioma. O objetivo é dar base científica para a formulação de políticas
públicas.
Expandindo a abordagem temática dos incêndios e dos desmatamentos na
Amazônia, a Folha de S.Paulo lança luz para a falha da declaração do presidente do
Brasil. Jair Bolsonaro confundiu, no dia 26 de setembro de 2019, a Alemanha com a
Amazônia ao comentar as queimadas registradas na região e ao criticar o que considera
ser ingerência externa na soberania do Brasil em relação à floresta. De acordo com a
Folha de S.Paulo, as declarações do mandatário brasileiro foram feitas quando o
presidente deixava o Palácio da Alvorada, em Brasília, ao conversar com apoiadores
reunidos no local.
A matéria Bolsonaro confunde Alemanha com Amazônia em ato falho 156 chama
atenção, da mesma forma, para a crítica feita por Messias Bolsonaro ao pouco destaque
dado pela mídia à carta assinada por produtores rurais indígenas, a qual foi lida pelo
presidente brasileiro durante a sua pronunciação na Assembleia Geral da ONU, no último
24 de setembro. Jair Bolsonaro afirmou: “e um cara me disse lá, imprensa, não sou eu que
estou dizendo não, um cara me disse. Assim como as Malvinas está [sic] para Argentina,
hoje a Alemanha está para o Brasil. Tire as suas conclusões. Não sou eu que disse isso”.
O presidente do Brasil se referia à disputa entre Argentina e Inglaterra que originou a
guerra das Malvinas, de abril a junho de 1982. Jair Bolsonaro insinuou, ainda, que o
ocorrido com o país vizinho seria o mesmo que a Alemanha está fazendo com o Brasil no
que diz respeito à Amazônia.
Por fim, o painel plural temático da Folha de S.Paulo referente ao mês de setembro
de 2019 completa-se com a reportagem Ibama diz que comandos militares se recusaram
a apoiar ações de fiscalização 157. Nela é publicitada que a coordenação de operações de
fiscalização do Ibama informou, em documento interno, que “comandos militares” das
Forças Armadas se recusaram a prestar apoio aos fiscais do órgão em pelo menos três
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ocasiões no mês de setembro, dificultando as ações de repressão a crimes ambientais no
Pará e em Mato Grosso. O jornalista Rubens Valente informa na matéria que o ofício foi
enviado, no dia 23 de setembro de 2019, pela Coordenação de Operações de Fiscalização
(Cofis) à coordenação-geral de Fiscalização Ambiental do Ibama, em Brasília. O
documento foi divulgado pelo site Congresso Em Foco no dia 28 de setembro de 2019,
pelo O Globo no dia 29 de setembro do referido ano e obtido pela Folha de S.Paulo.
O repórter Rubens Valente relata as três ocasiões da retirada do apoio militar ao
órgão ambiental registradas no ofício: em 11 de setembro, para reprimir a ação de garimpo
ilegal na terra indígena Trincheira Bacajá; em 15 de setembro, para uma ação no Alto Rio
Guamá, que acabou realizada com apoio da Polícia Federal; e uma ação contra garimpos
ao longo da rodovia BR-163. No último caso, segundo o documento do Ibama, os
militares argumentaram que a operação poderia causar problemas tendo em vista as
negociações que estavam em curso com os garimpeiros e o recente bloqueio da BR-163.
Como esclarece a Folha de S.Paulo, as destruições são autorizadas em lei, mas são
questionadas tanto por garimpeiros quanto por madeireiros, bem como pelo presidente
Jair Bolsonaro que, em abril, disse que ações do gênero iriam acabar no seu governo.

5.3.1.3 Estudo comparativo: a análise temática referente a outubro de 2019

Os assuntos semelhantes que estão em contato neste estudo comparativo do mês
de outubro de 2019 são o Sínodo Amazônia no Vaticano que se encontra na Folha de
S.Paulo e no The Guardian, bem como o “Dia do Fogo”, em Novo Progresso, no Pará,
presentes tanto na Folha de S.Paulo quanto no The New York Times. As demais temáticas
abordadas pelos jornais brasileiro, estadunidense e britânico revelam um painel plural de
assuntos referentes aos desmatamentos e aos incêndios na Amazônia brasileira.
A Folha de S.Paulo aborda a declaração do Papa Francisco no dia 3 de outubro
de 2019, quando ele afirmou que os incêndios florestais na Amazônia são um problema
mundial, uma vez que a proteção dos direitos humanos, a conquista da liberdade de
pensamento e religiosa, bem como a tutela do meio ambiente não dizem respeito apenas
a um povo ou uma nação, mas a todo o mundo. A manifestação do chefe supremo da
Igreja Católica foi feita às vésperas do Sínodo dos Bispos para a Região Pan-Amazônica
no Vaticano, que tem na pauta a defesa da floresta e as novas formas de evangelização na
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região amazônica. De acordo com a reportagem ‘Amazônia é um problema mundial’, diz
Papa Francisco 158, o sínodo é alvo de ataques da ala ultraconservadora do clero em razão
de seu viés ambientalista e por discutir propostas consideradas heréticas em relação a
alguns religiosos, como a possibilidade de se ordenar homens casados, preferivelmente
indígenas, como padres na Amazônia.
Por sua vez, o The Guardian tratou especificamente do Sínodo da Amazônia,
evento de três semanas iniciado em 11 de outubro de 2019. De acordo com a matéria
Morte e ressurreição na floresta tropical como bispos se reúnem na cúpula da
Amazônia 159, o Sínodo da Amazônia no Vaticano conta com a presença dos bispos das
nove nações sul-americanas que compartilham a Amazônia. Diante dos incêndios
florestais e dos desmatamentos que levam a floresta amazônica a um ponto crítico além
do qual não pode se recuperar, o Sínodo da Amazônia estabeleceria uma nova visão da
ecologia baseada na fé cristã em Deus como o criador de uma “casa comum”. A Igreja
Católica deve se colocar firmemente ao lado dos povos indígenas da região, defendendo
seus direitos territoriais e modo de vida.
A Amazônia ainda está queimando. Culpe a carne 160, esse é o título da vídeoreportagem do The New York Times publicada em 6 de outubro de 2019. Presente na BR163, o correspondente Brent McDonald narra os incêndios em Novo Progresso, no Pará,
destacando que este território de exportação de soja e de carne se iluminou como um
inferno. Os criadores de gado e os madeireiros da região amazônica, encorajados pelo
presidente Jair Bolsonaro, derrubam e queimam enormes áreas de floresta tropical todos
os dias em nome do progresso. De acordo com o jornal estadunidense, o “Dia do Fogo”
foi marcado por muitos dos incêndios iniciados em terras protegidas em um único dia, 10
de agosto de 2019. No Pará, a Floresta Nacional de Jamanxim perdeu, por exemplo, mais
de 45 milhas quadradas de cobertura de árvores.

“‘Amazônia é um problema mundial’, diz papa Francisco”, publicada na Folha de S.Paulo em 3 de
outubro de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/amazonia-e-umproblema-mundial-diz-papa-francisco.shtml. Acesso em 10 de junho de 2021.
159
“Death and resurrection in the rainforest as bishops meet for Amazon summit”, publicada no The
Guardian
em
6
de
outubro
de
2019.
Disponível
em:
https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/05/amazon-rainforest-catholic-church-synodvatican. Acesso em 9 de junho de 2021.
160
“The Amazon is still burning. Blame beef”, publicada no The New York Times em 6 de outubro de 2019.
Disponível em: https://www.nytimes.com/video/world/americas/100000006721982/amazon-rainforestfires-burning.html?searchResultPosition=49. Acesso em 9 de junho de 2021.
158

144

Conforme informam os jornalistas Brent McDonald, Paula Moura, Ben Laffin e
Emily Rhyne, o prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Soares Silva, conhecido como
Macarrão, foi pego destruindo mais de 700 acres de floresta virgem dentro da reserva
Jamanxim. A referida autoridade nega irregularidades. O que os produtores de Novo
Progresso querem é privatizar as reservas e, por isso, há hostilidade para com quem tenta
impedi-los. Ainda de acordo com o The New York Times, repórteres locais escreveram
sobre o chamado “Dia do Fogo”, expondo um plano coordenado entre fazendeiros e
grileiros para queimar a floresta recém desmatada. Um desses repórteres, Adecio Piran,
logo encontrou seu rosto em um cartaz de procurado. Esse tipo de intimidação ajuda a
explicar como tantas atividades criminosas podem ficar impunes. No ano passado, 30
ativistas ambientais foram assassinados no Brasil.
Já a reportagem Fazendeiros e empresários organizaram ‘Dia do Fogo’, apontam
investigações 161 da Folha de S.Paulo aborda que os principais suspeitos pelo “Dia do
Fogo” são fazendeiros, madeireiros e empresários, segundo investigações das polícias
Civil e Federal. De acordo com a diligência policial, os responsáveis fizeram uma
“vaquinha” para pagar os custos do combustível, uma mistura de óleo diesel com
gasolina, usado para alastrar as chamas. Após a queima coordenada de pasto e de áreas
em processo de desmate, a cidade de Novo Progresso, no Pará, sofreu um aumento de
300% em casos de focos de incêndio naqueles dois dias.
Conforme esclarece o jornalista Daniel Camargos da Folha de S.Paulo, um dos
primeiros suspeitos ouvidos pela Polícia Civil é Agamenon Menezes, presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais da cidade e alvo da operação de busca e de apreensão
feita pela Polícia Federal no dia 22 de outubro de 2019. A operação “Pacto de Fogo”
apreendeu documentos na sede do sindicato, além do computador pessoal de Menezes.
Os policiais cumpriram outros três mandados de busca e de apreensão, mas não
informaram quais foram os alvos. Os detalhes sobre o ataque incendiário foram
costurados no grupo de WhatsApp nomeado “Sertão”, criado pelo empresário Ricardo de
Nadai.
Compreendidas as similaridades, delineamos a partir daqui quais abordagens
temáticas se distinguem entre o The Guardian, o The New York Times e a Folha de
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S.Paulo. O jornal britânico apresentou apenas uma reportagem a mais: Floresta
amazônica ‘próxima de ponto irreversível’ 162, na qual o The Guardian trata do artigo
publicado por Monica de Bolle, pesquisadora sênior do Instituto Peterson de Economia
Internacional. A referida publicação científica revela que o crescimento do
desmatamento na região amazônica junto com as políticas destrutivas do presidente de
extrema direita do Brasil, Jair Bolsonaro, pode levar a floresta amazônica perigosamente
a um “ponto de inflexão” irreversível em dois anos. Depois desse ponto, a floresta tropical
pararia de produzir chuva suficiente para se sustentar e começaria a se degradar
lentamente em uma savana mais seca, liberando bilhões de toneladas de carbono na
atmosfera, o que agravaria o aquecimento global e perturbaria o clima na América do Sul.
De acordo com o jornalista Dom Phillips, o artigo de Bolle gerou polêmica entre
os cientistas do clima porque para alguns pesquisadores o ponto de inflexão ainda está de
15 a 20 anos, enquanto outros dizem que o aviso reflete com precisão o perigo
representado por Bolsonaro e pelo aquecimento global para a sobrevivência da Amazônia.
O cientista Carlos Nobre pondera que o ponto crítico da Amazônia poderia acontecer no
leste, no sul e no centro da Amazônia quando 20% a 25% da floresta tropical fosse
derrubada - o que não é esperado em 20 a 25 anos.
Segundo o mencionado pesquisador brasileiro, a Amazônia já está 17% desmatada,
então quando você calcula na taxa atual de desmatamento, esse 20% a 25% é alcançado
em 15 a 20 anos. A reportagem do The Guardian, contextualizando as circunstâncias em
que o artigo se tornou público, mostra que Bolsonaro prometeu desenvolver a Amazônia,
tendo como planejamento em seu governo permitir a mineração em reservas indígenas
protegidas. Somado a esta circunstância, os agricultores amazônicos apoiam os ataques
do presidente do Brasil às agências de proteção ambiental.
Por sua vez, o The New York Times aborda sobre o acordo feito, em 2009, entre o
Greenpeace e as três maiores empresas brasileiras de frigoríficos JBS, Minerva e Marfrig
para não comprar gado de fazendeiros que criavam seu rebanho em áreas desmatadas. A
reportagem Por que os incêndios na Amazônia continuam em fúria 10 anos após um
acordo acabar com eles 163 mostra que o compromisso assumido pela JBS, pela Minerva
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e pela Marfrig, que movimentam 50% da carne produzida na Amazônia, foram mantidos
apenas parcialmente, de acordo com promotores, ambientalistas e acadêmicos
especializados em indústria pecuária.
Os jornalistas Clifford Krauss, David Yaffe-Bellany e Mariana Simões do The New
York Times destacam que o fracasso em cumprir os elementos cruciais da promessa
ambiciosa é uma das principais razões pelas quais a Amazônia está pegando fogo,
considerando que o setor pecuário tem sido responsável por 18 mil quilômetros quadrados
de desmatamento adicional desde o acordo de 2009 entre o Greenpeace e os frigoríficos,
conforme alertam pesquisadores da Universidade de Wisconsin. Convencido da quebra
do pacto, o Greenpeace retirou-se do acordo em 2017.
O modo de apresentar o ponto de vista sobre os incêndios e os desmatamentos na
Amazônia brasileira da Folha de S.Paulo é mais extensa em relação à quantidade de
publicações, colocando, assim, à vista diferentes maneiras pelas quais a temática pode ser
apreendida. A matéria ‘Interesse na Amazônia não é no índio nem na porra da árvore’,
diz Bolsonaro 164 trata da reunião, em 1o de outubro de 2019, entre representantes da
Cooperativa de Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp) e o presidente
Jair Bolsonaro. Segundo a Folha de S.Paulo, durante o encontro no gabinete presidencial
houve o pedido que seja deslocado um contingente das Forças Armadas a Serra Pelada,
no Pará, para proteger a atividade do garimpo. O grupo de garimpeiros acusa a empresa
mineradora Vale de avançar sobre a área demarcada para a exploração da cooperativa,
utilizando-se de túneis subterrâneos. Eles solicitam, ainda, que as licenças passem a ser
dadas pelo governo federal e não mais pelos governos estaduais e municipais.
Já a reportagem Salles comemora dados do INPE sobre redução de queimadas
em setembro 165 mostra a comemoração do ministro do Meio Ambiente em relação ao
menor número de queimadas no país desde 2013 para o mês de setembro de 2019.
Conforme mostra a Folha de S.Paulo, no nono mês de 2019 houve 19,9 mil focos de
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incêndio, enquanto, no mesmo mês em 2013 foram 16,7 mil. Considerando o histórico
dos últimos dez anos, 2019 é o terceiro pior ano no período de janeiro a setembro, segundo
os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Com 66,7 mil focos de
incêndios, o período só ficou abaixo de 2010 com 102 mil registros e de 2017 quando
ocorreu 70,8 mil.
Na comparação com 2018, quando foram registrados 46,9 mil focos no mesmo
período janeiro a setembro, o ano de 2019 teve um aumento de 42% de focos de incêndios.
O jornalista Rubens Valente nos chama tenção para dois fatores podem ter contribuído
para a redução de queimadas em setembro: a Operação Verde Brasil que visou o combate
aos incêndios na Amazônia e o decreto presidencial de 29 de agosto que criou uma
moratória de queimadas por dois meses.
Por outro lado, a matéria Cresce número de crianças hospitalizadas por incêndios
na Amazônia 166 mostra o estudo do Instituto Fiocruz, revelando que o número de crianças
menores de dez anos hospitalizadas por problemas respiratórios em áreas afetadas por
incêndios na Amazônia quase dobrou. Além disso, a reportagem informa que a
mortalidade infantil aumentou consideravelmente em alguns estados por essa causa.
Segundo a Folha de S.Paulo, a pesquisa em voga analisou dados de 700 municípios nos
nove estados da região amazônica de maio e junho de 2019.
Os pesquisadores estimaram que o risco de hospitalização por problemas
respiratórios nesses dois meses do ano era 36% maior em crianças menores de dez anos
que moram nas cidades mais expostas a incêndios florestais. Nessas cidades foram
registradas mais de 5.000 hospitalizações infantis em maio e junho, enquanto a média
mensal de 2008 a 2018 para esses dois meses foi ligeiramente superior a 2.500. No estado
de Rondônia, a taxa de mortalidade de crianças menores de dez anos por doenças
respiratórias foi de 393 por 100 mil entre janeiro e julho de 2019, em comparação com
287 por 100 mil registrados no mesmo período do ano anterior. Em Roraima, essa taxa
aumentou de 1.427 por 100 mil entre janeiro e julho de 2018 para 2.398 por 100 mil
durante os primeiros sete meses de 2019.
Além da questão de saúde pública, a Folha de S.Paulo tornou pública as condutas
destituídas de decoro como é o caso do pecuarista e vereador por Ariquemes (Rondônia)
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e ex-senador, Ernandes Amorim, que avisou, entre os dias 19 de setembro e 6 de outubro
de 2019, a garimpeiros, por mensagens no grupo de WhatsApp intitulado “Garimpo a luta
continua”, sobre fiscalização do Ibama. O alerta mostrado pela reportagem Em áudios,
ex-senador previne garimpeiros sobre fiscalização do Ibama 167 se refere ao contexto de
reforço da fiscalização ambiental por parte do governo federal no mês de setembro, em
uma resposta à crise das queimadas na Amazônia, que resultou no acionamento do Grupo
Especializado de Fiscalização (GEF) do Ibama. Desde 2008, um decreto autoriza os
agentes de fiscalização a destruírem equipamentos utilizados em atividades ilegais.
O dano aos órgãos de fiscalização ambiental junta-se às alterações na legislação
ambiental. Conforme mostra a Folha de S.Paulo, o Senado Federal aprovou, em 9 de
outubro de 2019, uma Medida Provisória que acaba com o prazo para que os proprietários
realizem a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR). A lei atual estabelecia o prazo
de 31 de dezembro de 2017 para o registro no CAR, prorrogável por mais um ano. De
acordo com a matéria Senado aprova MP que acaba com prazo de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural 168, o texto aprovado pela Casa Legislativa apenas estabelece que a
inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e
posses rurais. A não adesão ao CAR proibia o proprietário, por exemplo, de acessar linhas
de crédito. Criado pelo Código Florestal em 2012, o CAR é um registro público eletrônico
obrigatório para todos os imóveis rurais no Brasil. Trata-se de uma base de dados para o
monitoramento ambiental no Brasil e para o combate ao desmatamento.
Conforme esclarece o jornalista Ricardo Della Coletta, a Medida Provisória votada
pelos senadores estabelece, também, que os proprietários de imóveis rurais, após a
inscrição no CAR, terão até dezembro de 2020 para aderir ao Programa de Regularização
Ambiental (PRA). O PRA deve ser implementado pelos estados, pelos municípios e pela
União, no entanto, no caso de entes subnacionais que não tenham criado seus programas
de regularização ambiental até o final de 2020, os proprietários rurais poderão, de acordo
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com o texto da Medida Provisória, aderir ao Programa de Regularização Ambiental
(PRA) do governo federal.
Tornar menos rígidas as leis que regulam a proteção e a conservação do meio
ambiente é uma aposta que desafia ainda mais o cenário de incêndios e de desmatamentos
na Amazônia brasileira. A reportagem Para criador do Corredor Triplo A na Amazônia,
preservação se sobrepõe à soberania brasileira 169 da Folha de S.Paulo mostra que a
floresta amazônica funciona como a bomba d’água de todo o continente sul-americano,
garantindo as chuvas desde Roraima até a Argentina. Foi a partir dessa constatação que o
antropólogo Martin von Hildebrand idealizou o projeto o Corredor Triplo A, um corredor
ecológico-sociocultural que une os Andes, a Amazônia e o Atlântico, atravessando o
Equador, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Brasil, o Suriname e a Guiana
Francesa com o intuito de proteger um terço da Amazônia ao conectar as diversas áreas
de preservação. Dessa maneira, segundo informa a jornalista Patrícia Campos Mello,
haveria maior articulação entre povos indígenas e entidades de proteção dos diversos
países para recuperar a conectividade entre as áreas. De acordo com a Folha de S.Paulo,
para Messias Bolsonaro, o Triplo A é a mais perfeita encarnação da tentativa de ONGs
estrangeiras, mancomunadas com brasileiras, de invadir a Amazônia.
Mesmo sendo fonte de água para mares, lagos e rios, a floresta amazônica continua
sendo desmatada. É o que revela a matéria Desmatamento na Amazônia cresce 96% em
setembro, indicam alertas do INPE 170 da Folha de S.Paulo. O desmatamento cresceu
cerca de 96% em setembro de 2019 na Amazônia na comparação com o mesmo mês de
2018, segundo dados do sistema Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real
(Deter) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Ainda segundo a Folha de
S.Paulo, no mês de setembro de 2019 foram devastados 1.447 km² de floresta amazônica.
De acordo com a reportagem assinada pelo repórter Phillippe Watanabe, junho teve
aumento de 90% no desmate, em julho foram 278% de crescimento, no mês de agosto de
2019 o salto foi de 222% em relação ao mesmo período do ano de 2018.
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A informação distorcida, falsificada e ilusória são uma característica das narrativas
do governo Bolsonaro. Um exemplo disso é o tuíte, no dia 22 de agosto de 2019, do
general Eduardo Villas Boas, no qual o militar pede a brasileiros união em torno daqueles
que têm procurado trazer à luz a verdade sobre essas questões ambientais e indigenistas,
citando o mexicano Lorenzo Carrasco, autor do livro “Máfia Verde: O Ambientalismo a
Serviço do Governo Mundial”. A referida obra, como mostra a reportagem Autor da
bíblia de ruralistas critica ONGs estrangeiras na Amazônia e globalismo171 da Folha de
S.Paulo, centra fogo sobre a rede internacional de ONGs ambientalistas e indigenistas,
argumentando que elas querem emperrar o desenvolvimento da Amazônia e interferir na
soberania brasileira. Para Carrasco, a agenda ambientalista-indigenista insere-se no
globalismo, um regime global de limitações de soberanias, forçando os Estados a se
enquadrarem em uma estrutura de governo mundial.
Junto ao discurso de globalismo e de criminalização de ONGs ambientais, existe
também uma oratória proferida por agentes que ocupam cargos públicos que visa imputar
fato criminoso aos povos originários, como mostra a reportagem Secretário de Bolsonaro
atribui queimadas a índios e isenta ruralistas 172. De acordo com a Folha de S.Paulo, o
secretário especial de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro, Luiz Antônio Nabhan
Garcia, atribuiu, em 15 de outubro de 2019, parte da culpa dos incêndios na região
amazônica a povos indígenas que, segundo ele, teriam isso como prática e costume.
O ruralista declarou, ainda, conhecer o assunto com profundidade e que, todos os
anos, a própria comunidade indígena usa essa prática de queima: “um dos objetivos seria,
por exemplo, para que se venha o capim novo. Enfim, é uma cultura deles”. Conforme
relata o jornalista Hanrrikson de Andrade, Nabhan afirmou que os produtores rurais da
região mantêm propriedades com pastagens consolidadas há pelo menos cinco décadas e
que eles não podem ser confundidos com pessoas envolvidas com atividades criminosas.
A Folha de S. Paulo revela, ainda, que as atividades que infringem o código penal
foram descobertas em Mato Grosso. A exploração ilegal de madeira foi detectada em 60,4
mil hectares, o equivalente a 39% da área de exploração madeireira no estado mato171
“Autor da bíblia de ruralistas critica ONGs estrangeiras na Amazônia e globalismo”, publicada na Folha
de
S.Paulo
em
11
de
outubro
de
2019.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/autor-da-biblia-de-ruralistas-critica-ongs-estrangeirasna-amazonia-e-globalismo.shtml. Acesso em 10 de junho de 2021.
172
“Secretário de Bolsonaro atribui queimadas a índios e isenta ruralistas”, publicada na Folha de S.Paulo
em 15 de outubro de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/secretariode-bolsonaro-atribui-queimadas-a-indios-e-isenta-ruralistas.shtml. Acesso em 10 de junho de 2021.

151

grossense. A reportagem Quase 40% da exploração madeireira em Mato Grosso é
ilegal 173 mostra que a maior parte dessa atividade ilegal (67%) está concentrada em
propriedades privadas. Unidades de Conservação (UC), Terras Indígenas (TI) e
assentamentos rurais foram os locais com menor porcentagem de exploração ilegal,
representando respectivamente 7%, 5% e 5%. Segundo o jornal brasileiro, os dados fazem
parte do estudo do Instituto Centro de Vida (ICV), feito em parceria com a Secretaria de
Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) e eles referem-se ao período de
agosto de 2016 e julho de 2017.
Uma das possiblidades considerando que não pare o crescente nível de
desmatamentos e de incêndios na Amazônia brasileira é a floresta virar pasto. É o que
mostra os estudos da Universidade de Princenton, nos Estados Unidos da América, que
observam com antecedência por meio de uma simulação computacional e concluem sobre
as prováveis consequências caso a floresta tropical que hoje existe na Amazônia fosse
transformada em pasto. De acordo com a matéria Se Amazônia virasse pasto, região
ficaria 5,5ºC mais quente e continente teria menos chuva 174, caso isso ocorresse de fato,
calculam os cientistas, a região amazônica poderia esquentar 2,5 graus Celsius a mais do
que o resto do mundo na segunda metade deste século, dependendo do cenário global.
Poderia ficar, portanto, 5,5 graus Celsius mais quente do que era no século 19.
Conforme relata o jornalista Reinaldo José Lopes da Folha de S.Paulo, sem a mata,
a região também perderia entre 700 milímetros e 800 milímetros de chuva por ano. Isso
reduziria tanto o fluxo de água dos rios da Amazônia quanto a pluviosidade que a área
exporta para o resto do Brasil e da América do Sul. Os dados foram apresentados por
Stephen Pacala e Elena Shevliakova durante a conferência “Amazonian Leapfrogging”,
evento que foi realizado pelo Brazil Lab, órgão da universidade americana dedicado a
estudos sobre questões brasileiras.
Diante dos alertas da comunidade internacional e da forte pressão dos países
estrangeiros aos aumentos dos incêndios e dos desmatamentos na Amazônia brasileira, a
China declarou, na contramão dos países europeus, que a Amazônia é uma questão do
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Brasil. É o que jornalista Raquel Landim informa na reportagem Bolsonaro agradece
isenção da China sobre polêmica ambiental na Amazônia 175. De acordo com a Folha de
S.Paulo, no dia 25 de outubro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu, em
Pequim, a isenção da China na polêmica ambiental sobre as queimadas na Amazônia.

5.3.1.4 Estudo comparativo: a análise temática referente a novembro 2019

Na análise do mês de novembro de 2019 há, comparativamente, duas semelhanças
nas temáticas abordadas pela Folha de S.Paulo, pelo The Guardian e pelo The New York
Times, as quais destacamos: os dados dos desmatamentos na Amazônia brasileira pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a acusação do presidente Jair Messias
Bolsonaro em relação ao ator e ambientalista Leonardo DiCaprio de financiar entidades
brasileiras que causaram a incineração deliberada da floresta amazônica.
O Brasil bateu, entre agosto de 2018 e julho de 2019, o recorde do desmatamento
na Amazônia desta década, foram 9.762 quilômetros quadrados perdidos, um aumento de
29,5% em relação aos 12 meses anteriores, de acordo com o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE). O The Guardian apresenta esses dados em duas reportagens
As cinco: áreas de desmatamento 176 e Desmatamento na Amazônia ‘no nível mais alto
em uma década’ 177, destacando, nesta última matéria, que a razão deste contexto é a ação
de desflorestamento por parte de grileiros, agricultores, pecuaristas, mineradores e
madeireiros.
O The New York Times atribui, na reportagem O desmatamento da Amazônia no
Brasil aumentou acentuadamente com o relógio de Bolsonaro 178, o disparo do
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desmatamento da floresta amazônica no Brasil conforme mostra os dados do INPE ao
governo de Jair Bolsonaro, uma vez que o referido presidente argumenta que as políticas
de conservação impedem o desenvolvimento econômico e desdenha das medidas
ambientais que reduziram a taxa de desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2012. Os
jornalistas Ernesto Londoño e Letícia Casado chamam atenção para o fato que governo
de Bolsonaro enfraqueceu a aplicação de leis ambientais, cortando recursos e pessoal das
agências governamentais importantes, bem como reduziu os esforços para combater a
extração ilegal de madeira, mineração e pecuária.
Já a Folha de S.Paulo na matéria Desmatamento na Amazônia bate recorde e cresce
29,5% em 12 meses 179, além de basear nos dados do Programa de Monitoramento da
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), mostra, ainda, que, juntos, os
estados do Pará, de Rondônia, de Mato Grosso e do Amazonas foram responsáveis por
84% do total desmatado no período, cerca de 8.213 km². Segundo relatam os jornalistas
Matheus Moreira e Phillippe Watanabe, o aumento percentual de 2019 é o terceiro maior
da história, vistos apenas nos anos de 1995 quando houve o registro do crescimento de
95% e a taxa alcançou o pico histórico de 29.100 km² de área devastada, e de 1998 quando
marcou o aumento do desmate foi de 31%.
Sem querer comentar o referido aumento recorde de desmatamento na região
amazônica ao ser questionado, o presidente Jair Messias Bolsonaro lembrou, no dia 19 de
novembro de 2019, do indicador do desmatamento durante a gestão de Marina Silva à
frente do Ministério do Meio Ambiente nos governos do Partido dos Trabalhadores, que
apresentou um pico, em 2004, quando foi devastada uma área de 27 mil km2. De acordo
com a matéria Bolsonaro cita Dilma e não comenta aumento recorde de
desmatamento 180, o recorde foi, na verdade, em 1995, durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso, com destruição de uma área de 29.000 km².
No dia seguinte, dia 20 de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro
minimizou o aumento do desflorestamento, afirmando que não vai acabar com o
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desmatamento nem com as queimadas, porque é cultural no Brasil. A reportagem
Bolsonaro diz que desmatamento é cultural no Brasil e não acabará 181 da Folha de
S.Paulo contextualiza historicamente a cultura do desmatamento no país desde a chegada
dos portugueses ao Brasil. Segundo versam os jornalistas Gustavo Uribe, Ricardo Della
Coletta e Matheus Moreira, durante a ditadura militar, por exemplo, era necessário
desmatar as propriedades doadas pelo governo para se obter empréstimos do Banco do
Brasil para a produção agropecuária.
A Folha de S.Paulo mostra que o desmatamento ilegal acontece, essencialmente,
de duas formas: a primeira é promovida por proprietários de terra que não solicitam
autorização para o desmate; a segunda é o roubo de terra, ou seja, grilagem. Isso se dá
perpetuamente com a expectativa de que um dia a terra será legalizada. O que sempre foi
feito é que, depois da grilagem, o governo faz a regularização e dá aquela terra para quem
cometeu o crime ambiental. Praticamente todo mundo que cometeu ilegalidades até 2008
foi perdoado por causa da anistia prevista no Código Florestal, que foi reformulado em
2012, e julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2018.
A incineração deliberada da floresta amazônica foi foco da acusação do presidente
Jair Bolsonaro a Leonardo DiCaprio. No dia 29 de novembro de 2019, o ator e
ambientalista foi apontando por Bolsonaro como financiador de entidades supostamente
responsáveis pelos incêndios. Tratando da atribuição dada pelo presidente brasileiro a
DiCaprio, o The Guardian fez a conexão das alegações infundadas de Bolsonaro à
polêmica prisão de quatro bombeiros voluntários que a Polícia Civil do Pará atribuiu, sem
evidências, o crime de atear fogo na floresta a fim de aumentar os esforços de arrecadação
de fundos para uma ONG internacional.
A reportagem Presidente do Brasil afirma que DiCaprio pagou pelos incêndios na
Amazônia 182 assinada pelo correspondente da América Latina, Tom Phillips, mostra ainda
que, no dia 28 de novembro de 2019, o filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, afirmou
no Twitter que DiCaprio havia doado US$ 300.000 (£ 230.000) para a ONG que ateou
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fogo na Amazônia e acusou o grupo conservacionista Word Wildlife Fund (WWF) de
pagar à ONG cerca de £ 13.000 por fotografias da floresta em chamas.
Por sua vez, a Folha de S.Paulo abordou, na reportagem Bolsonaro acusa DiCaprio
de dar dinheiro para ‘tacar fogo na Amazônia’ 183, o referido tema trazendo à memória o
mês de agosto de 2019, quando grandes incêndios varriam a região amazônica, gerando
uma crise internacional. Conforme informa o jornalista Gustavo Uribe, na época, o astro
estadunidense anunciou que a fundação da qual ele é fundador, a Earth Alliance, doaria
US$ 5 milhões a um fundo emergencial que destinaria o montante para ajudar entidades
brasileiras no combate à série de queimadas.
Em resposta à declaração do presidente brasileiro que aludiu nas suas postagens nas
mídias socais digitais que a Word Wildlife Fund, uma organização ambiental
internacional, pagou por imagens tiradas por bombeiros voluntários durante as chamas
catastróficas e depois usou as imagens para pedir doações, incluindo uma contribuição de
US$ 5000.000 do ator Leonardo DiCaprio, o astro estadunidense disse, no dia 30 de
novembro de 2019, pelo seu Instagram que “neste momento de crise para a Amazônia,
apoio o povo brasileiro que trabalha para salvar seu patrimônio natural e cultural. Eles
são um exemplo incrível, comovente e humilhante de compromisso e paixão necessários
para salvar o meio ambiente. Embora dignos de apoio, não financiamos as organizações
visadas. Continuo empenhado em apoiar as comunidades indígenas brasileiras, governos
locais, cientistas, educadores e público em geral que estão trabalhando incansavelmente
para garantir a Amazônia para o futuro de todos os brasileiros”. A fala do ator e ativista
é o ponto principal da reportagem Leonardo DiCaprio responde ao presidente do Brasil
sobre incêndios na Amazônia 184 do The New York Times. A matéria assinada pela
jornalista Aimee Ortiz mostra, ainda, que DiCaprio não deixaria o presidente Jair
Bolsonaro atrapalhar seu apoio à floresta amazônica.
Outra temática equivalente tanto na Folha de S.Paulo quanto no The Guardian são
os incêndios em Alter do Chão, no Pará, que se desdobra: nas investigações da Polícia
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Civil do Estado, na prisão preventiva dos quatro brigadistas Daniel Gutierrez Govino,
João Victor Pereira Romano, Gustavo de Almeida Fernandes e Marcelo Aron Cwerner,
na especulação imobiliária e nas disputas em torno da legislação ambiental.
Na reportagem Delegacia de polícia da ONG brasileira ligada a brigada que
ajudou a combater incêndios na Amazônia185, o The Guardian relatou a ação policial no
Projeto Saúde e Alegria, que apreendeu computadores e documentos na madrugada do
dia 26 de novembro de 2019. De acordo com a matéria, a referida ONG tem ligações
estreitas com a brigada de bombeiros voluntários de Alter do Chão, a qual em setembro
ajudou a combater grandes incêndios florestais que devastavam áreas protegidas nesta
popular região turística. Os quatro bombeiros presos integram a brigada de voluntários e
um deles trabalha para o Projeto Saúde e Alegria. Conforme esclarece o repórter Dom
Phillips, as prisões aconteceram três meses depois que o presidente de extrema direita do
Brasil, Jair Bolsonaro, culpou ONGs pelo aumento dos incêndios na Amazônia, sem
fornecer qualquer evidência. Associações indígenas locais e ativistas afirmam que a
operação policial e as prisões foram um ataque com motivação política contra bombeiros
dedicados e a respeitada ONG.
Além dos mandados de busca e de apreensão nas sedes do Projeto Saúde e Alegria
e da Brigada de Incêndio de Alter do Chão, a Folha de S.Paulo focou, na reportagem
Polícia prende brigadistas de Alter do Chão e apreende documentos de ONG 186 de
autoria dos jornalistas João Pedro Pitombo e Gustavo Uribe da Folha de S.Paulo, nos
mandados de prisão preventiva realizados pela Polícia Civil do Pará contra quatro
brigadistas de Alter do Chão: Daniel Gutierrez Govino, João Victor Pereira Romano,
Gustavo de Almeida Fernandes e Marcelo Aron Cwerner.
As prisões dos brigadistas aconteceram no dia 26 de novembro de 2019, em
Santarém, no Pará, no âmbito da operação Fogo do Sairé, que apura a origem dos
incêndios que atingiram a região de Alter do Chão em setembro de 2019. Segundo a
investigação da Polícia Civil, há indícios como imagens, depoimentos e interceptações
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telefônicas que apontam para a participação dos brigadistas no incêndio e de ONGs como
causadoras dos incêndios. Ao todo, o fogo consumiu uma área equivalente a 1.600
campos de futebol e levou quatro dias para ser debelado por brigadistas e bombeiros.
Após a soltura e a contestada prisão de quatro brigadistas sob suspeita de
participação em incêndios em Alter do Chão, em Santarém, no Pará, no dia 28 de
novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro voltou a acusar, sem apresentar provas,
ONGs de agirem em causa própria e de terem ateado fogo na floresta para tirar fotos e
conseguir dinheiro internacional pelas queimadas na Amazônia. De acordo com a
reportagem Após prisão de brigadistas, Bolsonaro volta a acusar ONGs por
queimadas 187 da Folha de S.Paulo, Jair Messias Bolsonaro aproveitou para atacar os
veículos de imprensa. Segundo o presidente, o caso em apuração no Pará é uma prova de
como a mídia brasileira e do exterior propagam notícias mentirosas e fantasiosas para
prejudicar o Brasil.
Os recentes incêndios no balneário de Alter do Chão acenderam o alerta da
comunidade e das autoridades para uma possível nova ofensiva sobre áreas de proteção
ambiental deste paraíso amazônico. A matéria Alter do Chão vive pressão imobiliária em
áreas de proteção ambiental 188 mostra que as queimadas não são incomuns nas regiões
de cerrado amazônico, pois o cerrado possui uma vegetação rasteira e mais seca do que
da floresta. Contudo, especialistas atestam que os focos de incêndio são, necessariamente,
resultado da ação humana, seja ela dolosa ou acidental.
O Ministério Público Federal suspeita, conforme informa o repórter João Pedro
Pitombo, que um dos focos dos incêndios tenha começado em área invadida por grileiros
nas margens do Lago Verde, em uma região conhecida como Capadócia. A área foi alvo
de ocupações irregulares nos últimos anos, quando tentaram erguer no local um
loteamento privado. A investigação da Promotoria iniciada, em 2015, resultou em
denúncia contra o fazendeiro Silas da Silva Soares por desmatamento ilegal. Condenado
a seis anos e dez meses de prisão, Soares permanece foragido há um ano. A defesa do
fazendeiro nega as acusações.
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Segundo ainda a Folha de S.Paulo, além da pressão imobiliária sobre áreas de
proteção ambiental, o povoado de Alter de Chão enfrenta, também, uma disputa no campo
legislativo em torno da flexibilização das regras para construções no local. Há dois anos,
tramitou na Câmara de Vereadores de Santarém uma nova lei de uso e de ocupação do
solo que autorizava a construção de prédios de até seis andares em Alter do Chão, além
da instalação de um porto no Lago do Maicá, santuário ecológico que é berçário de
espécies de peixes e de aves. A mudança não foi adiante após protestos que uniram
indígenas, quilombolas, ambientalistas e empresários do segmento turístico.
Além das temáticas afins já relatadas, este estudo comparativo identificou distintos
assuntos tratados pelos jornais brasileiro, estadunidense e britânico. Na divergência entre
eles, o The Guardian se distingue dos demais ao tematizar a COP da Floresta na
reportagem Ativistas realizam conferência climática nas profundezas da floresta
amazônica 189. Conforme relata o jornalista Jonathan Watts, o evento organizado em
Altamira, no Pará, pelo Instituto Socioambiental (ISA), pelo Instituto Ibirapitanga e pela
Associação Extrativista de Iriri teve como objetivo mover a Amazônia da periferia para
o centro do debate global sobre o clima e a biodiversidade.
Contando com a participação de líderes indígenas, como Raoni Metuktire, de
moradores da floresta, comunidades ribeirinhas, quilombolas, ativistas ambientais como
a russa Nadya Tolokonnikova, a belga Anuna De Wever e a francesa Adélaïde Charlier,
de artistas e dos principais cientistas climáticos, antropólogos e arqueólogos brasileiros,
a COP da Floresta é vista, segundo o The Guardian, como uma oportunidade de se
reagrupar e encontrar uma nova inspiração durante um período sombrio em que o novo
governo enfraqueceu as proteções ambientais, minou o financiamento para ONGs, bem
como incentivou incêndios florestais e confisco ilegal de terras.
Já no The New Tork Times, a abordagem tem foco nas consequências dos muitos
incêndios provocados intencionalmente por toda a extensão da floresta amazônica
brasileira: as estradas e os aeroportos envoltos por nevoeiro, a saúde de muitos cidadãos
em perigo uma vez que a tosse é um sintoma comum entre eles e as declarações de
emergências dos governos locais, aconselhando aos seus cidadãos a ficarem dentro de
casa. Tudo isso é tratado na reportagem Na Amazônia, incêndios roubam fôlego, mas
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fumaça cheira a dinheiro 190, que aponta, ainda, a criação de gado como responsável pelo
desmatamento da Amazônia nos últimos anos.
Por isso, há uma pressão internacional para pressionar frigoríficos para abandonar
a compra de gado de fazendas envolvidas nessas queimadas. Ainda de acordo com o
jornalista Clifford Krauss, os proprietários de fazendas, uma força poderosa da economia
brasileira, utilizam o fogo como uma maneira de limpar terras para mais pastagens com
destino a seus rebanhos de gado. Dados da Escola de Silvicultura de Yale revelam que há
cerca de 200 milhões de cabeças de gado criadas no Brasil, com uma estimativa de
173.476 quilômetros quadrados de floresta convertida em pastagens nas últimas décadas.
Outra temática que diferencia o The New Tork Times tanto do The Guardian quanto
da Folha de S.Paulo é o assassinato do líder indígena Paulo Paulinho Guajajara, de 26
anos, na reserva de Arariboia, no Maranhão, no dia 1o de novembro de 2019, em uma
emboscada por um grupo de cinco madeireiros que trabalhavam ilegalmente na área. De
acordo com a matéria Guardião da Amazônia morto no Brasil por madeireiros ilegais 191,
Paulo Guajajara junto com Laércio Guajajara eram membros dos guardiões da floresta,
um grupo que os Guajajara criaram para se defenderem e para protegerem suas terras
contra mineradores, madeireiros e outros interessados em capturar ilegalmente recursos
da reserva. Conforme informam as jornalistas Manuela Andreoni e Letícia Casado, o
Conselho Indigenista Missionário (Cimi) já havia documentado 160 incursões em terras
indígenas por madeireiros, mineradores e grileiros até setembro de 2019, um aumento em
relação ao ano de 2018 que registrou 109 invasões de terra.
A dessemelhança das temáticas versadas pela Folha de S.Paulo em relação aos
jornais estadunidense e britânico é constituída por quatorze reportagens pelas quais os
incêndios e os desmatamentos na Amazônia brasileira podem ser vistos a partir dos
seguintes aspectos: as emissões brasileiras de gases-estufa, a imagem do país no exterior,
a desflorestação nos nove estados da Amazônia Legal, a relação comercial entre o Brasil
e os Estados Unidos da América, os desmatamentos e os incêndios registrados no mês de
outubro de 2019, o índice de preservação do Brasil, a COP-25, o desmate em áreas

190
“In the Amazon, Fires Steal Breath, but smoke Smells of Money”, publicada no The New York Times
em 2 de novembro de 2019. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/11/02/world/americas/brazilamazon-fires-cowboys.html?searchResultPosition=38. Acesso em 19 de maio de 2021.
191
“Guardian’ of the Amazon Killed in Brazil by Illegal Loggers”, publicada no The New York Times em
4 de novembro de 2019. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/11/04/world/americas/brazilindigenous-amazon.html?searchResultPosition=39. Acesso em 19 de maio de 2021.

160

públicas não designadas, a liberação e a exportação de troncos de árvores nativas da
Amazônia, as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), as autuações por crime
ambiental, o Acordo Climático de Paris, a meta para 2020, o Fundo Amazônia, a
destruição de maquinário e os estudos científicos publicados na revista Global Change
Biology e na Scientific Reports.
Em outubro de 2019, o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) registrou o menor número de queimadas na Amazônia para o mês desde
o início do monitoramento: 7.855 focos de incêndio, até então liderava a lista com a menor
taxa de queimadas em outubro de 1998 com 8.777 focos. Segundo a matéria Número de
queimadas na Amazônia no mês de outubro é o menor desde 1998 192, a redução se deu
após a crise dos incêndios na Amazônia em agosto de 2019, com ampla repercussão
internacional. Como reação, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro assinou um decreto de
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) que autorizava o uso das Forças Armadas para
combater os incêndios. Outro decreto presidencial, de 29 de agosto de 2019, criou uma
moratória de queimadas por dois meses.
Todavia, as emissões brasileiras de gases-estufa ligadas ao desmatamento
cresceram 3,6% em 2018. Esses dados divulgados, no dia 5 de novembro de 2019, pela
reportagem Emissões de gases-estufa ligadas ao desmatamento crescem 3,6% no
Brasil 193, são do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg)
do projeto do Observatório do Clima, que reúne 47 organizações da sociedade civil. De
acordo com informações levantadas pelo jornalista Phillippe Watanabe, entre 2017 e
2018, o desmatamento da Amazônia cresceu cerca de 14%, alcançando o maior valor
desde 2008, o que fez o país patinar no objetivo de reduzir as emissões de gases do efeito
estufa. No total, as emissões brasileiras entre 2017 e 2018, puxadas pelo desmatamento
relacionado ao agronegócio, tiveram um leve aumento de 0,3%. Sozinho, o setor do
agronegócio respondeu por 69% das emissões do país em 2018. Levando-se em conta o
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período de 1990 até 2017, o agronegócio responde por cerca de 80% das emissões
brasileiras.
A dimensão do desmatamento na Amazônia foi, também, registrada pelo sistema
Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que dispara alertas de desmate
para orientar ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama). O desmatamento na Amazônia em outubro cresceu 5% em relação
ao mesmo mês de 2018, segundo dados do Deter. Segundo a reportagem Desmatamento
na Amazônia em outubro cresce 5% em relação ao mesmo mês em 2018 194, os últimos
meses tiveram aumentos acentuados no desmate em comparação a anos anteriores,
contrapondo-se ao pequeno acréscimo de outubro. Em relação a 2018, junho teve
aumento de 90%, julho, de 278%; agosto, de 222%, e setembro, de 96%.
As cinzas das queimadas da Amazônia são capazes de aumentar a taxa de
derretimento das geleiras dos Andes, piorando uma situação que já traz riscos para os
reservatórios de água dos países da região. Este dado é revelado pela reportagem
Queimadas da Amazônia podem aumentar derretimento das geleiras dos Andes 195 que
mostra o estudo científico publicado por pesquisadores brasileiros e franceses na revista
Scientific Reports. Conforme relata o jornalista Reinaldo José Lopes da Folha de S.Paulo,
as geleiras já estão encolhendo por causa das mudanças climáticas, mas os efeitos do
carbono negro das queimadas potencializam ainda mais esse problema. Com o aumento
da secura na Amazônia, fenômeno também impulsionado pelas alterações climáticas
globais, a tendência é que as queimadas saiam do controle com mais frequência.
É sobre o número de vezes que acontece os incêndios na Amazônia que a
reportagem Cientistas não assinam estudo sobre queimadas com medo de represálias do
governo 196 trata. O número de incêndios na Amazônia em agosto de 2019 foi quase três
vezes maior do que em 2018, tratando-se do valor mais alto desde 2010. Esse é o resultado
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da pesquisa publicada na revista científica Global Change Biology, que mostra evidências
sobre a relação do fogo com a alta do desmatamento, considerando que os diferentes tipos
de fogo que acontecem na Amazônia, como do fogo para manejo de pastagens e para
agricultura, além dos incêndios acidentais descontrolados, que podem atingir tanto áreas
agrícolas quanto a floresta. O jornalista Phillippe Watanabe chama atenção, da mesma
forma, para o fato de que os pesquisadores de instituições federais brasileiras decidiram
não assinar a pesquisa científica sobre o aumento das queimadas sob o governo Jair
Bolsonaro com receio de represálias.
Outra análise divulgada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM),
no dia 20 de novembro de 2019, revela que mais de um terço do desmatamento registrado
pelo sistema de monitoramento Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica
Brasileira por Satélite (PRODES) do Instituto de Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
ou seja, 35% do desmate ocorreram em áreas públicas não designadas. A reportagem
Terras griladas representam 35% do desmatamento na Amazônia, diz análise 197 mostra
que a destruição é motivada pela grilagem de terras, historicamente regularizada pelos
governos federal e estaduais.
Entre agosto de 2018 e julho de 2019 foram perdidos 2.551 km² de floresta dentro
de terras públicas federais sem destinação específica, ou seja, não se trata de áreas
protegidas nem de projetos de assentamento, de acordo com a matéria da Folha de
S.Paulo. Essa área representa um aumento de 61,3% com relação à mesma medida do ano
de 2018, quando foi detectada uma perda de 1.581 km² de terras federais não destinadas.
O percentual é o dobro do crescimento da taxa de desmatamento, 29,5%. Do total
desmatado em terras públicas, 93% pertencem ao governo federal. As demais áreas
desmatadas não destinadas pertencem a estados amazônicos (281 km²) ou não têm
informação sobre a propriedade (952 km²), de acordo com o cálculo do IPAM. Os
números do PRODES de 2019 não incluem a área de floresta perdida a partir de agosto
de 2019, quando uma onda de incêndios atingiu várias regiões da Amazônia.
Segundo informa o jornalista Fabiano Maisonnave da Folha de S.Paulo, o
desmatamento ilegal de terras públicas é incentivado pela regularização de grilagens. No
caso do governo federal, a anistia mais recente se deu em julho de 2017, no governo de
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Michel Temer, que ampliou de 1.500 hectares para 2.500 hectares o tamanho de áreas
públicas passíveis de regularização fundiária e ampliou a anistia de área grilada de 2004
para 2011. Promulgado no governo Dilma Rousseff, o novo Código Florestal promoveu
uma ampla anistia para desmatadores ilegais e grileiros. O levantamento do IPAM mostra
que os assentamentos concentram 27% do desmatamento é a segunda maior área dentro
das categorias fundiárias. A análise revela uma concentração do desmatamento em 6%
dos assentamentos dos 917 projetos que registram supressão de floresta. Para o IPAM,
esse padrão revela que o desmate tem pouca relação com a produção familiar.
Cinco dos nove estados da Amazônia Legal registraram o aumento do
desmatamento pelo sistema de monitoramento PRODES. Segundo a reportagem Políticas
estaduais influem na alta do desmatamento, dizem especialistas 198 da Folha de S.Paulo,
o panorama do desmate na região amazônica coloca em xeque as estratégias dos
governadores em questão. O Pará perdeu para o desmatamento 3.862 km2 de floresta entre
agosto de 2018 e julho de 2019, representando o aumento de 41% em relação ao ano
anterior, 2017. Já o estado de Mato Grosso registrou o aumento de 13% do desmatamento,
fazendo, assim, que o estado chegue ao quinto ano consecutivo com taxa acima de 1.480
km2.
De acordo com informações prestadas pelo repórter Fabiano Maisonnave, no
Amazonas, o aumento do desmatamento alcançou 36% entre agosto de 2018 e julho de
2019, com 1.421 km2 de área desmatada. No Acre, o crescimento em 2019 foi de 55%.
Roraima é o estado campeão em aumento no desmatamento, o percentual de
desmatamento foi de 217%, com uma área perdida de 617 km2. Por outro lado, quatro
estados da Amazônia Legal registraram redução no desmatamento: Amapá, Rondônia,
Tocantins e Maranhão.
Autuações por crime ambiental foram dadas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) ao presidente do Tribunal de
Justiça do Acre, Francisco Djalma, e ao promotor de Justiça do Estado, Adenilson de
Souza, ambos proprietários rurais em Sena Madureira (AC). Conforme trata a reportagem
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Ibama multa presidente do Tribunal de Justiça e promotor do Acre por desmate! 199, o
desembargador Francisco Djalma foi multado, no dia 17 de setembro de 2019, em R$ 280
mil por desmatar uma área de 55,73 hectares, que foi embargada. A fazenda de nome
Valentina tem 2.414 hectares. Já na autuação, em 28 de agosto de 2019, do promotor
Adenilson de Souza, o Ibama identificou 221,87 hectares de floresta danificada. Imagens
de satélite mostram a retirada de vegetação para reabrir uma estrada e pontos de
degradação, o que indicaria um processo de limpeza para pastagem. A multa foi de R$
1.110.000. Em ambos os casos, houve comunicação de crime ao Ministério Público
Federal, além de abertura de processo administrativo no Ibama.
“No Brasil está 61% tudo preservado, um percentual inexistente em qualquer país
do mundo”: esta afirmação do presidente Jair Bolsonaro ocorreu no dia 21 de novembro
de 2019, conforme mostra a reportagem Bolsonaro diz que ninguém tem que perturbar
seu governo por questões ambientais 200 da Folha de S.Paulo. Meses depois do presidente
do Brasil declarar que países estrangeiros queriam comprar a Amazônia e de recusar ajuda
financeira para a floresta, o governo de Messias Bolsonaro vai aproveitar a conferência
da ONU sobre mudanças climáticas, a COP-25, para pedir doações a nações
desenvolvidas destinadas a um novo fundo de preservação do bioma. De acordo com a
reportagem Após criticar países ricos, Bolsonaro vai pedir US$ 50 milhões para
Amazônia 201, a proposta do novo fundo é que os recursos de um novo fundo sejam
administrados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), instituição que
também seria responsável pela análise de projetos financiados.
Na contramão da proteção e da preservação ambiental, o governo brasileiro pode
liberar a exportação de troncos de árvores nativas da Amazônia, o que hoje é ilegal. A
referida dispensa foi afirmada pelo presidente brasileiro no dia 23 de novembro de 2021.
A matéria Bolsonaro diz que pode liberar exportação de troncos de árvores nativas da
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Amazônia 202 mostra que o interesse e a possibilidade do governo em permitir a venda da
madeira “in natura” surgiu após o Ibama, instituto ligado ao Ministério do Meio
Ambiente, ter sido procurado por empresários do setor. A ideia seria liberar apenas a
extração das árvores que estejam dentro dos chamados planos de manejo, áreas de
reservas florestais que o governo teoricamente fiscaliza, mas que na prática têm muitos
problemas. A madeira “in natura” é a madeira bruta, que ainda não foi beneficiada, ou
seja, não passou por um processo de tratamento e alisamento da sua superfície para depois
se transformar em portas, janelas e móveis, por exemplo. Já a madeira nativa é a original,
que não foi fruto de reflorestamento.
Conforme informa a jornalista Júlia Barbon, o Artigo 50 da Lei Federal nº 9.605
indica que destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de
dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação, é crime contra a flora. A
pena prevista é detenção de três meses a um ano e multa. Já o Art. 50-A, incluído pela
Lei 11.284, em 2016, indica que desmatar, explorar economicamente ou degradar
floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização
do órgão competente também é crime contra a flora, com pena de reclusão de dois a quatro
anos e multa. Há exceção quando a conduta se dá para subsistência imediata pessoal do
agente ou de sua família.
A repercussão na comunidade internacional das queimadas e dos desmatamentos
em estados amazônicos entre julho e setembro de 2019 desgastou a imagem do Brasil,
aparecendo como vulnerável, irresponsável e impulsivo. A reportagem Durante
queimadas na Amazônia, Brasil foi visto pelo mundo como vulnerável, diz análise 203 da
Folha de S.Paulo mostra o levantamento feito pela empresa brasileira Curado &
Associados, que analisou notícias publicadas entre 1º de julho a 30 de setembro de 2019
em dez grandes jornais do mundo: The New York Times, Washington Post, Wall Street
Journal, The Guardian, Financial Times, The Economist, El Pais, Le Monde, Bild e
Corriere della Sera, utilizando três índices para se chegar as conclusões quantitativas e
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qualitativas sobre a imagem do Brasil nas reportagens estudadas: valor, gestão e
relacionamento.
As relações internacionais brasileiras foram impactadas com crise ambiental no
país. A reportagem Desmatamento não prejudica comércio com EUA, diz ministra204
assinada pela jornalista Marina Dias trata da relação comercial entre o Brasil e os Estados
Unidos. Mesmo vendo problemas no avanço da destruição da floresta, a ministra da
Agricultura, Tereza Cristina Correa da Costa Dias, afirma não fazer o menor sentido dizer
que o aumento recorde do desmatamento na Amazônia poderia prejudicar a relação
comercial entre os referidos países, porque a expansão da agricultura no Brasil não
depende do bioma amazônico e a produção para exportação brasileira se concentra em
outras regiões do país.
A reverberação dos incêndios e dos desmatamentos na Amazônia ecoou também
dentro do Brasil, intensificando-se após o episódio do vazamento de óleo no litoral
nordestino. A Câmara dos Deputados e o Senado decidiram criar Comissões
Parlamentares de Inquéritos (CPIs) para investigar dois dos episódios mais recentes com
repercussão internacional. Como mostra a matéria A um mês do recesso, Congresso cria
três CPIs sobre desastres ambientais 205, as CPIs são criadas pelo Congresso com poder
de investigação por um prazo que pode chegar a 180 dias. Nesse período, é possível ouvir
indiciados, questionar testemunhas e pedir informações e documentos de órgãos públicos.
No fim, as comissões podem fazer sugestões de indiciamento ao Ministério Público e
encaminhar propostas de lei. Conforme informam os jornalistas Daniel Carvalho e
Danielle Brant, as comissões para serem criadas precisam das assinaturas de pelo menos
um terço dos parlamentares de cada Casa, isto é, 171 deputados ou 27 senadores, ou de
ambas, se for uma CPI mista.
Opondo-se à sensatez e ao bom senso, o ministro Ricardo Salles disse que o Brasil
é o país em desenvolvimento que mais faz pelo meio ambiente. Por isso, o país tem,
segundo Salles, a maior legitimidade para pleitear boa parte dos US$ 100 bilhões ao ano
que os países ricos oferecem para preservação ambiental. Essa declaração do ministro do
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Meio Ambiente foi dada dez dias depois do anúncio que o Brasil bateu o recorde de
desmatamento desta década. De acordo com a reportagem Após alta no desmate, Salles
diz que Brasil tem legitimidade para obter ajuda de países ricos 206, o referido ministro
afirmou, ainda, que o Brasil está indo bem no cumprimento das metas do Acordo de Paris.
Conforme relata a repórter Danielle Brant, o Brasil se comprometeu a reduzir, em 2025,
as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005. Para 2030, há
uma contribuição indicativa subsequente de redução das emissões de gases de efeito
estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005.
Em entrevista dada ao repórter Gustavo Uribe da Folha de S.Paulo e a jornalista
Luciana Amaral do UOL, Ricardo de Aquino Salles declarou que, em relação a meta para
2020, qualquer número abaixo do que foi em 2019 terá sido uma conquista, uma vez que
a tendência é de subida. O aumento de 29% no desmatamento da Amazônia foi maior a
dimensão do desmate do que o governo deseja, segundo o ministro do Meio Ambiente.
Como mostra a reportagem Desmatamento ilegal zero não deve acontecer, diz ministro
do Meio Ambiente 207, para Salles há uma questão cultural relativa à abertura de áreas para
plantio, considerando que faz parte da dinâmica da produção no norte do Brasil, até
porque nesta parte do território brasileiro tem baixa tecnologia e pouca tecnologia de
produção agrícola. Portanto, segundo o mencionado ministro, para recuperar o solo e
mantê-lo produtivo, a abertura de uma área para plantio faz parte da história daquela
região.

5.3.1.5 Estudo comparativo: a análise temática referente a dezembro de 2019

A parecença entre o modo de tratar a temática dos desmatamentos e dos incêndios
na Amazônia brasileira manifesta-se na Folha de S.Paulo e no The New York Times no
mês de dezembro de 2019. A reportagem Desmatamento na Amazônia cresce 104% em
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novembro, aponta INPE 208 da Folha de S.Paulo discorre a respeito dos dados do Deter
(Detecção do Desmatamento em Tempo Real), mostrando que o desmatamento no mês
de novembro de 2019 na Amazônia teve aumento acentuado, ao crescer 104% em relação
ao mesmo mês de 2018. Conforme relata o jornalista Phillippe Watanabe, o sistema do
INPE revela, ainda, que houve um aumento de 84% no desmate em 2019 em comparação
com o período de janeiro a novembro de 2018.
Com o mesmo propósito, a única reportagem do The New York Times publicada no
mês em análise, ‘A Amazônia é completamente sem lei’: a floresta após o primeiro ano
de Bolsonaro 209, mostra que o desmatamento na Amazônia disparou quase 30% em 2019
em relação ao ano anterior 2018. Diante desse dado, o jornalista Matt Sandy junto com o
repórter fotográfico e cinematográfico Victor Moriyama dissertam sobre a intensificação
do desmatamento no governo de Jair Bolsonaro, vinculando a maior perda na floresta
tropical em uma década como resultado do discurso permissivo do Presidente do Brasil
com a sua recusa em endossar operações anti-exploração madeireira e com o relaxamento
das políticas ambientais, ao incluir, por exemplo, a demissão de funcionários do Ibama.
A diversidade temática caracteriza as demais reportagens da Folha de S.Paulo e do
The Guardian do mês de dezembro de 2019 que compõe o corpus desta investigação. O
The Guardian tematizou a documentação de empresas britânicas como Tesco, Sainsburry
e Asda na reportagem Empresas britânicas pedem que o Brasil pare o desmatamento da
Amazônia 210, bem como da Global Witness, do Greenpeace Brasil e da Rainforest Action
Network na matéria Não invista em carne brasileira, alerta defensores do
desmatamento 211. Tendo o entendimento que a preservação da floresta amazônica é uma
prioridade na resposta à crise climática, as empresas britânicas pedem na carta, conforme
relatam os jornalistas Jasper Jolly e Jillian Ambrose, a extensão da moratória da soja na
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Amazônia, um acordo assinado em 2006 pelas organizações comerciais para impedir o
uso de novas terras para a produção de soja, considerando que o Brasil é um dos maiores
exportadores de soja do mundo.
Já o jornalista Dom Phillips mostra que a circular da Global Witness, do
Greenpeace Brasil e da Rainforest Action Network chama atenção para o risco de
desmatamento nas cadeias de suprimentos das duas maiores empresas de carne do mundo
JBS e Marfrig. O documento estima que cerca de 70% da floresta amazônica desmatada
tem sido convertida em pastagem. Diante deste dado, a forma de criação de gado tornouse uma questão social que traz transtornos, entre eles, o desmatamento da Amazônia. Na
verdade, existe um obstáculo para o controle das cadeias de suprimentos, porque, segundo
o The Guardian, além dos fornecedores diretos, ou seja, da fazenda de “ciclo completo”,
na qual os bovinos nascem, são criados e procriados na mesma fazenda, existe, também,
os fornecedores indiretos, que são compostos de várias fontes, ou seja, de múltiplas
fazendas, nas quais os bovinos passam por uma propriedade rural antes do abate, em outra
exclusiva para a criação e, ainda, em outra para o processo de engorda.
Comparando com as reportagens do The New York Times e do The Guardian
confirmamos que há um número maior de temáticas abordadas pela Folha de S.Paulo,
que contemplam desde o desmonte da política ambiental brasileira com o corte
orçamentário do Ibama, por exemplo, passando pela prisão de brigadistas em Alter do
Chão no Pará, pelos assassinatos em comunidades indígenas no país, bem como pela
paralização do Fundo Amazônia e pela redução da Reserva Extrativista Chico Mendes,
até alcançar a abordagem a respeito dos estudos publicados na revista Science e pelo
Instituto Centro da Vida.
A vulnerabilidade de espécies à ação humana em florestas como a Amazônia é o
assunto mostrado pelo estudo científico publicado na revista Science. A reportagem
Florestas como as do Brasil têm mais animais vulneráveis à ação humana 212 da Folha
de S.Paulo coloca à vista que esta condição de fragilidade se dá, segundo a pesquisa
divulgada na Science, porque os animais e as plantas que sempre viveram em ambientes
muitos estáveis ficariam relativamente indefesos com a chegada súbita e intensa, por
exemplo, de grandes incêndios naturais e de casos históricos de desmatamento em grande
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escala. O desflorestamento é, da mesma forma, tematizado pelo estudo realizado pelo
Instituto Centro da Vida (ICV), o qual indica que a maior parte do desmatamento no Mato
Grosso é ilegal. De acordo com investigação, o referido Estado que fica do centro-oeste
brasileiro é o segundo território que mais desmatou a Amazônia no período entre agosto
de 2018 e julho de 2019, 85% do corte de árvores que não tinham autorização.
De acordo com a notícia Maior parte do desmatamento da Amazônia no Mato
Grosso é ilegal 213, o Instituto Centro da Vida (ICV) cruzou, para a análise, os dados de
desmatamentos autorizados no estado mato-grossense, as imagens de satélites usadas no
PRODES (Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite) e
os dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O estudo revela que 56% do
desmatamento ocorreu em áreas cadastradas no CAR. Chama a atenção também,
conforme destaca o jornalista Phillippe Watanabe da Folha de S.Paulo, que a maior parte
(55%) dos desmatamentos em imóveis no CAR estão em grandes propriedades, com mais
de 1.500 hectares, seguidas pelas médias (28%). Em geral, os desmates com mais de 50
hectares correspondem a 66% das áreas destruídas e a devastação da cobertura florestal
com mais de 200 hectares são 34%. Nos imóveis privados, 82% dos desmates são
superiores a 50 hectares. A análise do ICV mostra, ainda, que 74% do desmatamento
ilegal se concentrou em 1.065 imóveis do estado de Mato Grosso, pouco mais de 1% das
propriedades cadastradas.
O aniquilamento das políticas ambientais brasileira é o assunto desenvolvido pelas
reportagens Em documento, chefes de fiscalização do Ibama alertam para risco de
apagão 214 e Salles muda política ambiental do Brasil e provoca desmonte 215, ambas da
Folha de S.Paulo. A primeira reportagem de autoria de Fabiano Maisonnave fala sobre o
documento assinado por 22 dos 26 chefes estaduais de fiscalização dirigido à
Coordenadoria Geral de Fiscalização Ambiental do Ibama. O requerimento apresenta
atenção dirigida ao Plano Nacional Anual de Proteção Anual (Pnapa), especificamente,
para a execução das operações de fiscalização, considerando que o projeto de lei do
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orçamento enviado ao Congresso previu o corte para 2020 de 31%, o que representa R$
256 milhões.
Segundo a Folha de S.Paulo, para fiscalização, estão previstos R$ 76 milhões, um
corte de 25% em relação ao ano de 2019. Entre as medidas pedidas pelos chefes de
fiscalização em documento estão a realização urgente de concurso público para fiscais e
outros cargos técnicos, bem como a liberação sem atrasos de recursos orçamentários para
a execução das operações. Somadas a essas, as outras demandas apresentadas são a
nomeação exclusiva de servidores de carreira para cargos de gestão e o fim da proibição
do contato direto com a imprensa.
Já a segunda reportagem assinada pelos jornalistas Danielle Brant e Phillippe
Watanabe revela que o ministro Ricardo de Aquino Salles mudou a política ambiental ao
se aproximar do setor privado, distanciando-se de ONGs em defesa da preservação do
meio ambiente. De acordo com a Folha de S.Paulo, Salles desmontou estruturas
ambientais que já existiam como o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama),
reduzindo o número de cadeiras do conselho, de 96 para 23 cadeiras, bem como tornou
menor a participação da sociedade civil ao dar mais poder decisório para o governo
federal. Somado a isso, o ministro do Meio Ambiente teceu críticas aos próprios órgãos
públicos de fiscalização ambiental, questionando, por exemplo, um contrato de R$ 28,7
milhões para aluguel de veículos no Ibama, ao sair em defesa do enxugamento da máquina
pública.
Na política externa, conforme relatam os repórteres Danielle Brant e Phillippe
Watanabe, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, adotou uma tática de confronto
com países europeus, ao assumir um discurso de soberania nacional quando países como
a Alemanha e a França criticaram a política ambiental brasileira por causa do aumento do
desmatamento na Amazônia. Ainda no âmbito das relações internacionais, Salles
paralisou o Fundo Amazônia, ao atacar os contratos com ONGs, sem apresentar provas,
e, em concomitância, o governo brasileiro extinguiu os conselhos que geriam das doações
enviadas pela Noruega e pela Alemanha. O Fundo Amazônia é também tema da
reportagem Alemanha contesta declarações de Salles sobre avanços no Fundo
Amazônia 216. Nela, o ministro Ricardo Salles declarou que o restabelecimento do referido
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fundo já estava em fase final, todavia, a Alemanha negou, garantido que não há
proximidade de resolução do tema.
Tendo como foco o ministro do Ambiente, a matéria Ricardo Salles ignora e
distorce fatos ao criticar reportagem da Folha 217 trata da reunião de Salles com
parlamentares acreanos, como a deputada federal Mara Rocha e o senador Márcio Bittar,
acompanhados de infratores ambientais para discorrer a respeito da Reserva Extrativista
(Resex) Chico Mendes, localizada no sudoeste da Região Norte do Brasil. O ministro do
Meio Ambiente garantiu que o pleito da bancada do Acre é a utilização de 10% da área
da Resex Chico Mendes por pequenos produtores para a produção de gado de leite, café
e psicultura, uma vez que a atividade extrativista de castanhas de caju, borracha e açaí
não lhes dá recursos suficientes para viver dignamente.
Conforme informa o jornalista Fabiano Maisonnave, administrada pelo Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Resex Chico Mendes
registrou, em 2019, um salto de 203% no desmatamento, um recorte tanto em aumento
percentual como em área destruída, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE). De acordo com a Folha de S.Paulo, o tuíte da deputada Mara Rocha revela que
o presidente do ICMBio, coronel Homero de Giorge Cerqueira, comprometeu-se, durante
a reunião, em suspender com as fiscalizações ofensivas e em contrapartida os produtores
firmarão um termo de compromisso de não degradar a área.
Compondo o painel do temário da Folha de S.Paulo, a gravidade da situação para
a segurança das comunidades na Amazônia é objeto da matéria Brasil vai a encontro do
clima em busca de dinheiro, mas sem estande oficial 218. Conforme relata a jornalista Ana
Carolina Amaral, enquanto o governo Bolsonaro promete levar à Conferência do Clima
da ONU (COP-25) propostas de mecanismos de financiamento internacional para a
conservação ambiental, diplomatas, imprensa e ONGs de todo o mundo devem aumentar
a cobrança sobre a execução das políticas ambientais do governo brasileiro, uma vez que
há a crise ambiental no país com o desmatamento ilegal, os incêndios na Amazônia o
vazamento de óleo no litoral nordestino.
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Como tentativa de demonstrar compromisso do governo com as florestas, o
presidente Jair Bolsonaro publicou, no dia 29 de novembro, um pacote de decretos, entre
eles, um decreto que normatiza a criação de comissão para combater o desmatamento
ilegal e a reconstituição da Comissão Redd+ (Redução das Emissões de gases
provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal). Conforme informa a repórter
Ana Carolina Amaral, outra pauta presente na COP-25 em Madri, na Espanha, é o preço
alto da carne no mercado internacional, considerando que a pecuária é cobrada pela
participação nas emissões de gases-estufa causadores do aquecimento do planeta. Nesse
sentido, mesmo em defesa da permanência do Brasil no Acordo de Paris, o setor
agropecuário brasileiro depende do comprometimento ambiental para manter as
exportações para os países desenvolvidos.
Outra expectativa nos bastidores da COP-25 é, segundo a Folha de S.Paulo, que a
diplomacia brasileira chegue a um acordo para garantir que projetos de créditos de
carbono inscritos no acordo climático como o Protocolo de Kyoto continuem válidos. A
posição do Itamaraty é, de acordo com a jornalista Ana Carolina Amaral, deixar de fora
do mercado de carbono o setor florestal e uma das razões para isto está no fato da venda
de créditos do setor implicar em uma necessidade de aumento dos esforços do governo
para redução do desmatamento.
O protagonismo do Presidente do Brasil é tema das reportagens Bolsonaro chama
Greta de pirralha e diz ser contra desmatamento ilegal 219 e Bolsonaro elogia inquérito
polêmico que levou à prisão brigadistas de Alter do Chão 220, ambas de autoria de Gustavo
Uribe da Folha de S.Paulo. O presidente Jair Bolsonaro criticou, no dia 10 de dezembro
de 2019, o espaço dado pela opinião pública à sueca Greta Thunberg, ativista que tem
ganhado destaque mundial na luta contra os efeitos das mudanças climáticas. Greta levou
ao conhecimento do público os assassinados de dois indígenas da etnia guajajara,
Raimundo Guajajara e Firmino Guajajara, que foram mortos, em 7 de dezembro de 2019,
na cidade de Jenipapo dos Vieiras, no Maranhão. A referida ativista declarou
publicamente que as populações indígenas têm sido mortas no Brasil por proteger a
“Bolsonaro chama Greta de pirralha e diz ser contra desmatamento ilegal”, publicada na Folha de
S.Paulo
em
10
de
dezembro
de
2019.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/bolsonaro-chama-greta-de-pirralha-e-diz-ser-contradesmatamento-ilegal.shtml. Acesso em 19 de maio de 2021.
220
“Bolsonaro elogia inquérito polêmico que levou à prisão brigadistas de Alter do Chão”, publicada na
Folha
de
S.Paulo
em
11
de
dezembro
de
2019.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/bolsonaro-elogia-inquerito-polemico-que-levou-aprisao-brigadistas-de-alter-do-chao.shtml. Acesso em 19 de maio de 2021.
219

174

floresta amazônica. De acordo com a Folha de S.Paulo, em reação à fala da ativista sueca,
o presidente Jair Bolsonaro criticou a visibilidade dada a declaração de Greta Thumberg,
chamando-a de pirralha.
Já no dia 11 de dezembro de 2019, ao criticar a soltura dos quatro brigadistas de
Alter do Chão que foram apontados como suspeitos de terem iniciado incêndios em área
de proteção ambiental em inquérito da Polícia Civil do Pará, o presidente Bolsonaro
parabenizou a referida corporação. De acordo com a Folha de S.Paulo, o presidente
brasileiro afirmou, ainda, que o processo policial não apresentou indícios, mas provas do
envolvimento no crime ambiental. A matéria Bolsonaro elogia inquérito polêmico que
levou à prisão brigadistas de Alter do Chão mostra que o mandatário do Poder Executivo
expressou, mais uma vez, a ideia de que os recursos de ONGs poderiam ter relação com
os incêndios.

5.3.1.6 Estudo comparativo: a análise temática referente a janeiro de 2020

A análise do mês de janeiro das reportagens deste estudo mostra, claramente, que
apenas um tema apresenta relações de semelhanças entre a Folha de S.Paulo e o The New
York Times: a declaração de Greta Thunberg no Fórum Econômico Mundial. As demais
publicações da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The Guardian representam
uma multiplicidade de temáticas que dialogam, mas que não se dirigem ao mesmo ponto.
A reportagem Recebida como estrela, Greta exorta líderes globais a ‘ouvirem a
ciência’ 221 publicada na Folha de S.Paulo e a matéria Recebida como estrela, Greta
exorta líderes globais a 'ouvirem a ciência' 222 divulgada pelo The New York Times são a
convergência temática encontrada nesta análise comparativa do mês de janeiro de 2020.
As duas notícias versam sobre o pronunciamento da ativista Greta Thunberg durante o
Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O The New York Times trouxe a
transcrição completa do discurso de Greta Thunberg, no qual a ativista ambiental sueca
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pronuncia a respeito da questão da Amazônia, da crise climática, do reflorestamento, das
emissões de carbono, do Acordo Climático de Paris, da interrupção do investimento em
combustíveis fósseis, do aumento tanto da temperatura global quanto dos incêndios em
escala mundial. Conforme mostra o jornal estadunidense, em um dado momento da
exposição de seu ponto de vista, Greta Thunberg falou da destruição da Amazônia em
uma proporção grande, destacando que florestas como a Amazônia estão sendo abatidas
a uma taxa infinitamente maior.
A Folha de S.Paulo destacou que Greta falou ao lado de outros três jovens que têm
se dedicado a chamar a atenção para problemas ambientais: a canadense Autumn Peltier,
o porto-riquenho Salvador Gomes Colón e Natasha Mwansa da Zâmbia. Ao recusar-se a
desviar de sua mensagem central para o Fórum, Greta disse que é preciso parar de falar
de aquecimento global com base em opiniões e se ater a fatos comprovados pela ciência.
Como alvo frequente da turba virtual e de críticas de líderes políticos menos
comprometidos com sua causa, Greta preferiu usar seu tempo para ler uma mensagem
previamente escrita, em vez de responder como lidava como os haters.
Conforme relatam as jornalistas Luciana Coelho e Alexa Salomão, Greta afirmou
que esses números sobre emissões de gases-estufa e aquecimento que ela está citando não
são a opinião de ninguém nem política, são o melhor que temos em ciência a esse respeito.
Segundo a referida ativista ambiental, os países ricos têm de zerar suas emissões e ajudar
os pobres a fazerem-no. Além de aspectos da declaração de Thunberg, a Folha de S.Paulo
apresentou o pronunciamento do fundador do Fórum Econômico Mundial, Klaus
Schamab, que falou a respeito de “um mundo pegando fogo”, citando as recentes
queimadas na Amazônia e os incêndios na Austrália. Além disso, o engenheiro e
economista alemão ressaltou que o tempo para impedir uma deterioração do quadro se
esgota, solicitando cooperação internacional na preservação do meio ambiente e,
sobretudo, na luta contra o aquecimento global.
O modo pelo qual os elementos constituintes da temática a respeito dos
desmatamentos e dos incêndios na Amazônia brasileira se dispõem e se integram formam
um conjunto variado de abordagens. A Folha de S.Paulo relacionou, por exemplo, as
queimadas tanto no Brasil quanto na Austrália, apesar de causas e características das
florestas bastante diferentes. Todavia, as áreas devastadas pelas queimadas em ambos os
países são próximas, considerando que os incêndios em todo o continente australiano
consumiram 92 mil km2 enquanto no bioma amazônico brasileiro já foram queimadas, só
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em 2019, 70.698 km2, conforme mostra a reportagem No auge das queimadas, Amazônia
sofreu perda próxima ao do estado mais afetado da Austrália 223.
A criação da Secretaria da Amazônia pelo Ministério do Meio Ambiente, com sede
em Manaus, no estado do Amazonas, foi o ponto central da abordagem do jornalista
Phillippe Watanabe na reportagem Sem detalhes, Salles promete nova secretaria para a
Amazônia 224. A Folha de S.Paulo informa que a nova autarquia federal auxiliará nas
ações de fiscalização e de promoção do desenvolvimento sustentável da região, tendo
como foco o Plano Nacional de Combate ao Desmatamento Ilegal e seus eixos de atuação:
regularização fundiária, zoneamento econômico e ecológico, pagamento por serviços
ambientais, biotecnologia, controle e fiscalização.
A fundação de Conselho da Amazônia, subordinado à Vice-Presidência da
República, foi anunciado por parte do Governo Federal, conforme informam os
jornalistas Gustavo Uribe e Ricardo Della Coletta na notícia Com debate ambiental em
alta, Bolsonaro diz que vai criar Conselho da Amazônia 225. O referido organismo público
tem como objetivo promover ações destinadas à proteção, à defesa e ao desenvolvimento
sustentável da Amazônia, bem como instituir a Força Nacional Ambiental. Essa iniciativa
do governo de Messias Bolsonaro repete uma iniciativa fracassada do governo Lula,
considerando que a criação de uma força nacional ambiental voltada à fiscalização da
Amazônia foi proposta em 2008 pelo então ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc,
mas na prática não prosperou. Conforme mostra a reportagem Contra desmatamento na
Amazônia, Bolsonaro copia proposta do PT 226 assinada pelo jornalista Fabiano
Maisonnave, na época, o presidente Lula assinou, em 22 de julho de 2008, o decreto
6.515, para a instituir a Guarda Ambiental Nacional e o Corpo de Guarda-Parques. As
medidas não foram levadas adiante, mas a normativa nunca foi revogada.
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O painel temático abordado pela Folha de S.Paulo em janeiro de 2020 coloca em
tela também o estudo publicado na revista Science Advances. O levantamento divulgado
na reportagem Mudanças climáticas podem aumentar queimadas no sul da Amazônia227
adverte que as mudanças climáticas devem intensificar os incêndios no sul da Amazônia,
tendo como consequência o crescimento da área queimada, ao consumir
aproximadamente 16% do bioma da região até 2050. Segundo a publicação científica,
com a diminuição da umidade do interior da floresta, o clima local fica mais seco,
propiciando o surgimento natural do fogo e o avanço de incêndios ligados ao
desmatamento.
Junto a isso, constitui também parte da composição temática os dados do Deter
(Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real) do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), que mostram o crescimento 183% do desmatamento na
Amazônia em dezembro de 2019, em comparação ao mesmo mês no ano de 2018. O
jornalista Phillippe Watanabe lança luz sobre o crescimento constante do desmatamento.
Segundo os dados do INPE, desde maio de 2019, os aumentos têm sido acentuados, com
exceção de outubro, que apresentou crescimento menor, cerca de 5%. Em julho e agosto
de 2019 foram registrados os maiores aumentos do período, de 278% e 222%
respectivamente.
De acordo com a reportagem Desmatamento na Amazônia cresce 183% em
dezembro em relação ao mesmo mês de 2018 228, os números de outros meses, mesmo
menores, foram expressivos também, com novembro com 104% de crescimento,
setembro, 96%, e junho com 92%. Em novembro, foram divulgados os dados anuais de
desmatamento pelo PRODES do INPE, que conta com maior precisão. Entre agosto de
2018 e julho de 2019 foram devastados 9.762 km² de Amazônia, o maior valor da última
década.
Somando-se aos temas já relatados, a Folha de S.Paulo aborda a inoperância há três
meses do sistema que armazena as multas lavradas, via dispositivos eletrônicos, pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e
227
“Mudanças climáticas podem aumentar queimadas no sul da Amazônia”, publicada na Folha de S.Paulo
em 10 de janeiro de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/mudancasclimaticas-podem-aumentar-queimadas-no-sul-da-amazonia.shtml. Acesso em 11 de maio de 2021.
228
“Desmatamento na Amazônia cresce 183% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2018”, publicada
na
Folha
de
S.Paulo
em
14
de
janeiro
de
2020.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/desmatamento-na-amazonia-cresce-183-em-dezembroem-relacao-ao-mesmo-mes-de-2018.shtml. Acesso em 7 de maio de 2021.
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pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio). O jornalista Fabiano Maisonnave esclarece que
o defeito no sistema de multa do Ibama ocorre desde outubro de 2019, quando se iniciou
a implementação do núcleo de conciliação. Desde então, as multas não foram
armazenadas pelo Sistema Integrado de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização (Sicafi) do
Ibama. Considerando a média de 33 multas diárias em 2019, o Ibama deixou de gerar
cerca de 3.300 processos desde o início de outubro, conforme aponta a matéria Pane no
Ibama impede armazenamento de ao menos 3.000 multas 229. A Folha de S.Paulo chama
a atenção ainda para o valor estimado das multas fora do sistema, que é de R$ 800
milhões.
O relaxamento de políticas ambientais do governo de Jair Bolsonaro e o discurso
de permissividade do Presidente do Brasil, incentivando a atuação de redes criminosas no
desmatamento ilegal da Amazônia são revelados pelo relatório anual ONG Human Rights
Watch, que foi tratado na reportagem Bolsonaro dá carta branca ao desmate ilegal, diz
ONG de direitos humanos 230. Conforme relata o jornalista Matheus Moreira, a referida
pesquisa indica que, em 2019, três índios foram assassinados, o desmatamento na
Amazônia bateu recorde, crescendo 29,5% em um ano e 72.501 km² do bioma foram
incendiados. A ONG Human Rights Watch afirma que o governo do presidente Jair
Bolsonaro enfraquece as proteções ambientais ao dar carta branca às redes criminosas
envolvidas no desmatamento ilegal e, além disso, os ataques do presidente às agências de
fiscalização ambiental colocam em risco não só a Amazônia, mas também ativistas.
Integram o temário da Folha de S.Paulo as críticas ao pronunciamento do ministro
da Economia, Paulo Guedes, durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.
A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a culpa da degradação
ambiental é, na verdade, do atual governo, conforme relata o jornalista Fabiano
Maisonnave. A declaração de Silva foi feita, de acordo com a matéria Marina rebate
declaração de Guedes e diz que degradação ambiental é culpa do governo 231, para
“Pane no Ibama impede armazenamento de ao menos 3.000 multas”, publicada na Folha de S.Paulo em
20 de janeiro de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/pane-no-ibamaimpede-armazenamento-de-ao-menos-3000-multas.shtml. Acesso em 30 de junho de 2021.
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“Bolsonaro dá carta branca ao desmate ilegal, diz ONG de direitos humanos”, publicada na Folha de
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/bolsonaro-da-carta-branca-ao-desmate-ilegal-diz-ongde-direitos-humanos.shtml. Acesso em 11 de maio de 2021.
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“Marina rebate declaração de Guedes e diz que degradação ambiental é culpa do governo”, publicada
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Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/marina-rebate-declaracao-de-guedes-sobre-pobres-ediz-que-degradacao-ambiental-e-culpa-de-acoes-governamentais.shtml. Acesso em 11 de maio de 2021.
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rebater a afirmação de Guedes que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, uma vez
que as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer.
O ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América e ativista, Al Gore, contestou,
também, a declaração do ministro da Economia Brasileira. De acordo com a reportagem
Esperar solução para pobreza com plantação na Amazônia é dar falsas esperanças, diz
Gore 232 de autoria das jornalistas Luciana Coelho e Alexa Salomão da Folha de S.Paulo,
Gore alegou que a plantação na Amazônia não é solução para a pobreza, uma vez que
hoje há o entendimento que o solo da Amazônia é pobre e que existe sim respostas para
Amazônia, mas não esta.
Em reação a Al Gore, Paulo Guedes declarou que sua manifestação relacionando o
desmatamento à pobreza era direcionada a países ricos que já destruíram sua
biodiversidade, conforme informa a reportagem Guedes rebate Al Gore e diz que países
ricos já destruíram seus recursos naturais 233. A repórter Patrícia Campos Mello chama
atenção para a posição de desacordo da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa
da Costa Dias, em relação ao pronunciamento público do ministro da Economia. Como
mostra a matéria Não precisamos desmatar para comer, basta aumentar a produtividade,
diz Tereza Cristina 234, a ministra da Agricultura afirmou que as pessoas não precisam
desmatar para comer, já que é possível tornar maior a produtividade por área, uma das
grandes vantagens comparativas do Brasil.
Já a perspectiva temática do The Guardian focalizou o papel ativo do chefe Kayapó,
Raoni Metuktire. Alertando que as políticas amazônicas do Brasil ameaçam os esforços
globais para proteger a natureza e enfrentar a emergência climática, Raoni chamou a
atenção também para os planos do governo de extrema direita de Messias Bolsonaro para
autorizar a mineração em terras indígenas. Conforme elucida o jornalista Jonathan Watts,
Raoni passou por 24 administrações desde o primeiro contato com o mundo fora de sua

“Esperar solução para pobreza com plantação na Amazônia é dar falsas esperanças, diz Gore”, publicada
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https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/esperar-solucao-para-pobreza-com-plantacao-naamazonia-e-dar-falsas-esperancas-diz-gore.shtml. Acesso em 11 de maio de 2021.
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casa na floresta tropical, e, além disso, ele está na vanguarda de um movimento indígena
revigorado na maior nação da América do Sul. Junto com Davi Kopenawa Yanomami, o
chefe Kayapó lidera a resistência contra os planos do governo de abrir a floresta para
especuladores de terras, pecuaristas, madeireiros e garimpeiros.
A reportagem Chefe da Amazônia Raoni Metuktire: ‘Bolsonaro tem sido o pior
para nós’ 235 registra que Raoni era um jovem guerreiro pintado de jenipapo quando sua
tribo, os Metuktire Kayapó, foi contatada pela primeira vez por invasores não indígenas
no início dos anos 1950. Os invasores trouxeram lâminas e contas de metal, mas deixaram
para trás doenças europeias, como a malária, a gripe e o sarampo, que dizimaram a
população. O The Guardian aponta que, nas décadas de 1970 e 1980, Raoni esteve entre
os líderes da luta contra a rodovia BR-080, os pecuaristas e a barragem de Belo Monte.
Ele ganhou destaque internacional graças à sua amizade com a estrela britânica do rock
Sting da banda The Police.
Os modelos de proteção à floresta e sustentáveis economicamente como a Reserva
Extrativista Tapajós-Arapiuns, no estado do Pará, onde moradores desenvolvem projetos
agroflorestais e de energia solar, são tidos em consideração pelo jornal britânico. Ao
mostrar esta forma de resistência social, a reportagem É uma floresta de alimentos:
moradores da Amazônia enfrentam ameaça de Bolsonaro 236 nos atenta para a intenção
do Presidente do Brasil em desenvolver a região amazônica comercialmente,
principalmente, com o foco na pecuária e na produção de soja.
O jornalista Jonathan Watts narra que as 74 comunidades ribeirinhas tradicionais
que vivem na área lutaram muito para conquistar o status de proteção para a região, que
é 110 vezes o tamanho de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. Alguns
ativistas foram assassinados por madeireiros e outros ativistas receberam ameaças de
morte até que sua casa fosse reconhecida pelo estado como uma reserva extrativista em
1988. Todavia, hoje, a região está mais uma vez sob ameaça, pois o governo do presidente
de extrema direita, Jair Bolsonaro, incentiva o desenvolvimento comercial da Amazônia.
De acordo com o The Guardian, isso colocou uma pressão maior sobre os residentes para
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“Amazonian chief Raoni Metuktire: ‘Bolsonaro has been the worst for us’”, publicada no The Guardian
em 2 de janeiro de 2020. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/02/amazonianchief-raoni-metuktire-bolsonaro-has-been-the-worst-for-us. Acesso em 29 de abril de 2021.
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“It's a food forest_Amazon villagers face down Bolsonaro threat”, publicada no The Guardian em 4 de
janeiro de 2020. Disponível em: https://www.theguardian.com/society/2020/jan/04/its-a-food-forestamazon-villagers-face-down-bolsonaro-threat. Acesso em 29 de abril de 2021.
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encontrar formas alternativas de renda, de modo que a floresta ao redor deles vale mais
do que custaria se eles fossem vendidos para pecuaristas ou para produtores de soja.
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6. SIMILITUDES E DISPARIDADES: A ANÁLISE COMPARATIVA DAS
FONTES DE INFORMAÇÃO PRESENTES NAS NARRATIVAS DIGITAIS DA
FOLHA DE S.PAULO, DO THE NEW YORK TIMES E DO THE GUARDIAN
Dedicaremos este capítulo ao desenvolvimento do estudo comparativo da categoria
pluralidade de fontes das narrativas jornalísticas digitais da Folha de S.Paulo, do The New
York Times e do The Guardian, objetivando colocar à vista as semelhanças e as
diferenças. De início, apresentaremos o conceito e a classificação das fontes jornalísticas
em meios digitais.

6.1 Pluralidade de fontes: conceito e categorização

A análise da categoria pluralidade de fontes é importante na medida em que a
multiplicidade de vozes e a diversidade de discursos qualificam a construção dos sentidos
que atravessam os textos midiáticos. A narrativa plurivocal dialoga com dados, opiniões,
relatos, testemunhos etc. de fontes. Portanto, o discurso diz respeito aos “enunciados,
inseridos num contexto, responsáveis pela comunicabilidade, portanto, pela fala, pela
ação concreta da linguagem, ação da história” (SODRÉ, 2009, p. 142). O painel purivocal
coloca à vista, dessa forma, a liberdade de expressão, que é a dimensão simbólica da
existência social, transcendendo o aspecto técnico, revela os atos criativos do povo, um
espaço de realização da cidadania, construtor de identidade.
A fonte põe tema(s) em pauta ou na ordem do dia e, nesse sentido, “uma das formas
da fonte interferir na esfera pública ocorre pelo agendamento da mídia” (SCHMITZ,
2011, p. 9), processo este que está ligado à teoria da agenda setting 237. Pode-se definir o
conceito de fonte como qualquer dado, informação ou conhecimento que fornece
conjunto de conhecimentos reunidos sobre informações sobre determinado assunto ou
pessoa, advindo da inteligência humana e/ou da inteligência eletrônica. De acordo com a

237
A teoria agenda-setting parte do pressuposto de que a mídia influencia na cognição que as pessoas têm
em relação à realidade. Segundo McCombs e Shaw (1993, p. 64), “a mídia, ao fornecer uma agenda que
todos, em um grau considerável, podem compartilhar, cria um senso de comunidade”. Além disso, a
capacidade de influência da mídia “não apenas nos diz sobre o que pensar, ela também nos diz como pensar
sobre isso” (MCCOMBS et alii, 1997, p. 716). A teoria da agenda-setting lida com um tipo de efeitos dos
mass media, o efeito cognitivo. Além disso, ela trata sobre a forma como os mass media constroem a
imagem da realidade social (WOLF, 2002, p. 139).
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Doutrina Nacional de Segurança Pública, dado é “toda e qualquer representação de fato,
situação, comunicação, notícia, documento, extrato de documento, fotografia, gravação,
relato, denúncia, dentre outros”, já informação “é o resultado do processamento inicial
de dados e sua transformação em matéria-prima para o conhecimento” (BARRETO et
alii, 2017, p. 32), e, por fim, o conhecimento é o resultado final do somatório do que se
conhece armazenado pela humanidade.
As fontes em meio digital podem ser classificadas em abertas e fechadas. De acordo
com Barreto, Wendt e Caselli (2017, p. 33), as chamadas fontes abertas “são aquelas de
livre acesso, sem obstáculos à obtenção de dados e conhecimentos”, já as fontes fechadas
“são aquelas cujos dados são protegidos ou negados”. O dado protegido é, segundo os
referidos autores, “aquele que necessita de credenciamento para o acesso” e o dado
negado caracteriza-se por “aquele que necessita de uma operação de busca para sua
obtenção”.
Nesta investigação cientificamos que as fontes em pauta do The Guardian são
abertas, ou seja, “todas as informações estão disponíveis ao público”, assim sendo, elas
“não exigem nenhuma espécie de restrição ao seu acesso” (BARRETO et alii, 2017, p.
68) e não apresentam nenhuma condicionante de privacidade. Já as fontes da Folha de
S.Paulo 238 e do The New York Times 239 precisam da adesão a planos de assinatura para
obter acesso às informações de forma completa.
Schmitz (2011, p. 24) nos chama atenção para o fato de que “toda informação tem
uma origem ou contextualização” e, dessa forma, o que ou “quem informa é reconhecido
pela notoriedade, testenhuma ou especialização”. Neste momento, o que se preconiza é
trazer a classificação das fontes jornalísticas nos meios digitais. Deste modo, a
categorização tem as seguintes derivações conceituais defendidas por Schmitz (2011, p.
25 e 26): a fonte oficial se distingue pela particularidade de ser alguém em função ou
cargo público que se pronuncia por órgãos mantidos pelo Estado e preservam os poderes
constituídos (executivo, legislativo e judiciário), bem como organizações agregadas
(juntas comerciais cartórios, companhias públicas, etc.); a fonte empresarial se caracteriza
por um indivíduo que representa uma corporação empresarial da indústria, comércio,
No caso da Folha de S.Paulo, assinamos, desde 2018 até o presente momento, o plano “Digital
Ilimitado”, no preço promocional de R$1,90 nos três primeiros meses e depois no valor mensal de R$29,90.
239
A assinatura do The New York Times foi feita em fevereiro de 2018 e cancelada em junho de 2021. O
pacote “Basic Digital Access” custou nos 12 primeiros meses US$ 4,00, passando depois para o valor
mensal de US$ 8,00.
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serviços ou do agronegócio, considerando que suas ações têm, comumentemente,
interesse comercial ou institucional.
Ainda de acordo com Schmitz (2011, p. 25 e 26), a fonte institucional se
particulariza por quem representa uma organização sem fins lucrativos ou grupo social,
como os cooperados, as organizações não governamentais, etc.; já a fonte popular é
composta pelo cidadão que se manisfesta por si mesmo, geralmente uma pessoa comum,
que não fala por uma organização ou grupo social, como, por exemplo, os agricultores
familiares, os pescadores artesanais, os operários, os trabalhadores em geral, as donas de
casa, etc.; a fonte notável é constituída pelas pessoas notáveis pelo seu talento ou fama,
geralmente artistas, escritores esportistas, profissionais liberais, personalidades políticas,
que falam de si e de seu ofício.
A fonte testemunhal se singulariza, conforme define Schmitz (2011, p. 25 e 26),
pela pessoa que assistiu a um acontecimento ou a um fato, a fim de atestar a sua
veracidade ou validade legal, como os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas e
quilombolas, por exemplo; já a fonte especializada se trata de uma pessoa de notório saber
específico (especialista, perito, intelectual) ou organização detentora de um conhecimento
reconhecido; por fim, a fonte referência se aplica à bibliografia (livros, teses e outras
produções científicas, tecnológicas e culturais), aos documentos (dossiês) ou às mídias
(jornais, revistas, vídeos, redes sociais digitais, blogs, sites), documentação esta que o
jornalista se instrui.

6.2 Análise quantitativa

Observamos, na categoria pluralidade de fontes, que a Folha de S.Paulo contou, na
totalidade, com 369 fontes de informação, o The New York Times com 140 portadores de
informação e o The Guardian com 166 fontes de informação, resultando em 675
portadores de informação ao todo no corpus. Além disso, a análise quantitativa revelam
os seguintes dados: a Folha de S.Paulo deu escuta a 189 fontes oficiais, 10 fontes
empresariais, 77 fontes institucionais, 11 fontes populares, 17 fontes notáveis, 11 fontes
testemunhais, 27 fontes especializadas, 27 fontes referências, contemplando ao todo 369
portadores de informação; já o The New York Times deu voz a 49 fontes oficiais, 6 fontes
empresariais, 27 fontes institucionais, 8 fontes populares, 15 fontes notáveis, 1 fonte
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testemunhal, 17 fontes especializadas, 17 fontes referências, compreendendo a
completude de 140 portadores de informação; por fim, o The Guardian visibilizou a fala
de 49 fontes oficiais, 11 fontes empresariais, 45 fontes institucionais, 5 fontes populares,
16 fontes notáveis, 12 fontes testemunhais, 14 fontes especializadas, 14 fontes
referências, abrangendo o total de 166 portadores de informação (veja o Gráfico 2).
Gráfico 2 – Gráfico referente a análise quantitativa da categoria pluralidade de fontes dos seis
meses analisados na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The Guardian

Categorização e o total de fontes de informação
durante os seis meses de análise do corpus

Fonte oficial
200

189
77

150
100
50
0

11
10

17
6

49

27
11
27 8

27
15 1
11

49

45

17
5

17
16

14
12

14

Fonte empresarial
Fonte institucional
Fonte popular
Fonte notável
Fonte testemunhal
Fonte especializada
Fonte referência

Fonte: Elaboração própria

Constatamos, a partir da análise quantitativa, que as fontes oficiais se apresentam
na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The Guardian de forma considerável,
totalizando 287 fontes de informação no corpus. A fonte institucional é a segunda mais
convocada pelos referidos meios de comunicação, atingindo o total de 149 portadores de
informação. Já as fontes especializada e referência ocupam juntas a terceira colocação,
uma vez que os jornais brasileiro, estadunidense e britânico ouviram o total de 58 fontes
especializadas e 58 fontes referências.
Em seguida destaca-se a fonte notável, totalizando 48 portadores de informação que
compõe o painel plurivocal da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The
Guardian. Ao todo, a fonte empresarial é constituída por 27 fontes de informação
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presentes no corpus e, por isso, ela encontra-se no penúltimo lugar na classificação das
fontes mais utilizadas pelo corpus desta investigação. Por fim, as fontes popular e
testemunhal encontram-se, lado a lado, na última posição das fontes ouvidas pela Folha
de S.Paulo, pelo The New York Times e pelo The Guardian, considerando que os
mencionados meios deram a atenção para o total de 24 fontes populares e 24 fontes
testemunhais. Vale destacar, ainda, que a soma de todas as fontes oficial, empresarial,
institucional, popular, notável, testemunhal e especializada resulta em 675 portadores de
informação que a Folha de S.Paulo, o The New York Times e o The Guardian se
esforçaram para ouvir.
Ao observarmos mês a mês as fontes de informação, a análise emergiu as ausências
de portadores de informação. Considerando o mês de agosto de 2019, constatamos a não
presença da fonte empresarial na Folha de S.Paulo, das fontes popular e testemunhal no
The New York Times e da fonte popular no The Guardian. O jornal estadunidense abstevese das fontes popular, testemunhal, especializada no mês de setembro de 2019.
Observamos que, em outubro de 2019, a Folha de S.Paulo renunciou à fonte testemunhal,
o The New York Times dispensou as fontes notável e testemunhal, já o The Guardian
careceu das fontes oficial, empresarial, notável e referência.
As ausências observadas no mês de dezembro de 2019 foram as fontes empresarial,
popular, testemunhal e especializada na Folha de S.Paulo, as fontes empresarial, popular
e testemunhal no The New York Times, as fontes oficial, popular, notável, testemunhal,
especializada, referência no The Guardian. Em janeiro de 2020, a Folha de S.Paulo não
fez o uso das fontes empresarial, popular e testemunhal, o The New York Times renunciou
das fontes oficial, empresarial, institucional, popular, testemunhal, especializada e
referência, já o The Guardian não teve em conta as fontes empresarial, popular, notável
e referência.
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6.3 Análise qualitativa

6.3.1 Fontes enunciativas: o estudo comparativo referente a agosto de 2019
Gráfico 3 – Gráfico referente a análise quantitativa e a categoria das fontes de informação do
mês de agosto de 2019 presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian
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Fonte: Elaboração própria

Iniciamos a nossa análise da categoria pluralidade de fontes deste estudo
comparativo com os portadores de informação presentes no The Guardian, no The New
York Times e na Folha de S.Paulo focados no mês de janeiro de 2019 (veja o Gráfico 3),
mostrando os pontos de analogia e de diferença entre eles. Das fontes oficiais há seis
portadores de informação que são comuns aos jornais britânico, estadunidense e
brasileiro: o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, o presidente da França,
Emmanuel Macron, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, o portavoz da chanceler Angela Merkel, Steffen Seibert, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo
de Aquino Salles, bem como os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE).
O presidente brasileiro Messias Bolsonaro tem papel de destaque como fonte oficial
na abordagem dos incêndios e dos desmatamentos da Amazônia. Nas reportagens Diretor
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do instituto espacial do Brasil demitido na linha de desmatamento na Amazônia 240 e
Bolsonaro abençoou ataque ‘brutal’ à Amazônia, alerta cientista demitido 241, o The
Guardian chama a atenção para a declaração do mandatário do Brasil em relação ao
aumento do desmatamento na Amazônia revelados pelos dados de satélite do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), destacando que, em ambas as notícias, Jair
Bolsonaro acusou Galvão de vender “mentiras”. Na primeira matéria, Bolsonaro disse:
“parece-me que os números foram reduzidos, com o objetivo de atacar o nome do Brasil
e do governo”. Já na segunda reportagem, o jornal britânico enfatiza que, para receber
aprovação de seu público, Bolsonaro declarou: “eles ainda não perceberam o Brasil sob
nova administração”.
Ao abordar a consequência da divulgação dos dados de desmatamento da
Amazônia, o The New York Times publicita a fala de Jair Bolsonaro na reportagem
Bolsonaro despede chefe da agência de rastreamento do desmatamento da Amazônia no
Brasil 242. “Os números, pelo que entendi, foram divulgados com o objetivo de prejudicar
o nome do Brasil e do seu governo”, disse Bolsonaro. Este ponto de vista do presidente
brasileiro é, também, evidenciado pela Folha de S.Paulo na reportagem Bolsonaro diz
que dados de desmate foram ‘espancados’ para atingir governo 243: “eu não quero inferir,
começar a falar de possíveis ligações com isso ou aquilo, questões pessoais. Mas é muito
estranho porque aconteceu num momento em que o Brasil dá sinais claros de que vai
recuperar sua economia”. O Presidente do Brasil afirma, ainda, que “esses números que
foram apresentados agora, [uma] completa irresponsabilidade. Até eu costumo dizer que
se esses números todos fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido desmatada 3 vezes
ao longo dos últimos 20 anos”.

240
“Brazil space institute director sacked in Amazon deforestation row”, publicada no The Guardian em 2
de agosto de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/02/brazil-spaceinstitute-director-sacked-in-amazon-deforestation-row. Acesso em 13 de julho de 2021.
241
“Bolsonaro has blessed ‘brutal’ assault on Amazon, sacked scientist warns”, publicada no The Guardian
em 9 de agosto de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/09/bolsonaroblessed-brutal-assault-rainforest-sacked-scientist-warns. Acesso em 13 de julho de 2021.
242
“Bolsonaro Fires Head of Agency Tracking Amazon Deforestation in Brazil”, publicada no The New
York
Times
em
2
de
agosto
de
2019.
Disponível
em:
https://www.nytimes.com/2019/08/02/world/americas/bolsonaro-amazon-deforestationgalvao.html?searchResultPosition=7. Acesso em 14 de julho de 2021.
243
“Bolsonaro diz que dados de desmate foram 'espancados' para atingir governo”, publicada na Folha de
S.Paulo
em
1º
de
agosto
de
2019.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/bolsonaro-diz-que-dados-de-desmate-foramespancados-para-atingir-governo.shtml. Acesso em 14 de julho de 2021.

189

O chefe do Executivo brasileiro criticou o então diretor do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), Ricardo Galvão, conforme evidencia a matéria Diretor do
INPE será exonerado após críticas do governo a dados de desmate 244 da Folha de
S.Paulo. “Se quebrar a confiança, vai ser demitido sumariamente. Perdeu a confiança, no
meu entender, isso é uma pena capital”, disse Messias Bolsonaro. O presidente declarou
também que os dados do INPE não correspondiam à verdade, sugerindo que Galvão
poderia estar a “serviço de alguma ONG”.
Nesta circunstância de embate entre o presidente Bolsonaro e o diretor do INPE no
início de agosto de 2019, a demissão de Ricardo Galvão foi colocada na cena pública. De
acordo com a reportagem Certas coisas não peço, eu mando, diz Bolsonaro sobre
exoneração do diretor do INPE 245 da Folha de S.Paulo, ao ser questionado no Palácio do
Alvorada, em Brasília, sobre se havia pedido a demissão de Galvão, Bolsonaro respondeu:
“está a cargo do ministro. Eu não peço [a demissão], certas coisas eu mando”. Ainda
segundo a reportagem, na avaliação do presidente brasileiro, ao descobrir um “dado
desse”, Galvão deveria ter ido “apavorado” até o ministro da Tecnologia, Marcos Pontes,
ou ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para alertar sobre o dado. “Avisa o
presidente, para não ser surpreendido”, disse Bolsonaro, completando: “isso não é a
posição de um brasileiro, de alguém que quer servir a sua pátria, e está preocupado com
os negócios do Brasil. É lamentável. Uma pessoa de idade. Até acho que mais velho que
eu pela fisionomia. Não é para agir dessa maneira”.
O anúncio do corte dos repasses da Alemanha e da Noruega para a Amazônia
brasileira em função do aumento dos incêndios e dos desmatamentos na região foi
recebido com falta de interesse por parte do presidente Messias Bolsonaro. De acordo
com a Folha de S.Paulo, na reportagem ‘Brasil não precisa disso’, diz Bolsonaro sobre
repasse cortado pela Alemanha 246, o presidente do Brasil declarou: “você acha que
grandes países estão interessados na imagem do Brasil ou em se apoderar do Brasil?”.
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Já a reportagem Bolsonaro rejeita rótulo de ‘Capitão Motosserra’, pois dados
mostram desmatamento ‘explodido’ 247 do The Guardian evidência os ataques de Messias
Bolsonaro ao presidente francês Emmanuel Macron e a chanceler alemã Angela Merkel
por desafiá-lo pela devastação da Amazônia brasileira. “Eles ainda não perceberam o
Brasil sob nova administração”, afirmou Bolsonaro, que acrescentou: “agora temos um
presidente florescente”. O presidente brasileiro manifestou: “você não pode imaginar o
quanto eu gostei de conversar com Macron e Angela Merkel [sobre essas questões durante
o recente G20 no Japão]”, destacando: “que prazer”.
Ainda nesta mesma reportagem do The Guardian, Bolsonaro reclamou que “60%
do nosso território está inutilizado por reservas indígenas e outras questões ambientais”.
Bolsonaro disse, ainda, ao jornal britânico que como presidente ele teria como alvo as
ONGs ambientais “covardes” que estavam “metendo o nariz” nos assuntos internos do
Brasil. Ao elogiar a aprovação de Donald Trump dos oleodutos Dakota Access e Keystone
XL, Bolsonaro proclamou: “essa bobagem para bem aqui!”. Por fim, Bolsonaro disse que
“o Brasil é a virgem que todo pervertido estrangeiro deseja colocar em suas mãos”.
Bolsonaro sugeriu, também, ao The Guardian, que os incêndios foram iniciados por
ONGs ambientais para constranger seu governo, conforme mostra a reportagem Jair
Bolsonaro reivindica ONGs por trás do aumento de incêndios florestais na Amazônia 248.
“Sobre a questão das queimadas na Amazônia, que na minha opinião pode ter sido
iniciada por ONGs porque perderam dinheiro, qual é a intenção? Para trazer problemas
para o Brasil”, disse o presidente brasileiro em congresso da indústria do aço em Brasília.
Nesse mesmo sentido, Messias Bolsonaro afirmou, de acordo com a reportagem
Incêndios na Floresta Amazônica surgiram este ano 249 do The New York Times: “poderia
ser, não estou dizendo que seja, uma ação criminosa dessas ONGs para chamar atenção
contra mim, contra o governo brasileiro”, e concluiu: “esta é a guerra que enfrentamos”.
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Os desdobramentos internacionais a respeito dos incêndios e dos desmatamentos da
Amazônia brasileira são acompanhados por um estado de tensão, em especial, no que diz
a respeito do Brasil com a França e a Alemanha, como torna claro na notícia Merkel apoia
pedido de Macron para negociações do G7 sobre incêndios na Amazônia 250 do The
Guardian. “Lamento que o presidente Macron busque aproveitar o que é uma questão
interna brasileira e de outros países amazônicos para ganho político pessoal”, tuitou Jair
Bolsonaro, visando o que chamou de “tom sensacionalista” de Macron. Em um segundo
tweet, o presidente brasileiro disse: “A sugestão do presidente francês de que os assuntos
amazônicos sejam discutidos no G7 sem o envolvimento de países da região lembra a
mentalidade colonialista que é inaceitável no século 21”.
Desse mesmo modo, o The New York Times trouce a falação de Jair Bolsonaro na
defrontação com Emmanuel Macron. Segundo a matéria Com floresta tropical amazônica
em chamas, Brasil enfrenta reação global 251, Bolsonaro respondeu com seu próprio post
no Twitter, escrevendo que a posição de Macron era “sensacionalista” e que os incêndios
na Amazônia eram uma questão interna para os brasileiros resolveram. A ideia de discutir
o problema no G7 era “colonialista”, de acordo com o presidente brasileiro. Conforme
mostra ainda o jornal estadunidense, Bolsonaro acusou Macron de tentar usar a questão
“para ganho político pessoal”. A ideia de grandes potências discutindo um problema
brasileiro sem incluir o Brasil, que não é um membro do Grupo dos 7, “evoca uma
mentalidade colonialista equivocada”, escreveu Messias Bolsonaro.
Em um pronunciamento transmitido pela televisão à nação brasileira, Jair
Bolsonaro declarou sentir “profundo amor e respeito” pela Amazônia enquanto os
incêndios continuavam na maior floresta tropical do mundo e as críticas às suas políticas
ambientais se intensificavam como mostra o The Guardian. De acordo com a reportagem
Jair Bolsonaro reivindica ‘amor profundo’ pela floresta amazônica à medida que as
críticas se intensificam 252, o presidente brasileiro de extrema direita disse que “não estava
contente” com a situação na Amazônia, ao assegurar “medidas firmes” para resolvê-la
“Merkel backs Macron's call for G7 talks on Amazon fires”, publicada no The Guardian em 23 de agosto
de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2019/aug/23/amazon-rainforest-firesmacron-calls-for-international-crisis-to-lead-g7-discussions. Acesso em 13 de julho de 2021.
251
“With Amazon Rain Forest Ablaze, Brazil Faces Global Backlash”, publicada no The New York Times
em 22 de agosto de 2019. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/08/22/world/americas/brazilamazon-fires-bolsonaro.html?searchResultPosition=14. Acesso em 14 de julho de 2021.
252
“Jair Bolsonaro claims 'profound love' for Amazon rainforest as criticism intensifies”, publicada no The
Guardian
em
24
de
agosto
de
2019.
Disponível
em:
https://www.theguardian.com/environment/2019/aug/24/jair-bolsonaro-claims-profound-love-foramazon-rainforest-as-criticism-fires-intensifies. Acesso em 13 de julho de 2021.
250

192

com o envio de tropas para a região. “Os incêndios florestais existem em todo o mundo e
isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais”, declarou
Bolsonaro em sua declaração breve e roteirizada. Em sua manifestação pública de sextafeira à noite, Bolsonaro rebateu as críticas referentes as suas políticas públicas ambientais,
alegando que a propagação da “desinformação” dentro ou fora do Brasil não faria nada
para resolver a crise amazônica.
Ainda segundo o jornal britânico, o presidente Bolsonaro afirmou que “Brasil é um
exemplo de sustentabilidade”, acrescentando: “é nosso dever proteger a floresta. Estamos
cientes disso e estamos agindo para combater o desmatamento ilegal e quaisquer outras
atividades criminosas que coloquem nossa Amazônia em risco”. O mandatário do Poder
Executivo brasileiro sustentou, ainda, que “somos um governo que mostra tolerância zero
ao crime e não será diferente no que diz respeito ao meio ambiente”.
Por fim, a referida matéria do The Guardian destaca o tuíte de Messias Bolsonaro,
no qual o presidente brasileiro enfatiza a discussão entre ele e Trump relatada como “uma
grande negociação comercial” e a posição assumida pelo presidente dos Estados Unidos
que, segundo Bolsonaro, “também se ofereceu para nos ajudar a proteger a Amazônia e
combater os incêndios, se quisermos, bem como trabalhar juntos em políticas ambientais
que respeitem a soberania das nações”.
Por sua vez, o The New York Times abordou a oratória de Jair Bolsonaro proferida
na rede televisão aberta, destacando o anúncio do presidente referente ao envio de
militares para combater os incêndios. De acordo com a notícia Enquanto a Amazônia
queima, a Europa conquista o título de campeã do clima 253, Messias Bolsonaro adotou
um tom incomumente conciliatório: “proteger a floresta tropical é nosso dever”. O
presidente brasileiro disse, inicialmente, que os incêndios na Amazônia eram uma questão
interna e descartou a ideia de discutir a Amazônia na reunião do Grupo dos 7 como “uma
mentalidade colonialista que é inaceitável no século XXI”.
Na reportagem Marechais do Brasil combatem incêndios na Amazônia - e
restauram a ‘percepção positiva’ 254, o The New York Times relata o pronunciamento
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televisionado de Bolsonaro à nação, no qual o presidente afirmou que o governo adotaria
uma abordagem de “tolerância zero” para crimes ambientais. Messias Bolsonaro
declarou, ainda, que a situação já estava sendo controlada e sugeriu que as críticas
internacionais foram exageradas. “A floresta tropical não está pegando fogo, como as
pessoas estão dizendo”, disse Bolsonaro, completando: “os incêndios estão em áreas
desmatadas”.
As falas de Jair Bolsonaro no Twitter são foco da reportagem Bolsonaro aproveita
passeio de clube de comédia enquanto Amazonia queima 255 do The Guardian. O jornal
britânico relata que Bolsonaro se expôs ao ridículo mundial em março de 2019, quando
tuitou o vídeo de um artista urinando em outro indivíduo na parte mais elevada de um
ponto de ônibus durante o carnaval para expor “o que muitos grupos de carnaval de rua
se tornaram” na maior festa de rua do Brasil. Em outro tweet, ele perguntou: “O que é
uma chuva de ouro?”.
As palavras de baixo calão utilizadas pelo mandatário brasileiro é, da mesma forma,
evidenciado pelo The Guardian. De acordo com o jornal britânico, no dia 16 de agosto
de 2019, o site brasileiro de notícias políticas Poder 360 publicou cinco vídeos em que o
presidente usou a palavra “cocô” cinco vezes em entrevistas. Em um deles, Messias
Bolsonaro disse a um repórter para defecar todos os dias para ajudar o meio ambiente.
Em outro vídeo, o presidente do Brasil declarou: “Vamos acabar com o cocô no Brasil.
O cocô é essa raça de corruptos e comunistas”.
O The Guardian mostra que Bolsonaro tuitou também um link para uma antiga
entrevista televisiva com o general Eduardo Villas Bôas, na qual o ex-comandante do
exército descreveu sua surpresa quando um de seus oficiais encontrou o rei da Noruega
em uma aldeia na reserva indígena Yanomami durante uma operação anterior. “Nas
palavras do general Villas Bôas, o verdadeiro interesse internacional é a Amazônia. Dói
na alma ver os brasileiros não vendo a campanha fabricada contra nossa soberania na
região”, disse Bolsonaro pelo Twitter.
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Já a reportagem Ex-ministro: líder ‘mais detestado’ de Bolsonaro por negligenciar
a Amazônia 256 do The Guardian mostra que, em meio a uma enxurrada de censuras
nacionais e internacionais, Bolsonaro continuou a rejeitar a crise e afirmou que há uma
campanha de “notícias falsas” e “desinformação” destinada a desacreditar seu governo.
“Estamos fazendo o que podemos”, disse o populista de extrema direita a jornalistas em
Brasília. “A Amazônia é maior que toda a Europa. Mesmo se eu tivesse 10 milhões de
pessoas, não seria capaz de evitar [esses incêndios]”, afirmou Messias Bolsonaro.
O presidente do Brasil prosseguiu com seus ataques a Macron, acusando o
presidente francês de tratar o Brasil como “uma colônia ou terra de ninguém”, como
esclarece a matéria Dinheiro do G7 para incêndios na Amazônia é ‘mudança radical’,
afirmam ativistas 257 do jornal britânico. Bolsonaro atribuiu a Macron de ter uma
“mentalidade colonialista”, conforme mostra a reportagem Incêndios na floresta
amazônica: Brasil rejeita US$ 20 milhões prometidos pelo G7 258 do The Guardian.
O embate entre os referidos mandatários é destacado, da mesma forma, na notícia
Jair Bolsonaro exige que Macron retire ‘insultos’ por incêndios na Amazônia 259, na qual
Bolsonaro ataca a “lamentável postura colonialista” do presidente francês, ao afirmar:
“não temos nada contra o G7. Temos algo contra um dos presidentes do G7”. A
mencionada reportagem do The Guardian relata, ainda, os aplausos recebidos pelo líder
do Brasil que, segundo o presidente brasileiro, foi lhe dado por causa de um tweet no qual
o presidente dos Estados Unidos declarou que Bolsonaro estava “trabalhando muito nas
queimadas na Amazônia e em todos os aspectos fazendo um ótimo trabalho para o povo
brasileiro”. Em resposta a Donald, Bolsonaro tuitou: “Obrigado, presidente Trump.
Estamos lutando contra os incêndios florestais com grande sucesso. A campanha de
notícias falsas construída contra nossa soberania não funcionará”.
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O The Guardian destaca ainda, na reportagem Jair Bolsonaro exige que Macron
retire ‘insultos’ por incêndios na Amazônia, que Bolsonaro denegriu ambientalistas,
chamando de “psicótica” a demarcação das reservas indígenas, ao alegar que ambos
haviam prejudicado a economia do Brasil. “Essa questão ambiental tem que ser tratada
de forma racional e não com a quase selvageria que tem sido em governos anteriores. Não
podemos permitir que um país tão rico como o nosso esteja na situação em que se
encontra”, disse Messias Bolsonaro.
Ainda de acordo com o jornal britânico, o presidente brasileiro prometeu “tomar as
decisões que precisam ser tomadas” para turbinar o desenvolvimento da Amazônia.
Bolsonaro insinuou, também, que as reservas indígenas foram criadas por governos
anteriores como parte de uma conspiração estrangeira destinada a impedir o
desenvolvimento econômico do Brasil. Messias Bolsonaro reclamou: “Os índios não
fazem lobby. Eles não falam nossa língua. E de alguma forma eles acabaram com 14%
do nosso território nacional”, e acrescentou: “um dos objetivos é nos tornar inviáveis”.
Dito tudo isso, o presidente brasileiro acusou, também, jornalistas brasileiros de travar
uma “campanha massiva, antipatriótica e vendida” contra seu governo ao noticiar os
incêndios na Amazônia.
Por sua vez, o The New York Times chamou a atenção para conflito entre Jair
Bolsonaro e Emmanuel Macron no momento que a discussão entre os líderes migrou para
a esfera privada. De acordo com a reportagem Disputa sobre a Amazônia se torna pessoal
para Bolsonaro e Macron 260, Bolsonaro respondeu a um comentário no Facebook
deixado por um torcedor que zombava da aparência de Brigitte Macron, apresentando
uma foto dos dois líderes e de suas esposas lado a lado. “Agora você entende por que
Macron está perseguindo Bolsonaro?”, o post perguntou. Um comentário sob o nome de
Bolsonaro respondeu: “Não humilhe o cara, ha há”.
O jornal estadunidense destaca também a escrita do presidente brasileiro: “não
podemos aceitar que um presidente, Macron, atire ataques infundados e gratuitos na
Amazônia, nem que ele disfarce suas intenções por trás da ideia de uma 'aliança' de países
do G-7 para ‘salvar’ a Amazônia, como se nós eram uma colônia ou uma terra de ninguém
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(sic)”. Bolsonaro expressou ainda: o “respeito à soberania de qualquer país é o mínimo
que se pode esperar em um mundo civilizado”.
Caso Macron retirasse o que Bolsonaro chamou de insultos pessoais e insinuações
de que o Brasil não tem soberania sobre a Amazônia, o presidente brasileiro disse que
reconsideraria a ajuda ao Brasil. “Ele terá que retirar suas palavras, e então podemos
conversar”, afirmou Bolsonaro. De acordo com a reportagem Brasil rejeita com raiva
milhões na ajuda da Amazônia prometida no G7 e depois aceita ajuda britânica 261 do
The New York Times, sobre seus críticos internacionais, o presidente brasileiro falou: “o
que eles querem é a nossa soberania”, completando: “temos que nos unir para preservar
o que é nosso e garantir nossa soberania”. Bolsonaro declarou, segundo o jornal
estadunidense, que aceitar ajuda internacional pode vir com “um preço”, incluindo a
proteção de outras terras. “E isso nos levará a um destino que já conhecemos: a
insolvência do Brasil”, acrescentou Messias Bolsonaro.
A retórica do mandatário brasileiro a respeito do meio ambiente é detalhada na
matéria O Brasil de Bolsonaro sobre o meio ambiente, em suas próprias palavras 262 do
The New York Times. Na conjuntura de uma transmissão de vídeo ao vivo no Facebook,
Jair Bolsonaro respondeu os agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a principal agência federal encarregada de fazer
cumprir as leis ambientais, por emitir multas em excesso. “O cara chegava com uma
caneta em cada mão, aplicando multas astronômicas... Acabamos com isso”, afirmou o
presidente do Brasil. De acordo com o jornal estadunidense, Bolsonaro disse suspeitar
que os incêndios foram casados por ONGs pró-conservação, em um esforço para
prejudicá-lo, todavia, ele não forneceu evidências para apoiar a afirmação. “Esta é a
guerra que enfrentamos... Vamos fazer o que for necessário para conter esses incêndios
criminais (sic)”, disse Bolsonaro.
O The New York Times relata que, quando houve o anúncio de interrupção por parte
da Alemanha referente aos gastos de seu fundo de US$ 39 milhões em esforços de
conservação no Brasil, Bolsonaro disse que o país não precisa do dinheiro. Na ocasião, o
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presidente brasileiro declarou que tinha “uma mensagem para a querida senhora Angela
Merkel”, referindo-se à chanceler da Alemanha. “Pegue esse dinheiro e use-o para
reflorestar a Alemanha, ok? Você precisa muito mais do que aqui”, afirmou Jair
Bolsonaro.
Na referida reportagem, o jornal estadunidense narra que, ao ser perguntado por
um repórter no início de agosto se o crescimento econômico e o desenvolvimento
sustentável poderiam coexistir, Messias Bolsonaro respondeu com uma observação
grosseira, dizendo que tudo o que as pessoas tinham que fazer era defecar “dia sim, dia
não, e você realmente tornará a vida de todos melhor assim”. Jair Bolsonaro declarou,
também, que “tudo o que você precisa fazer é comer um pouco menos”.
Questionado sobre as consequências do empreendimento de transformar a Estação
Ecológica de Tamoios em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em uma Cancun brasileira,
Bolsonaro disse que as questões ambientais eram importantes apenas para os “veganos,
que apenas comem vegetais”. O presidente argumentou também, conforme mostra o The
New York Times, que as reservas ecológicas “atrapalham o desenvolvimento” e declarou
que deveria haver menos parques nacionais.
Ainda de acordo com a matéria O Brasil de Bolsonaro sobre o meio ambiente, em
suas próprias palavras, quando Jair Bolsonaro era deputado federal nos anos 90, ele disse
admirar a crueldade com que a cavalaria estadunidense lutou contra os nativos americanos
durante a expansão dos Estados Unidos da América. “A cavalaria brasileira era muito
incompetente”, disse Messias Bolsonaro, acrescentando: “a cavalaria norte-americana foi
a competente porque dizimou seu povo indígena no passado e hoje não tem esse problema
em seu país”.
A supracitada reportagem do The New York Times deu destaque também para as
falas do presidente brasileiro referente a demarcação de terras e às reservas indígenas.
“Por que devemos mantê-los em reservas, como se fossem animais?”, disse Messias
Bolsonaro. O presidente do Brasil assegurou, ainda, que não haverá nenhuma nova
demarcação de terras indígenas. “Eles não querem viver como se estivessem confinados,
como seres pré-históricos”, falou o líder do Poder Executivo brasileiro, acrescentando:
“eles querem ser integrados à sociedade, querem eletricidade, querem ser quem somos”.
Bolsonaro se referiu à mesma denominação de território indígena como uma “indústria”
que precisava ser interrompida: “os povos indígenas não fazem lobby, não falam nossa
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língua e, hoje, eles conseguem ter 14% de nosso território nacional... Uma das intenções
deles é nos impedir”.
O contexto dos desmatamentos e dos incêndios na Amazônia geraram pressão
financeira ao Brasil com gestores de ativos, fundos de pensão e de empresas emitindo
avisos, no momento em que esses atores comerciais e financeiros interromperam negócios
e compra de títulos do governo brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro reagiu ao
movimento do mercado em 29 de agosto de 2019, quando em uma transmissão ao vivo
no Facebook, ele destacou os dados divulgados naquela quinta-feira mostrava um
crescimento melhor do que o esperado de 0,4% no Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil
no segundo trimestre de 2019. Conforme mostra a reportagem Empresas pressionam
Brasil sobre incêndios na Amazônia 263 do The Guardian, ao deixar claro que não tinha
planos de mudar de rumo na Amazônia, Messias Bolsonaro mencionou um acordo
comercial que o Mercosul fez com a European Free Trade Association (EFTA), grupo
europeu de livre comércio formado pela Suíça, pela Noruega, pela Islândia e por
Liechtenstein.
As fontes oficiais que desenvolvem na mesma direção tanto no The Guardian
quanto na Folha de S.Paulo são: o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, o
chefe de gabinete de Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, o ministro das Relações Exteriores,
Ernesto Araújo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ministro da Defesa, Fernando
Azevedo e Silva, o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
Ricardo Galvão, o governador do Maranhão, Flávio Dino, o governador do Pará, Helder
Barbalho, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, o deputado federal Eduardo
Bolsonaro, o cientista da National Aeronautics and Space Administration (NASA),
Douglas Morton.
As semelhanças entre The Guardian e o The New York Times estão presentes nas
seguintes fontes oficiais: a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o consultor de política
externa do governo Bolsonaro, Felipe Martins, o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), a National Aeronautics and Space Administration (NASA) e os dados
da NASA. Já na comparação entre Folha de S.Paulo e o The New York Times, verificamos
que pertencem aos dois jornais os seguintes portadores de informação oficiais:

o
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presidente do Chile, Sebastián Piñera, o porta-voz do governo brasileiro, Otávio Rêgo
Barros, e o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
O presidente do Chile, Sebátian Piñera, o presidente do Equador, Lenín Moreno, o
porta-voz do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, Jeremy Corbyn, o chefe de
segurança institucional de Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, o secretário comércio
internacional do Reino Unido, Barry Gardiner, o ministro das Finanças da Finlândia,
Mika Lintila, o ministro do Comércio Internacional do Brasil, Marcos Troyjo, o ministro
britânico do Comércio Internacional, Conor Burns, o governador de Rondônia, Marcos
Rocha, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, a procuradora-geral do Brasil, Raquel Dodge,
o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), coronel Darcton Policarpo
Damião, o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, o promotor Paulo Moreira, o vereador do município
do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, bem como duas autoridades do Instituto Chico
Mendes não identificadas, todos esses são as fontes oficiais que compõem apenas o The
Guardian.
Vale destaque também para as fontes oficiais que só ocorreram no The New York
Times: o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tenente brigadeiro Raul
Botelho, a senadora francesa Esther Benbassa, o deputado federal Jerônimo Georgen, a
deputada federal Joênia Wapichama, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da
Costa Dias, o governador de Madre Dios (Peru), Luis Hidalgo, o governador do Acre,
Gladson Cameli, o governador do Amapá, Waldez Góes, o governador do Amazonas,
Wilson Lima, o prefeito de San Vicente del Caguán (Colômbia), Humberto Sánchez, o
secretário do Meio Ambiente do Acre, Israel Milani, o vice-prefeito de Novo Progresso,
Gelson Dill, o coordenador geral do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), René Luiz de Oliveira, Ane Alencar do Instituto de
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), o promotor federal Paulo Tarso, o membro da
União Europeia, Pascal Canfin e o chefe dos bombeiros de Rondônia, coronel Demargli
Faria. Além dessas fontes oficiais, o jornal estadunidense teve em consideração, da
mesma forma, a carta de funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as informações tanto do Ministério das Relações
Exteriores da Alemanha quanto do Instituto de Meteorologia da Colômbia, os dados
prestados pela Universidade de Maryland e pelo governo brasileiro, bem como a nota
governo francês.
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A Folha de S.Paulo apresentou, de forma exclusiva, as seguintes fontes oficiais: o
vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, o primeiro-ministro do Canadá, Justin
Trudeau, o primeiro-ministro da Finlândia, Antti Rinne, o chanceler francês Jean-Yves
Le Drian, o ministro norueguês do Clima e Meio Ambiente, Ola Elvestuen, o ministro da
Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, a ministra do Meio Ambiente da Alemanha, Svenja
Schule, o comandante do Exército, general Edson Leal Pujol, o ministro-chefe da
Secretaria de Governo, general Luiz Ramos, o general Eduardo Villas Bôas, o procurador
da República, Ricardo Negrini, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, os senadores Arthur Virgílio e Flávio
Bolsonaro, a deputada federal Carla Zampelli, o deputado federal Nilton Tatto, o
governador do Mato Grosso, Mauro Menges, o governador do Acre, Gladson Cameli, o
governador de Roraima, Antonio Denarium, o governador do Amazonas, Wilson Miranda
Lima, e o governador de São Paulo, João Dória.
O jornal brasileiro deu visibilidade a outras fontes oficiais como as declarações do
embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, do secretário de Agricultura de São Paulo,
Gustavo Junqueira, da secretária do Meio Ambiente do Mato Grosso, Mauren Lazzaretto,
do secretário de Saúde de Rio Branco, Oteniel Almeida, da procuradora da República em
Altamira, Thaís Santi, dos meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia
(Inmet), Neide Oliveira e Franco Vidal Vilela, do meteorologista da Secretaria Estadual
de Desenvolvimento Ambiental (Sedam) de Rondônia, Fábio Monteiro, do pesquisador
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), Arnaldo Carneiro Filho, do
coordenador do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), Hugo Loss, do delegado da Polícia Federal, Thiago Marcantonio, e
do coordenador da operação Verde Brasil, vice-almirante Ralph Dias.
A Folha de S.Paulo ouviu, ainda, as seguintes fontes oficiais: o coronel Paulo
Barroso do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, o coronel Carlos Batista do Corpo de
Bombeiros do Acre, Alberto Setzer do Programa Queimadas do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE), Gabriel Zacharias do Ibama, Marco José Pereira do Instituto
Chico Mendes (ICMBio) e do coordenador do Programa de Monitoramento da Amazônia
do INPE, Claudio Almeida. Junta a essas vozes, a fala do porta-voz tanto do governo
alemão, quanto do governo britânico, as informações do governo do Peru e da embaixada
da Alemanha, os comunicados das embaixadas da Alemanha e da Noruega, os anúncios
da Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) e da Secretaria de Comunicação do
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Governo de Estado de Roraima, as notas da Presidência da República, do Ministério da
Defesa, do Itamaraty, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Secretaria
da Segurança Pública do Pará (Segup), o vídeo do pronunciamento do presidente do
Brasil, a circular diplomática do Ministério das Relações Exteriores, as informações
publicadas no Diário Oficial da União (DOU), a carta dos governadores dos 9 Estados
da região amazônica brasileira conhecida como carta de Palmas, os dados do Ministério
da Defesa, as informações do Ministério do Meio Ambiente, os comunicados do Corpo
de Bombeiros do Mato Grosso e das Forças Armadas da França.
Ao analisar as relações de semelhança das fontes institucionais, averiguamos que o
coordenador de políticas públicas do Greenpeace, Márcio Astrini, compõe o painel de
portadores de informação do The Guardian, do The New York Times e da Folha de
S.Paulo. Já o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António
Guterres, é a fonte institucional comum ao The Guardian e ao The New York Times. A
ONG Observatório do Clima, a World Wide Fund for Nature (WWF), o secretário
executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittl, o chefe da Igreja Católica, Papa
Francisco, e Carlos Souza Jr. da Imazon, foram as fontes institucionais chamadas para
emitir opinião tanto na Folha de S.Paulo quanto no The Guardian.
Já as fontes institucionais que aparecem de maneira específica no The Guardian são
constituídas pelo ativista do Greenpeace Brasil, Rômulo Batista, pela coordenadora da
Associação de Defesa Etnoambiental (Kanindé), Ivaneide Bandeira Cardoso, pelo líder
do Sindicato dos Agricultores em Novo Progresso (Pará), Agamenon Menezes, pela
diretora da Survivel Internacional, Fiona Watson, pela secretária executiva da Convenção
das Nações Unidas sobre a Diversidade Biológica, Cristiana Pasca Palmer, por Danicley
Aguiar do Greenpeace Brasil, pelo presidente da Associação Brasileira de Investidores
de Mercado de Capitais, Mauro Cunha, pela diretora de políticas da ONG Instituto
Socioambiental, Adriana Ramos, pelo Serviço de Monitoriamento de Atmosfera
Copernicus e pela Earth Alliance.
Averiguamos, ainda, que as fontes institucionais restritas ao The New York Times
são formadas por Mikaela Weisse da Gold Forest Watch, pelo chefe da Federação da
Agricultura de Rondônia, Hélio Dias, pelo cientista do Woods Hole Research Center,
Wayne Walker, pelo líder sindical em Novo Progresso (Pará), Lula, pelo diplomata e
secretário-geral das Nações Unidas, Luis Alfonso de Alba, pelo cientista do Golddard
Space da NASA, Doug Morton, pela secretária da Associação Nacional dos Servidores
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da Carreira de Especialista em Meio Ambiente e do PECMA – ASCEMA NACIONAL,
Elizabeth Uema, pelo presidente da Associação de Especialistas em Meio Ambiente,
Alexandre Bahia Gontijo, pelo presidente da Associação Nacional de Especialistas em
Meio Ambiente, Denis Rivas, pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e pela
Comissão Europeia.
A

Folha

de

S.Paulo

dá

visibilidade,

de

forma

incomparável,

às seguintes fontes institucionais: a presidente da Academia Brasileira de Ciências
(ABC), Luiz Davidovich, ao diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Ronald
Cintra Shellard, a vice-presidente do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
da ONU, Thelma Krug, ao climatologista da Universidade Federal de Alagoas (UFAL),
Humberto Barbosa, ao ecólogo da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), David
Lapola, ao climatologista da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo, ao
secretário da Rainforest Foundation Normay, Oyvin Eggen, ao pediatra e diretor-adjunto
do Hospital Infantil Cosme e Damião, Daniel Pires, ao diretor da Agência de Mudanças
Climáticas da ONU, Martin Frick, ao cientista da National Aeronautics and Space
Administration (NASA), Douglas Morton, ao porta-voz da Fridays for the Future, David
Wicker e a voluntária Victória Escalcon da ONG Engajamundo.
Somada a essas fontes institucionais, o jornal brasileiro colocou à vista também o
economista da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Eduardo Yong, a
diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade, Ana Toni, o ex-chefe do serviço
florestal brasileiro e idealizador do projeto MapBiomas, Tasso Azevedo, o pesquisador
do Imazon, Paulo Barreto, o criador da Fundação Solar Impulse, Bertrand Piccard, Diego
Casaes do Instituto Avaaz, Vinícius Silgueiro do Instituto Centro da Vida (ICV), Divino
Silvério do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), a carta dos Diretores
de Centros de Pesquisa, o relatório do Painel Governamental sobre Mudanças Climáticas
da ONU, os dados do Observatório do Clima, bem como o Partido da Causa Operária
(PCO) e o Sindicato das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag).
As fontes notáveis são dignas de atenção no The Guardian, no The New York Times
e na Folha de S.Paulo. O ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),
Ricardo Galvão, o ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, e a ex-ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, são as fontes notáveis comuns aos jornais britânico,
estadunidense e brasileiro. Comparativamente, o ator Leonardo DiCaprio, a cantora
Madonna e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo são os portadores de informação afins
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entre o The Guardian e o The New York Times. Já a ativista ambiental sueca, Greta
Thunberg, é a fonte notável observada tanto no The Guardian quanto na Folha de
S.Paulo.
As fontes notáveis que particularizam os depoimentos coletados pelo The Guardian
são: a cantora Ariana Grande, o ativista Guy Schrubsole, o piloto Lewis Hamilton, o
comediante Nemer e o ex-ministro do Meio Ambiente, Rubens Ricupero. No caso do The
New York Times, o ativista londrino Lazer Sorrë, o músico Jaden Smith, o tenista Novak
Djokovic, o cantor Ricky Martin e o candidato presidencial da Bolívia, Carlos Mesa, são
as fontes notáveis que aparecem de forma exclusiva. A singularidade das fontes notáveis
na Folha de S.Paulo é composta pelo apresentador de TV alemã, Christian Ehring, pelo
ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, pela ex-presidente do Brasil, Dilma
Rousseff e pela ex-ministra francesa do Meio Ambiente, Ségolène Royal.
As fontes especializadas aparecem nos três jornais em tela, todavia, em uma análise
comparativa, as semelhanças entre elas são reveladas na participação do cientista
brasileiro Carlos Nobre no The Guardian e no The New York Times, bem como do
cientista ambiental Thomas Lovejoy presente na Folha de S.Paulo e no The New York
Times. As relações de disparidade entre os jornais britânico, estadunidense e brasileiro
existem, tornando-as visíveis com as fontes especializadas exclusivas do The Guardian
com os discursos do professor de ciência política da Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE), Marcus Melo, do professor de ciências políticas da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ), Paulo Baía, dos cientistas climáticos Michael Mann e Jonathan Foly.
As fontes especializadas do The New York Times difere dos jornais britânico e
brasileiro ao dar visibilidade, de forma particular, às declarações do professor da
Universidade de São Paulo (USP), Henrique Barbosa, do climatologista francês, Jean
Jouzel, do cientista da Universidade de Maryland, Matthew Hansen, do professor de
geografia da Universidade de Idaho, John Abatzoglou, do especialista em incêndios
florestais e ecologia da Universidade de Maryland, Mark Cochrane, do historiador
brasileiro Andre Pagliarini, do professor da Universidade Federal do Pará (UFPR),
Maurício Torres, da professora de geografia da Universidade Rutgers, Laura C.
Schneider, do especialista em fogo Jennifer Balch, do cientista ambiental Daniel Nepstad
e da bióloga da Universidade Stony Brook, Liliana Dávalos.
Por sua vez, a Folha de S.Paulo se destaca por apresentar, de maneira distinta, as
declarações das seguintes fontes especializadas: o inspetor da polícia Max Cabral, a
204

economista Catherine Aubertin, o advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, o
comandante Antônio Carlos da Silva, o professor da Universidade de Oslo, Bard Harstad,
o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Fábio Malini e o professor
de relações internacionais em Harvard, Sthephen Walt.
O The Guardian, o The New York Times e a Folha de S.Paulo atentam-se para as
fontes referências. A Folha Progresso é a fonte referência em comum entre o jornal
britânico e o jornal estadunidense, enquanto a agência de notícias Reuters é a fonte
referência similar ao The New York Times e a Folha de S.Paulo. O que distingue o The
Guardian em relação as fontes referências dos demais jornais é a aparição do site Folha
de S.Paulo, do jornal Estado de São Paulo, do jornal Valor, do site G1, da Agência Brasil,
da Agência França Press e do jornal O Globo. Já o The New York Times toma em
consideração, de forma ímpar, as seguintes fontes referências: os dados da Pesquisa
MDA/CNT, o estudo da economista ambiental Claudia Stickler, bem como uma
autorreferência: o jornal The New York Times. A Folha de S.Paulo expõe de forma única
os jornais The Guardian, The Economist, The Washington Post, The New York Times,
Financial Times, El País, Le Monde, Deutsche Welle, os posts do Instagram, o artigo da
revista Foreign Policy e a reportagem da revista Globo Rural.
As fontes empresariais aparecem no The Guardian e no The New York Times,
todavia, não há semelhança entre elas. O jornal britânico convocou o pronunciamento de
Thede Rüst da Nordea, Jeanett Bergan da KLP, Fabio Alperowitch da Fama
Investimentos e do diretor-sócio da Macrosector, Fabio Silveira. Enquanto o jornal
estadunidense apresentou as declarações do presidente do CICB, José Fernando Bello, e
da analista do Climate Advisers, Matt Piotrowski. Já as fontes testemunhais estão
presentes na Folha de S.Paulo com as falas de Thiago Patintintin, Célia Ãngohó e Bekara
Xikrin, bem como no The Guardian com as declarações de Raimundo Mura, do líder
indígena Raoni e de Giovani Tapuri da tribo Manoki.
As fontes populares são consideradas apenas pela Folha de S.Paulo, que deu
atenção para a ambientalista Mercedes Perales e para um cidadão invasor não
identificado. Conforme mostra a reportagem Peru decreta estado de alerta por incêndios
na Amazônia brasileira 264, ao comentar a respeito do ingresso de fumaça dos incêndios

“Peru decreta estado de alerta por incêndios na Amazônia brasileira”, publicada na Folha de S.Paulo,
em 22 de agosto de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/peru-decretaestado-de-alerta-por-incendios-na-amazonia-brasileira.shtml. Acesso em 24 de novembro de 2021.
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no Brasil nos povoados peruanos de Iñapari e Iberia, na província de Tahuamanu, e na
cidade de Tambopata, a ambientalista Mercedes Perales advertiu: “a fumaça não tem
fronteiras, a saúde pode ser afetada”.
A Folha de S.Paulo relata, na reportagem Abandonados pelo governo federal,
índios xikrin retomam área de grileiros no PA 265, que os xikirins receberam, por meio do
WhatsApp, uma ameaça: “olha o tanto de gente que tinha dentro da mata pra pegar os
índios aí. Tem mais de 300 homens dentro da mata caçando os índios”, diz um homem
no áudio. A intimidação continuou com a afirmação que os invasores estaria se dirigindo
à aldeia mais próxima: “pegaram motosserra, rancho dos homens, eles estão tudo na mata
pra pegar eles, ó. Manda o Beroko ficar velhaco, que eles estão no bagaceiro”, afirma o
invasor, citando o nome do líder da aldeia mais próxima da área desmatada. Mesmo com
tais terrores, o povo xikrins retomaram a invasão de grileiros na Terra Indígena
Trincheira Bacajá, no município de São Félix do Xingu, no Pará.

6.3.2 Fontes enunciativas: o estudo comparativo referente a setembro de 2019
Gráfico 4 – Gráfico referente a análise quantitativa e a categoria das fontes de informação do
mês de setembro de 2019 presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian
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Neste estudo comparativo referente ao mês de setembro de 2019 verificamos as
relações de similitude ou de diferença que existem entre a Folha de S.Paulo, o The New
York Times e o The Guardian. A partir da observação e da análise, concluímos que as
fontes notáveis, institucionais, oficiais, referências e empresariais fazem parte dos
materiais jornalísticos dos três jornais: brasileiro, estadunidense e britânico. Já as fontes
testemunhais, populares e especializadas estão contempladas apenas no The Guardian e
na Folha de S.Paulo (veja o Gráfico 4).
Mesmo presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The Guardian,
as fontes notáveis ouvidas pelos referidos jornais são diferentes. O jornal estadunidense
deu atenção às palavras do Papa Francisco, o jornal britânico ouviu a declaração do exprimeiro-ministro da Groenlândia, Kuupik Kleist, e o jornal brasileiro colocou à vista a
fala do ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, bem como do ex-presidente do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Ricardo Galvão.
Das fontes institucionais a única que se encontra tanto na Folha de S.Paulo quanto
no The Guardian é Márcio Astrini, coordenador de políticas públicas do Greenpeace.
Márcio Astrini declarou, na reportagem Ministro do meio ambiente do Brasil se reunirá
com grupo negador do clima nos EUA 266 do jornal britânico, que “este é um governo que
se esforça para negar os problemas, para não enfrentá-los”, ao abordar sobre a fala de
Ernesto Araújo na qual o chanceler brasileiro afirmou que não há catástrofe climática,
descrevendo os esforços de combate às alterações climáticas como uma conspiração para
destruir a soberania nacional.
A alocução do coordenador de políticas públicas do Greenpeace se deu também na
matéria Salles foca agenda no agronegócio e deixa ambientalistas de lado 267 da Folha de
S.Paulo no contexto da falta de reuniões do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
com organizações com pauta ambientalista, fato este contrastante com os inúmeros
encontros oficiais com líderes do agronegócio, madeireiros, petroleiros e até
representantes da indústria farmacêutica e de rede de supermercados. “Nós não pedimos
[reunião]. Esse primeiro passo normalmente quem dá é o próprio ministro. Por exemplo,
266
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“Salles foca agenda no agronegócio e deixa ambientalistas de lado”, publicada na Folha de S.Paulo, em
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com o Sarney Filho, assim que ele assumiu, uma ou duas semanas depois, ele chamou
uma reunião com toda a sociedade civil, fez uma agenda e isso foi constante”, afirmou
Márcio Astrini.
Demonstrando contrariedade sobre a acusação das ONGs serem as responsáveis
pelos incêndios recentes na Amazônia proferidas por Messias Bolsonaro, bem como
acerca das medidas do Governo Federal ao reduzir a participação do terceiro setor em
conselhos, o coordenador de políticas públicas do Greenpeace, Márcio Astrini, disse ao
jornal brasileiro na reportagem Apenas 8% das ONGs estão no Norte e 3% recebem verba
federal 268: “denunciamos problemas em 40 países e em todos eles somos acusados de
representar interesses internacionais. Também fomos criticados nos Estados Unidos e no
Canadá, assim como nos governos Lula e Dilma (ambos do PT). Neste momento, estamos
com nossa atuação ameaçada na Índia”.
Destacamos, da mesma forma, as outras fontes institucionais que compõem o The
Guardian: o arcebisto Erwin Kräutler, o autor do relatório Human Rights Watch, Cesar
Muñoz Acebes, o presidente da Ecoporé, Paulo Bonavigo, o secretário executivo da Pan
Eclesial Vermelha Amazônica (Repam), Mauricio López, o bispo da Amazônia
colombiana, Joaquín Humberto Pinzón, o bispo espanhol do Alto Simões, Zon, a diretora
executiva do Conselho do Tratado Internacional da Índia, Andrea Carmen, a diretora
executiva da Amazon Watch, Leila SalazarLópez e a carta clero católico. O The New York
Times é constituído da seguinte fonte institucional: os dados da Organização das Nações
Unidas (ONU).
Já a Folha de S.Paulo apresentou as seguintes fontes institucionais: a diretora da
Associação Brasileira de ONGs (Abong), Mauri Cruz, o diretor executivo da ONG SOS
Amazônia, Miguel Scarcello, o diretor do Grupo de Observações da Terra, Gilberto
Câmara, o pesquisador do Imazon, Paulo Barreto, o presidente do Instituto Ethos de
Empresas e Responsabilidade Social, Caio Magri, o diretor do programa brasileiro da
Amazon Watch, Christian Poirier, o presidente da Earth Innovation Institute, Daniel
Nepstad, o coordenador do Projeto Saúde e Felicidade, Caetano Scannavino, o
pesquisador e autor do relatório da ONG Human Rights Watch, César Muñoz, o diretor
do Centro Brasil no Clima, Alfredo Sirkis, o secretário-geral das Nações Unidas, António

“Apenas 8% das ONGs estão no Norte e 3% recebem verba federal”, publicada na Folha de S.Paulo,
em 16 de setembro de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/09/apenas-8das-ongs-estao-no-norte-e-3-recebem-verba-federal.shtml. Acesso em 15 de junho de 2021.
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Guterres, Diana Ruiz do Greenpeace, bem como os dados Instituto Centro da Vida (ICV)
e a nota da Conferência do Clima da ONU.
O The New York Times, o The Guardian e a Folha de S.Paulo apresentam em
comum uma única fonte oficial: o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ao
abordar a associação das queimadas a ações de ONGs feita pelo presidente brasileiro, a
Folha de S.Paulo mostrou, na reportagem Incêndios na Amazônia estão concentrados em
propriedades privadas 269, a fala de Messias Bolsonaro em relação a possibilidade de
incêndios espontâneos e da participação do agronegócio nos incêndios: “o pessoal mesmo
faz essa queimada. É quase uma tradição”.
A forte pressão internacional em razão da onda de queimadas na Amazônia é grande
principalmente por parte dos países europeus, como mostra a matéria Às vésperas de
discurso na ONU, Bolsonaro prorroga uso de Forças Armadas na Amazônia 270 da Folha
de S.Paulo. Ao acusar alguns países europeus de quererem interferir na soberania
nacional na floresta, o presidente Jair Bolsonaro disse, durante uma transmissão ao vivo
nas redes sociais, em 19 de setembro de 2019, que não pretende brigar com ninguém na
Assembleia Geral da ONU: “ninguém vai brigar com ninguém lá, pode ficar tranquilo”,
e acrescentou, “vou apanhar da mídia de qualquer maneira, mas eu vou falar como anda
o Brasil nessa questão [ambiental]”. A fala do presidente brasileiro se deu no contexto de
embate entre ele o presidente da França, Emmanuel Macron, que defendeu uma espécie
de status internacional para a Amazônia.
Declarações embaraçosas de Jair Bolsonaro foram feitas a apoiadores presentes em
frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 26 de setembro de 2019, quando o
mandatário do Executivo brasileiro se referia à disputa entre a Argentina e a Inglaterra
que originou a guerra das Malvinas, de abril a junho de 1982. De acordo com a reportagem
Bolsonaro confunde Alemanha com Amazônia em ato falho271 da Folha de S.Paulo,
Messias Bolsonaro insinuou que o ocorrido com o país vizinho seria o mesmo que a

“Incêndios na Amazônia estão concentrados em propriedades privadas”, publicada no Folha de S.Paulo,
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Alemanha está fazendo com o Brasil no que diz respeito à Amazônia: “e um cara me disse
lá, imprensa, não sou eu que estou dizendo não, um cara me disse. Assim como as
Malvinas está [sic] para Argentina, hoje a Alemanha está para o Brasil. Tire as suas
conclusões. Não sou eu que disse isso”.
A Folha de S.Paulo relata, ainda, que Jair Messias Bolsonaro nega ter ofendido a
França e a Alemanha em seu pronunciamento na Assembleia Geral da ONU: “eu citei
falando que eles têm mais de 50% do território destinado à agricultura, e nós, 8%. São
números. Nós temos 61% do território demarcado”, e acrescentou: “a média das
queimadas no passado em relação a hoje foram maiores no passado. Nossa queimada hoje
em dia está abaixo da média”. O jornal brasileiro mostra, também, que no início da crise
ambiental no país, Bolsonaro ironizou a decisão do governo alemão de suspender o envio
de recursos para projetos de proteção da floresta amazônica: “eu queria até mandar um
recado para a senhora querida Angela Merkel, que suspendeu R$ 80 milhões para a
Amazônia. Pegue essa grana e refloreste a Alemanha, OK? Lá está precisando muito mais
do que aqui”.
O presidente Jair Bolsonaro, fonte oficial também no The Guardian, é destacado
em

duas reportagens do referido jornal. Na notícia Incêndios na Amazônia são

‘verdadeiro apocalipse’, diz arcebispo brasileiro 272, o The Guardian contextualiza o
Sínodo da Amazônia, ao revelar a carta aberta divulgada pelo clero católico na Amazônia
condena a violência e a intimidação que eles dizem estar experimentando como resultado
dos esforços para proteger a floresta, os povos indígenas e as comunidades pobres de
mineiros e agricultores. Além desses ataques, o governo espalhou, conforme relata a
reportagem, falsos rumores de que a Igreja Católica estava minando a soberania brasileira.
Neste ambiente de desconfiança por parte do governo brasileiro em relação ao Sínodo da
Amazônia, Bolsonaro confirmou seu desejo de que a agência de inteligência brasileira
fizesse uma vigilância no referido evento: “há um monte de influência política lá”.
O Presidente do Brasil proferiu um discurso combativo durante a Assembleia Geral
da ONU, ao negar que a Floresta Amazônica brasileira está sendo “devastada ou
consumida pelo fogo, como a mídia diz enganosamente”. Conforme relata a reportagem

“Amazon fires are ‘true apocalypse’, says Brazilian archbishop”, publicada no The Guardian, em 5 de
setembro de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/05/amazon-firesare-true-apocalypse-says-brazilian-archbishop. Acesso em 16 de junho de 2021.
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Jair Bolsonaro diz que mídia ‘enganosa’ exalta incêndios na Amazônia 273 do The
Guardian, Messias Bolsonaro afirmou: “nossa Amazônia é maior do que toda a Europa
Ocidental e permanece praticamente intocada - prova de que somos um dos países que
mais protegem o meio ambiente”.
Messias Bolsonaro iniciou sua fala, segundo o The Guardian, com uma escoriação
trumpiana do socialismo, concluindo com um obscuro ataque contra os “sistemas de
pensamento ideológico” esquerdistas que ele alegou terem invadido escolas,
universidades, lares e até almas brasileiras: “com esses métodos, essa ideologia sempre
deixou um rastro de morte, ignorância e miséria, onde quer que tenha ido”. Ainda em sua
fala, Bolsonaro acusou críticos estrangeiros de questionar a soberania do Brasil sobre a
região de forma desrespeitosa e “colonialista”, uma vez que “qualquer país tem
problemas”: “Mas os ataques sensacionalistas que sofremos de grande parte da mídia
internacional sobre os incêndios na Amazônia despertaram nossos sentimentos
patrióticos”, declarou Bolsonaro.
O The Guardian informa, ainda, que o presidente brasileiro reiterou, em seu
pronunciamento na ONU, as promessas de reduzir o tamanho dos territórios indígenas
protegidos e de abrir essas áreas à mineração comercial: “o Brasil agora tem um
presidente que se preocupa com aqueles que estavam aqui antes da chegada dos
portugueses em 1500. Os índios não querem ser fazendeiros pobres vivendo em solos
ricos - especialmente os solos mais ricos da Terra”.
Ao tratar do boicote internacional referente à suspensão temporária das compras de
couro brasileiro devido a preocupações de que a indústria pecuária do país tenha
contribuído para o desmatamento da floresta amazônica, o The New York Times expôs,
na notícia O couro brasileiro está fora de moda? H&M para de comprar em incêndios
na Amazon 274, o modo de pensar de Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro descartou as
preocupações de boicote, dizendo que eram apenas algumas “pressões” e “parte do jogo”:
“isso é normal em todo o mundo”.
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O The New York Times e a Folha de S.Paulo singularizam-se por ter como fonte
oficial os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os dados do
Programa Queimadas do INPE referentes aos cinco estados com mais focos de incêndios
em 2019, ou seja, Mato Grosso, Pará, Amazonas, Tocantins e Rondônia, são
representados na reportagem Mato Grosso decreta situação de emergência após
queimadas 275 da Folha de S.Paulo por gráfico (veja a Figura 18).
O jornal brasileiro apresenta, também, os dados do INPE para refutar o discurso do
ministro Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que depreciou as informações divulgadas
sobre o aumento das queimadas na Amazônia, fazendo críticas a levantamentos baseados
em satélites. A Folha de S.Paulo pontua, na reportagem Nos EUA, Ernesto diz que satélite
não diferencia ‘fogueira de acampamento’ de incêndio 276, que “dados do próprio governo
Figura 18 – Gráfico presente na reportagem Mato Grosso decreta situação de emergência
após queimadas da Folha de S.Paulo

Fonte: Folha de S.Paulo
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brasileiro apontam que os focos de queimadas cresceram 82% em relação ao ano passado.
De acordo com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o desmatamento vem
avançando em relação a anos anteriores. Os meses de junho, julho e agosto,
respectivamente, apresentaram aumento de 90%, 278% e 222% no desmate em
comparação aos mesmos meses de 2018”.
Já o The New York Times tomou em consideração os dados do INPE na conjuntura
do pronunciamento de Messias Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, ocasião em que
o presidente brasileiro justificava os surtos dos incêndios no Brasil, argumentando que
todos os países têm problemas. O jornal estadunidense informa, na matéria O que
aconteceu na Assembleia Geral da ONU 277, que “a agência do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais do Brasil identificou 40.341 incêndios na região amazônica nos
primeiros oito meses deste ano, cerca de 35% acima da média dos primeiros oito meses
de cada ano desde 2010”.
As fontes oficiais ouvidas pelo The Guardian são as seguintes: o ministro da
Economia, Paulo Guedes, o general Eduardo Villas Bôas, o porta-voz do Ministro do
Meio Ambiente e um funcionário não identificado do Instituto Chico Mendes. Já a Folha
de S.Paulo dá voz a outras fontes oficiais, que são elas: Ane Alencar do Instituto de
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), o ministro do Meio Ambiente, Ricardo de
Aquino Salles, o deputado e presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, Rodrigo Agostino, os senadores
Acir Gurgacz e Macias de Jesus, o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado,
Fábio Contarato, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.
Somam-se a essas fontes oficias na Folha de S.Paulo, o comissário dos Bombeiros
de Israel, Dedy Simhi, o coordenador geral adjunto do Centro Integrado Multi-Agências
de Coordenação Operacional, o tenente-coronel Dércio Santos, o chefe de gabinete de
Jair Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, o delegado-chefe da Polícia Federal em Altamira,
Mario Sergio Nery, a procuradora-geral do Brasil, Raquel Dodge, o deputado Domingos
Neto, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, o procurador do Ministério Público
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Federal, Ricardo Negrini, o superintendente regional Ibama do Pará e o coronel Evandro
Cunha dos Santos.
O jornal brasileiro ouviu, ainda, as seguintes fontes oficiais: o secretário fundiário
de Bolsonaro, Nabhan Garcia, o senador Zequinha Marinho, o servidor do Ibama,
Wallace Rocha Lopes, o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, os deputados
estadunidenses democratas Albio Sires e Dean Phillips, o deputado estadunidense
republicano Francis Rooney, o coronel Homero de Giorge Cerqueira, o ministro das
Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o diretor-executivo do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (IPAM), André Guimarães, o governador do Amapá, Waldez
Góes, o embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet, o presidente do Chile,
Sebastián Piñera, o presidente da Colômbia, Iván Duque, o prefeito de Nova York, Bill
de Blasio, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, bem como a Secretaria Especial
de Comunicação da Presidência da República.
Por fim, a Folha de S.Paulo deu visibilidade, da mesma forma, para outras fontes
oficiais como os dados do Datafolha, do Deter, do PRODES e da NASA, os ofícios tanto
da Coordenação-geral de Fiscalização Ambiental do Ibama quanto do Ministério Público
Federal, as notas oficiais da Casa Civil e do Itamaraty, a nota técnica Procuradoria-Geral
da República, o comunicado oficial Ministério das Relações Exteriores de Israel, o Diário
Oficial do Estado do Mato Grosso e o Diário Oficial da União (DOU), a agenda oficial
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o documento interno do Ibama.
As fontes referências são utilizadas pelos três jornais deste corpus, mas elas
aparecem de forma diversificada em cada um deles, exceto o jornal brasileiro O Estado
de São Paulo que é citado pelo The New York Times e pelo The Guardian. O jornal
britânico menciona, também, a Folha de S. Paulo e a CNN. Já o jornal brasileiro se refere
ao site Congresso em Foco e ao O Globo.
Das fontes empresariais, o The Guardian possibilitou a manifestação da cofundadora e diretora do Climate Focus, Charlotte Streck, e do diretor de energia e meio
ambiente da CEI, Myron Ebeel. Por sua vez, a Folha de S.Paulo deu visibilidade as notas
das empresas Cargill e JBS, do banco Santander e do Grupo Pão de Açúcar, bem como
as declarações do diretor-executivo da Agropalma, Marcello Brito, e da pesquisadora
sênior do Instituto Peterson de Economia Internacional, Monica de Bolle. O The New
York Times deu espaço para o e-mail da empresa H&M.
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O conjunto de fontes testemunhais, populares e especializadas estão presentes no
The Guardian e na Folha de S.Paulo. A polifonia dos povos originários, aqui entendidas
como fontes testemunhais, é marcada tanto pela diversidade quanto pela vozaria de Valdir
Urumon, Márcio Tenharim, Sônia Guajajara, Tuntiak Katan e Raoni Metuktire no jornal
britânico e pelo vozeiro de Kawixi Myky, Nilo Myky, Jemuu Aquino, Damião Xavante,
Mantixê Akinato, Tarcísio Myky, Laercio Guajajara e Olímpio Guajajara no jornal
brasileiro.
Das fontes populares, o The Guardian tomou o depoimento do garimpeiro Martins
Tavares, do proprietário de posto de combustível, Rui Souza, e dono de restaurante em
Araras, Vicente Costa. Já, a Folha de S.Paulo deu audiência a quatro garimpeiros não
identificados e a cidadã Elizabeth Rondon. Já das fontes especializadas, o jornal britânico
teve em consideração as falas do policial federal aposentado, Antonio de Oliveira, e de
um bombeiro não identificado, enquanto a Folha de S.Paulo ouviu as declarações do
climatologista da Universidade de São Paulo (USP), Paulo Artaxo, do professor de
Harvard, Stephen Walt, do jornalista do jornal Washington Post, Ishaan Tharoor, e do
advogado dos garimpeiros do Pará, Fernando Brandão.

6.3.3 Fontes enunciativas: o estudo comparativo referente a outubro de 2019

Ao relacionar as fontes por meio da categorização para procurar as relações de
semelhança ou de disparidade que entre elas existam, em especial, no mês de outubro de
2019, esta investigação permitiu identificar tanto que as fontes notáveis ocorrem,
exclusivamente, na Folha de S.Paulo, quanto que a fonte testemunhal está presente
apenas no The Guardian. A similitude entre o The New York Times e a Folha de S.Paulo
é marcada pelas fontes oficiais, empresariais e de referência. Os jornais britânico,
estadunidense e brasileiro apresentam relação mútua no que se refere à aparição das fontes
populares, institucionais e especializadas (veja o Gráfico 5).
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Gráfico 5 – Gráfico referente a análise quantitativa e a categoria das fontes de informação do
mês de outubro de 2019 presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian
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Fonte: Elaboração própria

Com diversidade, as fontes populares e as fontes especializadas são apresentadas
na Folha de S.Paulo, no The Guardian e no The New York Times. Das fontes populares,
o The Guardian possibilitou a fala do dono da oficina de motocicletas em La Pamba,
Samuel Tecse Barrios, e da cidadã Zully Rojas na reportagem Morte e ressurreição na
floresta tropical como bispos se reúnem na cúpula da Amazônia 278. Já o The New York
Times publicou a opinião do fazendeiro Luiz Helfenstein na matéria A Amazônia ainda
está queimando. Culpe a carne 279 e de Isaías Hermogem na notícia Por que os incêndios
na Amazônia continuam em fúria 10 anos após um acordo acabar com eles 280. A Folha
de S.Paulo deu o direito de expressão aos líderes garimpeiros Vilela e Zé Altino na

“Death and resurrection in the rainforest as bishops meet for Amazon summit”, publicada no The
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em
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https://www.theguardian.com/environment/2019/oct/05/amazon-rainforest-catholic-church-synodvatican. Acesso em 8 de junho de 2021.
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“The Amazon is still burning. Blame beef”, publicada no The New YorkTimes, em 6 de outubro de 2019.
Disponível em: https://www.nytimes.com/video/world/americas/100000006721982/amazon-rainforestfires-burning.html?searchResultPosition=49. Acesso em 8 de junho de 2021.
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reportagem Em áudios, ex-senador previne garimpeiros sobre fiscalização do Ibama 281,
ao escritor mexicano Lorenzo Carrasco na matéria Autor da bíblia de ruralistas critica
ONGs estrangeiras na Amazônia e globalismo 282 e ao proprietário da loja Agropecuária
Sertão, Ricardo Nadai, na notícia Fazendeiros e empresários organizaram ‘Dia do Fogo’,
apontam investigações 283.
A pluralidade de fontes especializadas apresenta-se com clareza no The Guardian
ao dar visibilidade na reportagem Floresta amazônica ‘próxima de ponto irreversível’ 284
ao modo de pensar da pesquisadora sênior Monica de Bolle do Instituto Peterson de
Economia Internacional, do cientista Carlos Nobre e do professor Thomas Lovejoy da
Universidade George Mason. Ainda sobre as fontes especializadas, o The New York Times
dá espaço a manifestação do repórter Adecio Piran na matéria A Amazônia ainda está
queimando. Culpe a carne, bem como propicia a fala da geógrafa Holly Gibbs da
Universidade de Wisconsin na notícia Por que os incêndios na Amazon continuam em
fúria 10 anos após um acordo acabar com eles.
Por sua vez, a Folha de S.Paulo chama a atenção para as palavras do
epidemiologista Diego Ricardo Xavier da Fiocruz na reportagem Cresce número de
crianças hospitalizadas por incêndios na Amazônia 285, a maneira de pensar do
antropólogo Martin von Hildebrand na matéria Para criador do Corredor Triplo A na
Amazônia, preservação se sobrepõe à soberania brasileira 286, os pronunciamentos das
pesquisadoras da Universidade de Princenton, Stephen Pacala e Elena Shevliakova, bem

“Em áudios, ex-senador previne garimpeiros sobre fiscalização do Ibama”, publicada no Folha de
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como para a fala do engenheiro florestal Tasso Azevedo, ex-chefe do serviço florestal
brasileiro, na notícia Se Amazônia virasse pasto, região ficaria 5,5ºC mais quente e
continente teria menos chuva 287.
As fontes institucionais são comuns à Folha de S.Paulo, ao The New York Times e
ao The Guardian, todavia, a única fonte igual nesta análise comparativa é Agamenon da
Silva Menezes, líder do sindicato dos agricultores do Novo Progresso (Pará), que está
presente tanto no jornal estadunidense quanto no brasileiro. Apontado como um dos
principais suspeitos pelo “Dia do Fogo”, Menezes declarou “quem não deve não teme”,
após ter seu computador apreendido pela operação da Polícia Federal, como mostra a
reportagem Fazendeiros e empresários organizaram ‘Dia do Fogo’, apontam
investigações da Folha de S.Paulo.
Ao The New York Times, na matéria A Amazônia ainda está queimando. Culpe a
carne, Agamenon da Silva Menezes declara: “a Amazônia é nossa. A gente vai preservar
a Amazônia, mas preservar a Amazônia em um viés da necessidade nossa e não da
necessidade do mundo. Nunca ninguém se preocupou com a pessoa que está aqui, no ser
humano que está aqui, o pai de família que está aqui, isso que revolta, a desobediência
civil é neste caso”. Além do referido portador de informação, o jornal estadunidense
tornou visível, também, a declaração da ativista Adriana Charoux do Greenpeace na
Amazônia, a fala da diretora da National Wildlife Federation, Nathalie Walker, o
pronunciamento do vice-presidente do Institute of the Americas, Jeremy M. Martin, e a
manifestação do Greenpeace.
Já a Folha de S.Paulo escutou as vozes do representante da Cooperativa de
Mineração dos Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp), Jonas Andrada, do cardeal e
arcebispo emérito de São Paulo, Cláudio Hummes, do secretário-geral do Sínodo dos
Bispos, o cardeal Lorenzo Baldisseri, de Vinícius Silgueiro do Instituto Centro da Vida
(ICV), dando visibilidade, também, à comunicação da Word Wildlife Fund (WWF). O
The Guardian colocou à vista os depoimentos do padre Peter Hugles, do cardeal Claudio
Hummes, do presidente Sínodo Roma, do padre suíço Xavier Arbex, e de Claudio Angelo
do Observatório do Clima.
“Se Amazônia virasse pasto, região ficaria 5,5ºC mais quente e continente teria menos chuva”, publicada
no
Folha
de
S.Paulo,
em
17
de
outubro
de
2019.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/se-amazonia-virasse-pasto-regiao-ficaria-55oc-maisquente-e-continente-teria-menos-chuva.shtml. Acesso em 8 de junho de 2021.
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O ponto de confluência entre o The New York Times e a Folha de S.Paulo é a fonte
oficial, Luiz Antônio Nabhan Garcia, secretário de Assuntos Fundiários do governo
Bolsonaro. Ao atribuir parte da culpa dos incêndios na região amazônica a povos
indígenas, Nabhan afirma, na Folha de S.Paulo, que os povos originários teriam isso
como “prática” e “costume”. O secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro
declarou, ainda, que os produtores rurais da região não podem ser confundidos com
pessoas envolvidas com atividades criminosas: “essas pessoas estão ali há cinco ou seis
décadas e precisam ser efetivamente respeitadas, e não confundidas com madeireiros
ilegais, garimpeiros ilegais e uma prática adotada pela maioria das comunidades
indígenas, que são as queimadas que as comunidades indígenas fazem”.
Nabhan afirma, na reportagem Secretário de Bolsonaro atribui queimadas a índios
e isenta ruralistas 288, conhecer o assunto “com profundidade” e que, “todos os anos, a
própria comunidade indígena usa essa prática de queima”. Segundo ele, um dos objetivos
seria, por exemplo, “para que se venha o capim novo”, acrescentando: “enfim, é uma
cultura deles”. O secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro conta, segundo
a Folha de S.Paulo, que “já foi, inclusive, reconhecida nesse episódio da criação da GLO
[Garantia da Lei e da Ordem] nos estados amazônicos por algumas comunidades
indígenas que dizem: nós queimamos, sim. É uma prática adotada por comunidade
indígena”.
O The New York Times relata que, em reunião com produtores no município de
Novo Progresso no estado do Pará, Nabhan Garcia pediu: “quando os senhores e as
senhoras virem aqui uma ONG, uma Organização não Governamental trabalhando contra
o Brasil denunciem! Não vamos mais aceitar nenhuma Organização Não Governamental
que venha aqui interferir na nossa soberania, que venha aqui conspirar contra o Brasil”.
Conforme mostra a reportagem A Amazônia ainda está queimando. Culpe a carne, ao
abordar o secretário de Assuntos Fundiários do governo Bolsonaro, o correspondente
Brent McDonald falou a ele: “de acordo com estudos do seu próprio governo, muitas das
pessoas em algumas dessas áreas protegidas vieram depois que o parque foi criado. Eles
estão lá ilegalmente de acordo com os padrões do seu próprio governo agora”. Em
resposta ao jornalista, Nabhan diz: “Não. Não. Não. Isso é mais uma farsa, é mais uma
“Secretário de Bolsonaro atribui queimadas a índios e isenta ruralistas”, publicada no Folha de S.Paulo,
em 15 de outubro de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/10/secretariode-bolsonaro-atribui-queimadas-a-indios-e-isenta-ruralistas.shtml. Acesso em 9 de junho de 2021.
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mentira pregada por aqueles que não querem o bem do Brasil, pelos inimigos do Brasil.
Isso é mentira!”.
O jornal estadunidense apresenta outras fontes oficias como o promotor federal
ambiental Daniel Azeredo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa
Dias e a comunicação do Ministério Público Federal. Nesse sentido, a Folha de S.Paulo
apresenta, também, as seguintes fontes oficiais: o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o vereador por Ariquemes (RO), Ernandes
Amorin, o chefe da Superintendência da Polícia Civil do Tapajós, Vicente Gomes, o
procurador do Ministério Público Federal em Santarém, Paulo de Tarso Moreira de
Oliveira, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o release do senador
Márcio Bittar.
Ressaltamos que não há semelhança entre as fontes empresariais da Folha de
S.Paulo e do The New York Times. O jornal estadunidense toma o depoimento das
empresas JBS, Minerva e Marfrig, enquanto o jornal brasileiro publica a nota da Vale.
Estabelece-se diferente as fontes de referência nos jornais estadunidense e brasileiro. O
The New York Times faz uso dos dados da Universidade de Wisconsin e da empresa Trase.
Já a Folha de S.Paulo conta com os dados do Deter e os tuítes do general Eduardo Villas
Bôas e do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro.
As fontes notáveis só ocorrem, no mês de outubro de 2019, na Folha de S.Paulo. O
jornal brasileiro ouviu o ex-chefe do serviço florestal brasileiro, Tasso Azevedo, e o Papa
Francisco. Na reportagem Se Amazônia virasse pasto, região ficaria 5,5ºC mais quente e
continente teria menos chuva 289, Tasso Azevedo afirmou: “uma área desmatada de 20%
na Amazônia já é uma coisa imensa, equivalente a todo o território usado para a
agricultura no resto do Brasil. A gente não precisa desmatar mais do que isso, não faz
sentido”. Ele falou da necessidade de adotar o desenvolvimento econômico inteligente e
a inovação tecnológica de maneira a gerar renda na região amazônica sem mais
desmatamento, sugerindo que outros 40% da região poderiam ter o uso sustentável da
madeira e de outros produtos florestais, enquanto os restantes 40% seriam reservas
ambientais “puras”.
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O chefe da Igreja Católica declarou, na matéria ‘Amazônia é um problema mundial’,
diz Papa Francisco 290, que a proteção dos direitos humanos, a conquista da liberdade de
pensamento e religiosa e a tutela do meio ambiente não dizem respeito apenas a um povo
ou uma nação, “mas a todo o mundo”. Segundo a Folha de S.Paulo, o Papa Francisco
afirmou que “a Amazônia que queima não é apenas um problema daquela região, é um
problema mundial”.
Outra particularidade que detectamos neste estudo comparativo do mês de outubro
de 2019 é que a fonte testemunhal aparece unicamente no The Guardian com a presença
do depoimento da indígena Yesica Patiachi, líder do Harakmbut do Peru. Na reportagem
Morte e ressurreição na floresta tropical como bispos se reúnem na cúpula da
Amazônia 291, a líder do Harakmbut fala sobre os incêndios florestais e o desmatamento
que levam a floresta amazônica a um ponto crítico além do qual não pode se recuperar:
“o Éden está aqui na Amazônia e nós o estamos destruindo”. Rumo a Roma, capital da
Itália, para participar do Sínodo da Amazônia, Yesica Patiachi exprime que vê a igreja
como um aliado fundamental para salvar a floresta tropical: “não podemos orar a Deus
quando estamos destruindo sua criação”.

6.3.4 Fontes enunciativas: o estudo comparativo referente a novembro de 2019

Do ponto de vista desta pesquisa comparativa, o mês de novembro de 2019
apresenta as seguintes singularidades: as fontes populares são consideradas somente no
The New York Times, as fontes empresariais estão presentes exclusivamente na Folha de
S.Paulo e a fonte notável encontra-se unicamente no The Guardian. Na condição de
único, o The Guardian e o The New York Times apresentam as fontes testemunhais, já as
fontes referências são mostradas pela Folha de S.Paulo e pelo The Guardian. Em comum
aos jornais brasileiro, britânico e estadunidense têm as fontes especialistas, institucionais
e oficiais (veja o Gráfico 6).
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Gráfico 6 – Gráfico referente a análise quantitativa e a categoria das fontes de informação do
mês de novembro de 2019 presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian

Categorização e quantidade de fontes de informação
no mês de novembro de 2019

25
20
15
10
5
0

9

24

16
6
3

4

Fonte oficial
1

6

1

6

8

1

2

1

2

1

Fonte empresarial
Fonte institucional
Fonte popular
Fonte notável
Fonte testemunhal
Fonte especializada
Fonte referência

Fonte: Elaboração própria

O The Guardian dá visibilidade, na reportagem Ativistas realizam conferência
climática nas profundezas da floresta amazônica 292, as palavras da estudante colombiana
e ativista da Rebelião da Extinção em Bristol, Alejandra Piazzolla, entendida nesta
pesquisa com fonte notável. No evento Amazônia Centro do Mundo, em Altamira, no
Pará, nomeado também como a COP da Floresta, que debateu sobre o colapso do clima
global e outros sistemas naturais de suporte da vida, em especial a devastação da
Amazônia, Alejandra Piazzolla declarou: “percebemos que a Europa apenas começou a
luta para preservar o clima, mas as comunidades indígenas o fazem há 500 anos.
Estaríamos em uma situação muito pior se eles não tivessem brigado o tempo todo”.
No The New York Times, as fontes populares estão presentes na reportagem Na
Amazônia, incêndios roubam fôlego, mas fumaça cheira a dinheiro 293. Lenaldo Batista

“Activists hold climate conference deep in the Amazon rainforest”, publicada no The Guardian, em 15
de novembro de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/15/a-journeyto-the-centre-of-the-amazon-in-radical-bid-to-solve-climate-crisis. Acesso em 27 de maio de 2021.
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em 2 de novembro de 2019. Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/11/02/world/americas/brazilamazon-fires-cowboys.html?searchResultPosition=38. Acesso em 27 de maio de 2021.
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Oliveira, proprietário de uma pequena fazenda no Estado do Pará, relata seu testemunho
de muitos incêndios ao longo dos anos na varanda da cozinha de sua cabana de madeira,
enquanto fazia uma pausa para cuidar de suas 100 cabeças de gado. Ele disse que está
ficando perturbado com o número de incêndios que presencia: “eles acham que podem
queimar o quanto quiserem”, queixou-se de seus vizinhos maiores e mais influentes.
O trabalhador Roberto Carlos da Silva da Fazenda Nossa Senhora no Pará narra,
ao The New York Times, os transtornos que os incêndios provocam e as suas múltiplas
dimensões na saúde humana, provocando, por exemplo, tosse: “Acordamos sem
conseguir respirar direito. Abrir mais terra para o gado só ajuda os ricos. Os pobres só
sofrem suportando a fumaça enquanto trabalham duro para apagar o fogo”. Apesar de não
gostar da fumaça das chamas, Miguel Pereira, um vaqueiro da Fazenda Nossa Senhora,
uma grande propriedade com 1.000 cabeças de gado, disse que “se você proteger apenas
o meio ambiente, os fazendeiros irão afundar com toda a pressão de seus gastos”, Segundo
ele, “se você não pode desmatar um pouco, não há como criar mais gado. Você precisa
criar uma situação onde seja bom para os dois lados”. Pereira relata, ainda, que “o gado
precisa mudar de pasto. Quando a grama de um lado se esgota, você tem que levar o gado
para o outro lado”.
Já Valdemar Gamba, proprietário da Fazenda Gramado II, uma fazenda de 370
acres com 200 cabeças de gado, queixa-se: “estou perdendo dinheiro porque eles não me
deixam derrubar mais árvores. Eles falam muito sobre a conservação da Amazônia, mas
nunca vi um produtor ganhar dinheiro com essa conservação”. No sentido oposto, Luis
Rodriguez, vaqueiro que cuida do rebanho de 350 cabeças na da Fazenda Universal no
Pará, expressa sua preocupação com os efeitos das queimadas: “vivemos de árvores e o
clima está ficando mais quente porque há menos árvores. Até o gado está sofrendo porque
está ficando mais seco”.
As fontes empresariais foram abordadas na Folha de S.Paulo em duas reportagens.
Os portadores de informação na matéria Durante queimadas na Amazônia, Brasil foi visto
pelo mundo como vulnerável, diz análise 294 são Emerson Couto e Olga Curado da Curado
& Associados. A referida empresa realizou uma sondagem a respeito à imagem do Brasil
no exterior diante os incêndios e os desmatamentos em estados amazônicos. A jornalista
“Durante queimadas na Amazônia, Brasil foi visto pelo mundo como vulnerável, diz análise”, publicada
na
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Olga Curado fala ao jornal brasileiro sobre a precisão da pesquisa: “nós temos parâmetros
rigorosos e, se um analista coloca uma nota incompatível com algum atributo, o sistema
não aceita a nota. As análises são auditadas”.
A Curado & Associados examinou em seu estudo três índices, valor, gestão e
relacionamento, nas notícias publicadas entre 1º de julho a 30 de setembro de 2019 nos
jornais The New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, The Guardian,
Financial Times, The Economist, El Pais, Le Monde, Bild e Corriere della Sera. Emerson
Couto, consultor de imagem e reputação da Curado & Associados, explica os
procedimentos aplicados na pesquisa: “ao fim da identificação há uma nota do analista
para cada trecho e para os títulos das matérias, com exceção daqueles que são genéricos.
Temos algumas variáveis, como se há porta-voz do governo brasileiro na matéria ou
dados oficiais”.
Outra fonte empresarial trazida pela Folha de S.Paulo é Natalie Unterstell, diretora
da Talanoa Soluções, conforme mostra a reportagem Às vésperas de conferência do clima
da ONU, Bolsonaro publica pacote ambiental 295. A reconstituição de uma comissão
destinada a tratar de REDD+ (Redução das Emissões de gases provenientes do
Desmatamento e da Degradação Florestal) feita pelo governo Jair Bolsonaro em
novembro de 2019, por meio do pacote de decretos na área ambiental publicados no
Diário Oficial da União (DOU), é defendida por Natalie Unterstell, considerando que a
comissão é necessária para que o governo possa acessar dinheiro estrangeiro relacionado
a REDD+. Todavia, mesmo que possibilite o comércio de créditos de carbono pelos
estados brasileiros, retirando as amarras que existiam anteriormente, o decreto é visto
com críticas pela diretora da Talanoa Soluções: “é para inglês ver. Temos baixa confiança
e não temos equipes destacadas para execução do que está nos decretos. Fica parecendo
uma boa proposta mas que não é para valer”.
As fontes testemunhais no The Guardian e no The New York Times são
representadas pela população autóctone do Brasil. Na reportagem Ativistas realizam
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conferência climática nas profundezas da floresta amazônica do The Guardian, Davi
Kopenawa Yanomami afirma: “representamos muitas pessoas de muitos lugares em
defesa da Mãe Terra. Todo o mundo agora sabe o que nós, índios, dizemos há décadas.
Se você destruir a floresta, ficará mais quente e haverá chuvas mais fortes”. A declaração
do referido xamã e escritor Yanomami ocorreu durante o evento Amazônia Centro do
Mundo, que reuniu cientistas do clima e da terra, ativistas climáticos internacionais e
líderes da floresta na busca de soluções para barrar a destruição da Amazônia e o
extermínio da biodiversidade.
À vista das altas taxas de homicídios, a luta pela sobrevivência pode ser perigosa
na Amazônia. O The New York Times informa que o assassinato do líder indígena Paulo
Paulino Guajajara aconteceu, no dia 1o de novembro de 2019, com um tiro, na Reserva
de Araribóia, em uma emboscada por um grupo de madeireiros que trabalhavam
ilegalmente na área. Na reportagem Guardião da Amazônia morto no Brasil por
madeireiros ilegais 296, a líder indígena Rosilene Guajajara expressa-se sobre esta situação
no Maranhão em que o povo Guajajara se encontra: “todas as terras indígenas do
Maranhão estão ameaçadas de invasão!”.
As fontes referências como dossiê científico e mídia são mostradas,
respectivamente, pela Folha de S.Paulo e pelo The Guardian. O estudo sobre os incêndios
na Amazônia publicado na revista científica Global Change Biology é o portador de
informação presente na matéria Cientistas não assinam estudo sobre queimadas com
medo de represálias do governo 297 do jornal brasileiro. Divulgado no dia 15 de novembro
de 2019, o estudo científico revela que o número de incêndios em agosto de 2019 foi
quase três vezes maior do que em 2018, tratando-se, dessa forma, o valor mais alto desde
2010. Ao concluir, a investigação afirma que houve “o aumento acentuado de ambos os
incêndios e os desmatamentos em 2019”, refutando, portanto, “a consideração de que
agosto de 2019 foi um mês ‘normal’ na Amazônia brasileira”. De acordo com a Folha de
S.Paulo, o estudo registra, em seus agradecimentos, que “alguns colaboradores recusaram
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a coautoria neste trabalho para manterem-se no anonimato. Lamentamos que isso fosse
necessário e gostaríamos de agradecê-los (sic) por sua importante contribuição”.
Por sua vez, o The Guardian tem como sua fonte referência o jornal Folha de
S.Paulo. Ao versar a respeito da operação policial na qual foram apreendidos
computadores e documentos no Projeto Saúde e Alegria em Alter do Chão, no Pará, a
notícia Delegacia de polícia da ONG brasileira ligada a brigada que ajudou a combater
incêndios na Amazônia 298 assinala que, “no dia 25 de novembro de 2019, o jornal Folha
de S. Paulo noticiou que os interesses imobiliários pressionavam as áreas protegidas de
Alter do Chão”.
O ponto em comum entre a Folha de S.Paulo, o The New York Times e o The
Guardian são as fontes especializadas, institucionais e oficiais. Apesar da categoria fonte
especializada convergir nos jornais brasileiro, estadunidense e britânico, não há nenhum
portador de informação que ocorra em um e em outro, e, assim sendo, temos uma mosaico
de fontes. No caso do The Guardian, o cientista Antonio Nobre e o professor de
humanidades na Universidade Federal da Bahia (UFBA), Felipe Milanez, são as fontes
especializadas que o jornal teve em consideração. Já o The New York Times tomou o
depoimento do cientista do Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia (IPAM), Paulo
Moutinho.
As fontes especializadas presentes na Folha de S.Paulo são as seguintes: a
pesquisadora da Universidade Oxford e da Universidade de Lancaster, Erika Berenguer,
o pesquisador da Universidade de Lancaster e da Universidade Federal de Lavras
(UFLA), Jos Barlow, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, o pesquisador
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Raoni Rajão, a ecóloga e
pesquisadora do Museu Goeldi, Ima Vieira, o pesquisador da Universidade Federal do
Acre (UFAC), Foster Brown, o pesquisador aposentado do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (INPE) e membro da Academia Brasileira de Ciência, Carlos Nobre,
o biólogo do Laboratório de Geoprocessamento da Universidade Estadual do Rio de
Janeiro (UERJ), Newton de Magalhães Neto e o advogado dos brigadistas de Alter do
Chão, Wlandre Leal.
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Há similaridades em relação às fontes institucionais do The Guardian e da Folha
de S.Paulo, que são: o secretário executivo do Observatório do Clima, Carlos Rittl, o
coordenador do Projeto Saúde e Felicidade, Caetano Scannavino, e as notas oficiais da
ONG Brigada de Incêndio de Alter do Chão. Existe, também, uma semelhança entre as
fontes institucionais do The New York Times e da Folha de S.Paulo: as notas oficiais do
Observatório do Clima. Salvo essas semelhanças, constatamos uma diversidade de fontes
institucionais presentes no jornal britânico, como o chefe regional do Instituto
Socioambiental, Marcelo Salazar, a organizadora da Extinction Rebellion Youth, Robin
Ellis-Cockcroft, a diretora de políticas do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, bem
como as comunicações da Associação Indígena Iwipuragã e da World Wide Fund for
Nature (WWF).
Nesse sentido de pluralidade de fontes institucionais, o The New York Times
concentrou sua disposição em ouvir o secretário do Conselho Indigenista Missionário
(Cimi), Gilberto Vieira, o secretário da Rainforest Foundation Norway, Oyvin Eggen, o
diretor do Grupo de Observação da Terra, Gilberto Câmara, bem como deu publicidade
a comunicação da Escola de Silvicultura de Yale e a nota oficial do Cimi. Da mesma
maneira, a Folha de S.Paulo deu voz a uma grande variedade de fontes institucionais,
entre elas, destacamos o analista de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente
(Iema), Felipe Barcellos e Silva, a diretora adjunta do Instituto Centro da Vida (ICV),
Alice Thuault, o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
(IPAM), Andre Guimarães, o diretor executivo da WWF Brasil, Mauricio Voivodic, o
diretor-executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia (IPAM), André
Guimarães, o coordenador da brigada de incêndio de Alter de Chão, Daniel Gutierrez, o
membro da ONG Imaflora, Ciniro Costa Junior, a integrante do Greenpeace, Cristiane
Mazzetti, a representante do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Ane
Alencar, bem como as notas oficiais do Observatório do Clima e da ONG WWF Brasil.
Observamos, ainda, neste estudo comparativo, que as fontes oficiais comuns tanto
a Folha de S.Paulo quanto ao The Guardian são o presidente do Brasil, Jair Messias
Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador do Amapá, Randolfe
Rodrigues. Constatamos que no mês de novembro de 2019, o The New York Times e a
Folha de S.Paulo têm como semelhante as seguintes fontes oficiais: o ministro do Meio
Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, e governador do Maranhão, Flávio Dino. De
igualdade entre os jornais brasileiro, estadunidense e britânico, cientificamos os dados do
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Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) como a fonte oficial análoga entre eles.
Além das fontes oficiais já relatadas, o The Guardian publicizou a fala do deputado Ivan
Valente e o The New York Times divulgou a opinião do ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Por fim, merece destaque, também, o conjunto variado de fontes oficiais presentes
na Folha de S.Paulo: o governador do Acre, Gladson Cameli, a ministra da Agricultura,
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, o secretário de Comércio e Relações Internacionais
do Ministério da Agricultura, Orlando Leite Ribeiro, o governador do Pará, Helder
Barbalho, o senador Plínio Valério, o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, o
deputado e presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da
Câmara dos Deputados, Rodrigo Agostino, o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, o procurador do Ministério Público Federal do Pará, Camões Boaventura,
o delegado da Polícia Civil, José Humberto Júnior, o desembargador e presidente do
Tribunal de Justiça do Acre, Francisco Djalma, o promotor do Acre, Adenilson de Souza,
o deputado federal Nelson Barbudo, o governador do Acre, Gladson Cameli, a deputada
federal Bia Kicis, os dados do Deter, a comunicação do Ministério Público Federal, as
notas oficiais da embaixada da Alemanha e a nota do Ministério do Meio Ambiente.

6.3.5 Fontes enunciativas: o estudo comparativo referente a dezembro de 2019

Nesta investigação, ao estabelecer a comparação dos portadores de informação
presentes na Folha de S.Paulo, The New York Times e no The Guardian, notamos que, no
mês de dezembro de 2019, os jornais brasileiro e estadunidense tem em comum duas
fontes oficiais, que são compostas pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e pelo
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, bem como a fonte institucional constituída
pelo diretor executivo da World Wildlife Fund Brasil, Mauricio Voivodic. As três
referidas fontes estão presentes no The New York Times na única notícia publicada pelo
jornal no mês de dezembro: A Amazônia é completamente sem lei: a floresta após o
primeiro ano de Bolsonaro 299.
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Gráfico 7 – Gráfico referente a análise quantitativa e a categoria das fontes de informação do
mês de dezembro de 2019 presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian
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Nela, ao deixar de lado os dados oficiais do desmatamento, o presidente Jair
Bolsonaro disse que a política ambiental sufoca o país e prometeu que nenhum centímetro
quadrado de terra seria designado para os povos indígenas. Além disso, o mandatário
brasileiro afirmou que o desmatamento e os incêndios nunca terminarão, porque é
cultural. Dessa mesma maneira, o Jair Bolsonaro se expressou na matéria Maior parte do
desmatamento da Amazônia no Mato Grosso é ilegal 300 da Folha de S.Paulo, declarando
que “há uma questão cultural relativa a abertura de áreas para o plantio. Faz parte da
dinâmica da produção no Norte do Brasil, até porque tem baixa tecnologia de produção
agrícola”.
A ação ofensiva de Messias Bolsonaro alonga-se para a ativista sueca Greta
Thunberg, como mostra a reportagem Bolsonaro chama Greta de pirralha e diz ser contra
desmatamento ilegal 301 da Folha de S.Paulo: “qual o nome daquela menina de lá? De
“Maior parte do desmatamento da Amazônia no Mato Grosso é ilegal”, publicada na Folha de S. Paulo,
em 11 de dezembro de 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/maiorparte-do-desmatamento-da-amazonia-no-mato-grosso-e-ilegal.shtml. Acesso em 18 de maio de 2021.
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fora, lá? Greta. A Greta já falou que os índios morreram porque estavam defendendo a
Amazônia. É impressionante a imprensa dar espaço para uma pirralha dessa aí. Pirralha”,
disse Bolsonaro. O referido presidente afirmou de maneira categórica que existe
conformidade do seu governo com as prescrições da lei: “nós queremos cumprir a lei,
somos contra o desmatamento ilegal, somos contra a queimada ilegal. Tudo que for contra
a lei nós somos contra”.
Mirando ainda em Greta, Jair Bolsonaro fala, na reportagem Bolsonaro elogia
inquérito polêmico que levou à prisão brigadistas de Alter do Chão302, a respeito dela:
“uma pirallha de 16 anos fala qualquer besteira lá fora, qualquer besteira, falou para dar
porrada no Brasil, e o pessoal dá destaque. Ela, inclusive, disse agora que índios morreram
porque estavam defendendo a Amazônia. Ninguém sabe a causa ainda, estão apurando”.
Em direção oposta as ofensas a ativista sueca, o Presidente do Brasil elogiou a
investigação feita pela Polícia Civil do Pará, sem ter em consideração que o inquérito
policial não apresentava nenhum indício ou nenhuma prova da participação dos quatro
brigadistas de Alter do Chão nos incêndios em área de proteção ambiental no balneário.
Neste contexto, segundo a Folha de S.Paulo, Jair Bolsonaro declarou: “impressionante o
trabalho, no meu entender, bastante objetivo. Pegou pessoal que ganhava dinheiro de
ONGs para tocar fogo no Brasil e a imprensa em grande parte defendendo agora esses
quatro caras que foram presos e foram postos em liberdade”.
Ao examinarmos as palavras do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,
averiguamos que, no The New York Times, ele exprimiu que “as autoridades precisam de
uma nova estratégia para interromper a extração ilegal de madeira e a mineração, todavia,
sem esboçar um plano”. Já na reportagem Desmatamento na Amazônia cresce 104% em
novembro, aponta INPE 303 da Folha de S.Paulo, Salles reforçou esta ideia, afirmando que
“é necessário ter uma estratégia que perdure, que faça com que o desmatamento ilegal
diminua ano a ano”. O ministro disse, sem apresentar planos para reverter a situação do
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aumento do desmatamento na Amazônia, que “se o aumento do desmate no próximo ano
for menor do que 29,5% será uma conquista”.
Os pontos de vistas de Ricardo Salles estão presentes em outras quatro reportagens
da Folha de S.Paulo do mês de dezembro de 2019. Ao reagir à reportagem Ricardo Salles
ignora e distorce fatos ao criticar reportagem 304, o ministro do Meio Ambiente declarou
que é uma “matéria sensacionalista, inverídica e que se parece mais com militância do
que com jornalismo e disse que não houve nenhuma determinação nem seguer parecida
como aventado na reportagem para paralisar a ação fiscalizatória, a cargo do ICMBio”.
A Folha de S.Paulo questionou Salles sobre sua reunião a respeito da Reserva
Extrativista (Resex) Chico Mendes com parlamentares acreanos acompanhados de
infratores ambientais com histórico de autuações e condenações na Justiça Federal por
construção de estrada ilegal, desmatamento, grilagem e desrespeito a embargo de áreas.
Em reposta ao jornal, o ministro do Meio Ambiente afirmou que “receber bancada de
deputados e senadores faz parte do dia a dia de um ministro do estado e que os
parlamentares são livres para levar consigo seus apoiadores ou conterrâneos, bem como
os pleitos que entendam relevantes”.
Outro tema sobre o qual Ricardo Salles discursou foi a respeito do restabelecimento
e da continuidade do Fundo Amazônia. Segundo o ministro do Meio Ambiente, há “um
entendimento com os países”. Conforme mostra a reportagem Alemanha contesta
declarações de Salles sobre avanços no Fundo Amazônia 305, Salles disse, ainda, que “essa
semana já estamos na fase final da troca de minutas e documentos para o restabelecimento
do fluxo de recursos para o Fundo da Amazônia. Quer seja da Alemanha ou da Noruega,
e outros países que eventualmente queiram participar. Mas em novos padrões”. Ao
concluir, o ministro declarou: “entregamos uma minuta aos doadores, que estão
estudando a proposta. A Alemanha já topou. Falta a Noruega”.
Na notícia Maior parte do desmatamento da Amazônia no Mato Grosso é ilegal, ao
ser confrontado com os dados do desmatamento revelados pelo Instituto Centro da Vida
(ICV), Ricardo Salles associa, a ilegalidade a pequenos proprietários e à falta de
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oportunidades na região. À Folha de S.Paulo, o ministro do Meio Ambiente afirma que
“é necessário ter uma estratégia que perdure, que faça com que o desmatamento ilegal
venha diminuindo ano a ano e, por outro lado, dê essa opção para as pessoas terem fontes
de sobrevivência. A pessoa passe a ter emprego e renda”. Por fim, Salles conclui: “se
você não dá alternativa econômica para essas pessoas trabalharem, elas serão facilmente
cooptadas por atividades ilegais”.
O jornal brasileiro discorre, também, sobre a comparação do desmate do governo
Bolsonaro com gestões de outros tempos na reportagem Salles muda política ambiental
do Brasil e provoca desmonte 306. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou
sobre a política de vigilância ambiental: “nós tivemos um aumento de 14% do
desmatamento no último ano apesar da fiscalização e apesar dos investimentos vultosos
que foram feitos para essa fiscalização. Se a gente tivesse uma fiscalização eficiente, a
tendência era isso caminhar para zero”.
Mauricio Voivodic, diretor executivo da World Wildlife Fund Brasil, é o ponto para
o qual converge a fonte institucional da Folha de S.Paulo e do The New York Times. No
jornal estadunidense, Voivodic expressou que o desmatamento “crescerá ainda mais no
próximo ano, fazendo com que o país volte 30 anos em termos de proteção da Amazônia”,
se o governo federal não mudar profundamente sua posição sobre o assunto.
Ao jornal brasileiro, o diretor executivo da World Wildlife Fund Brasil teceu
observações a respeito do saneamento e da gestão de recursos sólidos urbanos como pauta
da agenda propositiva da gestão do ministro Ricardo Salles. Segundo Mauricio Voivodic,
“na questão de plásticos, por exemplo, o Brasil foi contra um acordo internacional de
combate a plástico no oceano, em uma reunião da ONU”. Ainda de acordo com a notícia
Salles muda política ambiental do Brasil e provoca desmonte 307, o diretor executivo da
WWF Brasil disse que “não houve propostas que a curto ou médio prazo possam trazer
melhorias”.
Neste estudo comparativo, observamos que o The New York Times se distingue
tanto da Folha de S.Paulo quanto do The Guardian ao dar visibilidade ao pesquisador
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aposentado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e membro da Academia
Brasileira de Ciência, Carlos Nobre, considerando que o cientista é a única fonte
especializada presente no corpus analisado no mês de dezembro de 2019. Carlos Nobre
comentou a respeito do disparo do desmatamento em quase 30% em relação a 2018
revelados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), afirmando que, nesse
sentido, esses dados confirmam que “a Amazônia é sem lei”, e por isso, “os criminosos
ambientais se sentem cada vez mais empoderados”. O cientista alertou, também,
conforme mostra The New York Times, que a “Amazônia poderá alcançar a um ponto
crítico, iniciando a sua autodestruição”, uma vez que a “aplicação da lei ambiental atingiu
sua eficácia mínima em uma década”. Segundo

Nobre, “o ponto de inflexão

provavelmente será atingido de 20 a 25% do desmatamento na bacia amazônica, ou mais
cedo, dependendo da taxa de mudança climática”.
Outra singularidade presente nesta análise do ponto de vista das fontes é que só o
The Guardian apresenta fontes empresariais na exposição de seus portadores de
informações. O jornal britânico deu voz ao chefe de sustentabilidade do British Retail
Consortium, Peter Andrews, ao executivo-chefe da National Grid, John Pettigrew e ao
diretor de sustentabilidade da Marfri, Paulo Pianez, publicitando, da mesma forma, a carta
da Farm Animal Investment Risk & Return Initiative e o e-mail da JBS.
Peter Andrews dirige seu discurso para a proibição do comércio da produção de
soja colhidas em terras recém desmatadas, tendo em vista deter o processo de
desmatamento da Amazônia. O chefe de sustentabilidade do British Retail Consortium
manifestou, na reportagem Empresas britânicas pedem que o Brasil pare o desmatamento
da Amazônia 308 do The Guardian, que tem expectativa em relação a busca de garantias
do governo brasileiro de que a moratória da soja permaneceria na Amazônia. Peter
Andrews disse que “os clientes esperam que os produtos que compram não prejudiquem
o meio ambiente, e os varejistas investem pesadamente em suas cadeias de suprimentos
para entregar isso na medida do possível”. Nesse sentido, a carta da Farm Animal
Investment Risk & Return Initiative argumenta que aumentos contínuos na produção de
soja são possíveis sem destruir ainda mais a floresta.

“UK firms urge Brazil to stop Amazon deforestation for soy”, publicada no The Guardian, em 3 de
dezembro de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/03/uk-firmsurge-brazil-to-stop-amazon-deforestation-for-soy-production. Acesso em 18 de maio de 2021.
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Já o executivo-chefe da National Grid, John Pettigrew, discorre ao The Guardian a
respeito da mudança do clima e do tratado que prevê medidas de redução de emissão de
gases estufa a partir de 2020. “A escala e o impacto potencial da crise climática nunca
foram tão reais. A promessa do Acordo de Paris é de um mundo justo e próspero - algo
que só pode ser alcançado por meio de um esforço coletivo de empresas, sindicatos e
governos que colocam a ação climática no centro de tudo o que fazemos”, declara John
Pettigrew.
Paulo Pianez, diretor de sustentabilidade da Marfri, disse, ao tornar público a sua
posição em relação à carta aberta assinada pela Global Witness e pelo Greenpeace Brasil
que aponta potenciais risco de desmatamento nas cadeias de suprimentos da JBS e
Marfrig, que os esforços da empresa para cumprir seu compromisso de desmatamento
zero incluem um alerta de incêndio em tempo real e uma plataforma de monitoramento
de fornecedores. Segundo ele, a empresa “desenvolve constantemente tecnologias para
mitigar riscos, sempre envolvendo os fornecedores e garantindo a transparência para
todos os públicos de relacionamento”. Pianez declarou, ainda, na reportagem Não invista
em carne brasileira, alerta defensores do desmatamento 309, que “apenas 47% de seu gado
veio de fazendas de ‘ciclo completo’”.
A JBS afirmou, por e-mail, que a empresa “está empenhada em erradicar o
desmatamento, garantindo práticas de pecuária sustentáveis e melhorando a vida dos
agricultores na região amazônica”. De acordo com a JBS, seu sistema de monitoramento
da Amazon cobre mais de 280.000 milhas quadradas, avalia mais de 50.000 fazendas
todos os dias e bloqueou mais de 8.000 fazendas fornecedoras devido à não conformidade.
Em seu correio eletrônico, a JBS pede “àqueles que compartilham o objetivo comum de
acabar com o desmatamento que busquem soluções em vez de críticas”.
Vale destaque para a última peculiaridade constatada na análise do corpus referente
ao mês de dezembro de 2019: a ausência das fontes popular e testemunhal na Folha de
S.Paulo, no The New York Times e no The Guardian (veja o Gráfico 7). É notável,
também, as distintas fontes oficiais presentes no The New York Times com os dados
oficiais do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e na Folha de S.Paulo
com as falas da deputada federal Mara Rocha, do porta-voz da Presidência da República,

“Don't invest in Brazilian meat, warn deforestation campaigners”, publicada no The Guardian, em 11
de dezembro de 2019. Disponível em: https://www.theguardian.com/environment/2019/dec/11/dontinvest-in-brazilian-meat-warn-deforestation-campaigners. Acesso em 18 de maio de 2021.
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Otávio Rêgo Barros, do deputado e presidente da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, Rodrigo Agostino, e com a
publicitação das notas oficiais das embaixadas da Alemanha e da Noruega, da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e da Assessoria de imprensa do Ibama.
As fontes institucionais são evidenciadas na Folha de S.Paulo pelas palavras do
organizador eventos TED (Technology, Entertainment, Design) da Sapling Foundation,
Chris Anderson, da secretária da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de
Especialista em Meio Ambiente e do PECMA – ASCEMA NACIONAL, Elizabeth Uema,
e da diretora adjunta do Instituto Centro da Vida (ICV), Alice Thuault. Já no The
Guardian caracterizam a modalidade das fontes institucionais os depoimentos da
consultora sênior de políticas e florestas da Global Witness, Shona Hawkes e da integrante
da Associação Alemã de Acionistas Éticos, Christian Russau, bem como a divulgação da
carta global da Global Witness, das notas oficiais do Greenpeace Brasil e da Rainforest
Action Network.
Na Folha de S.Paulo, o quadro das fontes notáveis é composto pelas falas da exsecretária-geral da agência ONU para mudanças climáticas, Christiana Figueres, e do exvice-presidente dos Estados Unidos e ativista, Al Gore. Já no The New York Times, as
fontes notáveis são formadas pelas vozes do produtor de soja e ex-ministro da
Agricultura, Blairo Maggi, e da ex-Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Por fim,
as fontes referências são constituídas no The New York Times pelos dados do Woods Hole
Research Center e na Folha de S.Paulo pelo estudo da World Resources Institute (WRI),
pelos dados divulgados pelo Twitter, bem como pela publicação científica divulgada na
revista Science.

6.3.6 Fontes enunciativas: o estudo comparativo referente a janeiro de 2020

As similaridades em relação às fontes enunciativas neste estudo comparativo com
recorte temporal de janeiro de 2020 são a presença na Folha de S.Paulo e no The New
York Times da manifestação da ativista ambiental e climática sueca, Greta Thumberg,
entendida nesta investigação como fonte notável, bem como a fala do presidente do
Brasil, Jair Messias Bolsonaro, compreendido aqui como fonte oficial, que se encontra na
Folha de S.Paulo e no The Guardian (veja o Gráfico 8).
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Gráfico 8 – Gráfico referente a análise quantitativa e a categoria das fontes de informação do
mês de janeiro de 2020 presentes na Folha de S.Paulo, no The New York Times e no The
Guardian
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O The New York Times coloca, na reportagem Comentários de Greta Thunberg no
Fórum Econômico de Davos 310, a transcrição do pronunciamento de Greta Thumberg,
considerada neste estudo como fonte notável. Greta expressa-se: “há um ano vim a Davos
e disse-lhe que a nossa casa está a arder. Eu disse que queria que você entrasse em pânico.
Fui avisada que dizer às pessoas para entrarem em pânico com a crise climática é uma
coisa muito perigosa de se fazer. Mas não se preocupe. Está bem. Acredite em mim, eu
já fiz isso antes e posso garantir que não leva a nada. E, para que fique registrado, quando
nós, crianças, dizemos para você entrar em pânico, não estamos dizendo para você
continuar como antes. Não estamos dizendo para você confiar em tecnologias que nem
existem hoje em escala e que a ciência diz que talvez nunca existam. Não estamos dizendo
para você continuar falando sobre como alcançar ‘emissões líquidas zero’ ou
‘neutralidade de carbono’ trapaceando e mexendo nos números. Não estamos dizendo
para você ‘compensar suas emissões’ apenas pagando a alguém para plantar árvores em

“Greta Thunberg’s remarks at the Davos Economic Forum”, publicada no The New York Times, em 21
de janeiro de 2020. Disponível em: https://www.nytimes.com/2020/01/21/climate/greta-thunberg-davostranscript.html?searchResultPosition=41. Acesso em 17 de junho de 2021.
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lugares como a África, enquanto, ao mesmo tempo, florestas como a Amazônia estão
sendo abatidas a uma taxa infinitamente mais alta”.
A Folha de S.Paulo chama atenção, na matéria Recebida como estrela, Greta exorta
líderes globais a ‘ouvirem a ciência’ 311, para a fala da ativista sueca em relação ao
conhecimento científico. “Não sou eu que reclamo de não ser ouvida, estou sendo ouvida
o tempo todo. Mas em geral a ciência e a voz das pessoas mais jovens não estão no centro
da conversa”, disse Greta Thunberg, que complementa: “trata-se de nós e das futuras
gerações, e, claro, como podemos ser afetados hoje, mas sobretudo se trata de trazer a
ciência para o centro da conversa”. Thunberg afirmou, ainda, que esses números sobre
emissões de gases-estufa e aquecimento que ela cita “não são a opinião de ninguém nem
política, são o melhor que temos em ciência a esse respeito. Países ricos têm de zerar suas
emissões e ajudar os pobres a fazerem-no”.
Das fontes notáveis, a Folha de S.Paulo dirigiu a sua escuta, da mesma forma, para
a ativista indígena ambiental canadense, Autumn Peltier, o ex-ministro do Meio
Ambiente, Carlos Minc, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o vicepresidente dos Estados Unidos, Al Gore.
Outro ponto comum entre a Folha de S.Paulo e o The Guardian que constatamos
nesta análise comparativa são as declarações do presidente do Brasil, Jair Messias
Bolsonaro, classificado como fonte oficial nesta pesquisa. O The Guardian aborda os
planos do governo de Messias Bolsonaro para a suspenção da demarcação de novas
reservas do povo originário e para a permissão da mineração em territórios indígenas. A
reportagem Chefe da Amazônia Raoni Metuktire: ‘Bolsonaro tem sido o pior para nós’312
chama atenção para o pronunciamento de Jair Bolsonaro feito em 1998, época em que ele
era parlamentar: “é uma pena que a cavalaria brasileira não tenha sido tão eficiente quanto
os (norte) americanos que exterminaram os índios”.
O Twitter de Jair Bolsonaro é o centro das declarações presentes nas reportagens da
Folha de S.Paulo. A reportagem Contra desmatamento na Amazônia, Bolsonaro copia
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“Recebida como estrela, Greta exorta líderes globais a ‘ouvirem a ciência’”, publicada na Folha de
S.Paulo,
em
21
de
janeiro
de
2020.
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/recebida-como-estrela-greta-exorta-lideres-globais-aouvirem-a-ciencia.shtml. Acesso em 17 de junho de 2021.
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“Amazonian chief Raoni Metuktire: ‘Bolsonaro has been the worst for us’”, publicada no The Guardian,
em 2 de janeiro de 2020. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/02/amazonianchief-raoni-metuktire-bolsonaro-has-been-the-worst-for-us. Acesso em 17 de junho de 2021.
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proposta do PT 313 informa que Bolsonaro determinou, conforme publicado em um tuíte,
a criação de uma Força Nacional Ambiental “à semelhança da Força Nacional de
Segurança Pública, voltada à proteção do meio ambiente da Amazônia”. Já a matéria Com
debate ambiental em alta, Bolsonaro diz que vai criar Conselho da Amazônia 314 mostra,
ilustrando com o tweet (veja a Figura 19), que o Presidente do Brasil anunciou, na mesma
postagem do Twitter, a instituição do Conselho da Amazônia, que terá como objetivo,
segundo Bolsonaro, “coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a
proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia”.

Figura 19 – Tuíte do presidente do Brasil presente na reportagem Com debate ambiental em
alta, Bolsonaro diz que vai criar Conselho da Amazônia

Fonte: Folha de S.Paulo

Observamos que a Folha de S.Paulo ouviu outras fontes oficiais, das quais
destacamos: o vice-presidente do Brasil, Antônio Hamilton Martins Mourão, o ministro
do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o ministro da
313
“Contra desmatamento na Amazônia, Bolsonaro copia proposta do PT”, publicada na Folha de S.Paulo,
em 21 de janeiro de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2020/01/contradesmatamento-na-amazonia-bolsonaro-copia-proposta-do-pt.shtml. Acesso em 17 de junho de 2021.
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Economia, Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa
Dias, a presidente do Ibama, Suely Araújo. Além dessas autoridades, o jornal brasileiro
deu visibilidade também para a nota oficial do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), os dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE) e a nota oficial emitida pelo Ministério do Meio Ambiente.
As fontes especializadas e institucionais constituem o The Guardian e a Folha de
S.Paulo, entretanto, os portadores de informação são distintos nos referidos jornais. Das
fontes especializadas, o jornal brasileiro toma a declaração do professor da Universidade
Federal do Pará (UFPA), Maurício Torres, bem como do pesquisador aposentado do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e membro da Academia Brasileira de
Ciência, Carlos Nobre. Por sua vez, o jornal britânico apresenta a fala da bióloga Mayá
Schawade e do engenheiro florestal Ângelo Souza. Das fontes institucionais, a Folha de
S.Paulo dá audiência ao fundador e criador do Fórum Econômico Mundial, Klaus
Schawab, a diretora da Human Rights Watch Brasil, Maria Laura Canineu e publicita a
nota oficial da Human Rights Watch Brasil. Já o The Guardian apresenta a fala da
fundadora da cooperativa Suruca, Maria Aranjo.
O peculiar neste estudo comparativo referente ao mês de janeiro de 2020 é que as
fontes testemunhais aparecem apenas no The Guardian com as vozes do líder indígena
Raoni Metuktire e do Xamã Davi Kopenawa Yanomani. O jornal britânico elucida que,
antes de ocupar o cargo de Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro já declarava que os grupos
indígenas são um obstáculo ao desenvolvimento econômico. “Já vi muitos presidentes
irem e virem, mas nenhum falou tão mal dos indígenas ou ameaçou a nós e à floresta
dessa maneira”, declara Raoni a respeito de Messias Bolsonaro. O The Guardian relata
que, agora no poder, Bolsonaro prometeu suspender a demarcação de novas reservas e
abrir territórios à mineração e negócios agrícolas. “Desde que ele [Bolsonaro] se tornou
presidente, ele tem sido o pior para nós”, disse chefe Kayapó. Como o novo presidente
ameaça os indígenas, Raoni afirma que voltou a cena pública “para lutar novamente”.
A reportagem Chefe da Amazônia Raoni Metuktire: 'Bolsonaro tem sido o pior
para nós 315 mostra que Bolsonaro expressou muito mais apoio ao grupo de garimpeiros
do que os líderes de Estado anteriores. Para Davi Kopenawa Yanomami, este

“Amazonian chief Raoni Metuktire: ‘Bolsonaro has been the worst for us’”, publicada no The Guardian,
em 2 de janeiro de 2020. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2020/jan/02/amazonianchief-raoni-metuktire-bolsonaro-has-been-the-worst-for-us Acesso em 1o de julho de 2021.
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favorecimento é em parte uma questão pessoal, porque o pai de Bolsonaro era minerador
de ouro em meio período. Além disso, o presidente Bolsonaro disse que ele próprio
garimpava ouro enquanto servia no exército. “Bolsonaro é garimpeiro. Isso explica o jeito
que ele pensa, sempre procurando explorar mais terras”, declarou Davi Yanomami ao The
Guardian.
Em 2019, as terras Yanomami que se estendem pela fronteira do Brasil com a
Venezuela foram invadidas pela maior onda de garimpeiros ilegais desde os anos 1980.
“Eles estão envenenando nossos rios, matando nossos peixes, e nosso povo está
começando a ficar doente com malária novamente”, relata Kopenawa. Embora o
presidente tenha piorado as coisas, o problema é maior do que Bolsonaro, considerando
que as mineradoras do Canadá, China e Japão estão por trás da pressão por recursos,
conforme denúncia Davi Yanomami. “Nossos políticos estão vendendo nossa riqueza.
Isso não traz nenhum benefício para nosso povo, apenas destruição. Quem está ficando
rico? São os estrangeiros. As grandes empresas estão por trás disso”, afirmou Kopenawa.
O The Guardian expõe que as ameaças não são apenas para a floresta, uma vez
que Raoni foi intimidado por um grupo de grileiros e fazendeiros em uma reunião recente
de defensores da floresta em Altamira. A disputa está agora nos tribunais, uma vez que
um dos integrantes do grupo de grileiros e fazendeiros entrou com uma denúncia criminal
contra o cacique Kayapó, alegando que Raoni havia “ordenado um ataque” quando meia
dúzia de guerreiros Kayapó empurram os intrusos de volta para seus assentos. “Fiquei
muito triste com o que aconteceu. As pessoas que querem destruir a floresta vieram
atrapalhar as coisas. Achei que era importante conversar, então pedi às pessoas que os
segurassem”, disse Raoni.
Ao fim da entrevista ao The Guardian, Raoni convidou as pessoas de todo o
mundo a se unirem em uma resistência pacífica contra as forças que ameaçam o território
indígena, a Amazônia e o mundo. “Eles têm o dinheiro e as armas. Nós não temos isso.
Eu não tenho isso”, afirmou o cacique Kayapó. Com as temperaturas subindo e a floresta
sob crescente ameaça, Raoni diz que é necessário agir para ajudar o Brasil e evitar um
futuro mais sombrio para as pessoas ao redor do globo. “A natureza é essencial para
respirarmos”, então, “espero que as pessoas, não apenas no Brasil, segurem minha mão e
unam nossas forças para salvar a natureza, a floresta e tudo dentro dela, inclusive os
animais e as pessoas”, declarou Raoni Metuktire.
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Outra peculiaridade encontrada nesta investigação é que as fontes referências
aparecem somente na Folha de S.Paulo com a pesquisa científica publicada na revista
Science Advances, os dados do Twitter, as informações de veículos de comunicação como
a British Broadcasting Corporation (BBC), a Cable News Network (CNN) e o jornal
Valor Econômico. Ao término da análise da pluralidade vocal, podemos confirmar que,
no mês de janeiro de 2020, as fontes empresarial e popular foram negligenciadas pelo
corpus da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The Guardian.
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7. A AÇÃO DE HOJE É O FRUTO DO AMANHÃ

Neste capítulo, discutiremos os resultados, mostrando as nossas inferências a
respeito da pesquisa e, concomitantemente, referenciando a literatura. Ao estabelecer a
valia da pesquisa, ofertaremos explicações e implicações. Por fim, pontuamos as
limitações, colocando, da mesma forma, as proposições para futuros desdobramentos
científicos.
7.1 Resultados

7.1.1 Temática

Os dados desta pesquisa sugerem que, juntos, a Folha de S.Paulo, o The New York
Times e o The Guardian mostram uma visão ampla da temática dos incêndios e dos
desmatamentos da Amazônia brasileira, que dialogam e se complementam. Durante os
seis meses analisados, os jornais brasileiro, estadunidense e britânico registraram os
principais acontecimentos em torno da devastação da floresta amazônica no Brasil,
iniciados com a disputa da narrativa acerca dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), que revelaram o aumento dos incêndios, suscitando muitas
divergências em torno do assunto.
O panorama contemplou diversos aspectos políticos, econômicos, sociais,
ambientais e culturais, abrangendo desde o garimpo ilegal, a demissão do então diretor
do INPE, Ricardo Galvão, a cúpula do G7, a COP 25, o Sínodo da Amazônia, o Acordo
Climático de Paris, a COP da Floresta Amazônica, o Sínodo Amazônia no Vaticano, o
sistema de monitoramento privado contratado pelo governo brasileiro, o anoitecer
precoce na cidade de São Paulo, o Fundo Petrobrás, a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) referente ao arrendamento de até metade das terras indígenas para a agropecuária,
a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI), a anistia a desmatadores, a grilagem de terras,
o novo fundo amazônico do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a
regularização fundiária, o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), até o dieback, ou
seja, a morte da floresta amazônica, a alteração do volume de chuvas, as invasões em
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terras indígenas, a negociação de créditos de carbono, as fotografias fakes dos incêndios
na Amazônia.
As particularidades dos locais onde a queima da floresta amazônica ocorre são
elucidadas pelo The New York Times, pelo The Guardian e pela Folha de S.Paulo. O
jornal estadunidense mostra que os incêndios alastram em áreas desabitadas de floresta
tropical, mas invadem, também, áreas povoadas no norte do país, como acontece nos
estados de Rondônia e do Acre. Por sua vez, o jornal britânico indica que o fogo tem sido
botado em reservas indígenas protegidas da Amazônia brasileira, aumentando o temor de
que madeireiros e grileiros tenham atacado essas áreas remotas. Já o jornal brasileiro
revela que as queimadas incendeiam, principalmente, as propriedades particulares, uma
vez que, desde janeiro de 2019, 60% dos focos de calor foram em áreas privadas
registradas no Cadastro Ambiental Rural, 16% em Terras Indígenas e 1% em Unidades
de Conservação.
Outra importante contribuição para que público tenha contato com uma
representação confiável dos acontecimentos em torno da temática dos incêndios da
Amazônia brasileira são os testemunhos narrados pelo jornalista da Folha de S.Paulo,
Jake Spring, que conta sua experiência num trecho de 30 quilômetros de Humaitá a
Lábrea, ao longo da rodovia Transamazônica; pelo jornalista Tom Phillips e pelo repórter
fotográfico Avener Prado do The Guardian que relatam o que viram em Rondônia; e pelo
correspondente Brent McDonald do The New York Times que registra em uma vídeoreportagem o que presenciou na BR-163, em Novo Progresso.
O The Guardian revela, ao abordar a série coordenada de incêndios florestais no
Pará, conhecida como o “Dia do Fogo”, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi alertado tanto por autoridades ambientais
brasileiras quanto por promotores federais a respeito do planejamento de incêndios por
parte de fazendeiros e de grileiros na Amazônia. Fato que não foi noticiado pela Folha de
São Paulo nem pelo The New York Times. As investigações das polícias Civil e Federal
indicam que comerciantes, madeireiros, pecuaristas, produtores rurais são, segundo o
jornal brasileiro, os suspeitos de terem planejado as queimadas na região em 10 de agosto
de 2019.
O Folha de São Paulo aponta, ainda, que o povoado de Alter de Chão enfrenta,
além da pressão imobiliária sobre áreas de proteção ambiental, uma disputa no campo
legislativo em torno da flexibilização das regras para construções no local. Por sua vez, o
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The New York Times chama a atenção para o líder sindical de agricultores em Novo
Progresso, Agamenon da Silva Menezes, conhecido como Lula. Para ele e para os
brasileiros que apoiam a política do presidente Jair Bolsonaro na Amazônia, os incêndios
e os desmatamentos são essenciais para manter pequenos agricultores e grandes fazendas
exportadoras de carne e soja. Além disso, esses apoiantes entendem os danos causados
pelo fogo e pelo desmatamento à maior floresta tropical do mundo como modestos. O
The Guardian indica que, globalmente, grande parte da pressão econômica que
impulsiona o desmatamento vem do consumo de carne e soja cultivadas em áreas de
desmate ilegal, considerando que a alta demanda por carne impulsiona a solicitação por
ração animal barata e, consequentemente, a soja cultivada em terras recentemente
desmatadas é uma parte importante da pecuária intensiva.
No caso do Brasil, o estudo liderado pela ONG Amazon Watch aponta que empresas
como a JBS, o Bunge e o Santander são cúmplices do desmatamento da Amazônia porque
há falta de transparência das cadeias produtivas de commodities. Conforme mostra a
Folha de S.Paulo, os produtos feitos a partir da soja passam, antes de chegar nas
prateleiras de supermercado, por diversos atores intermediários, como fazendeiros,
exportadores, processadores, criadores de gado e varejista, o que aumenta a dificuldade
de rastreamento e garantia de origem. No caso da carne, o desafio é maior, já que o gado
pode ser criado em áreas ilegais e depois transportado para fazendas regularizadas.
O acordo feito entre o Greenpeace e as empresas JBS, Minerva e Marfrig para não
comprar gado de fazendeiros que criavam seu rebanho em áreas desmatadas é noticiado
pelo The New York Times. O compromisso assumido pelas três maiores empresas
brasileiras de frigoríficos foi parcialmente mantido, de acordo com promotores,
ambientalistas e acadêmicos que estudam a indústria pecuária. O fracasso da promessa é
uma das principais razões pelas quais a Amazônia está pegando fogo, considerando que
o setor pecuário tem sido responsável por 18 mil quilômetros quadrados de desmatamento
adicional desde o acordo de 2009 entre o Greenpeace e os frigoríficos, conforme alertam
pesquisadores da Universidade de Wisconsin.
As diversas decisões tomadas pelo governo Bolsonaro fragilizaram as políticas de
controle ambiental no país, entre elas destacamos: a paralização do Fundo Amazônia, a
redução da Reserva Extrativista Chico Mendes, a inoperância do Grupo Especializado de
Fiscalização (GEF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), os cortes da receita e da despesa do Centro Nacional de Prevenção
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e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo), a recusa de militares em apoiar ações de
fiscalização do Ibama, dificultando as ações de repressão a crimes ambientais no Pará e
em Mato Grosso, a paralização no Congresso Nacional de projetos que visam a proteção
à Amazônia, a inoperância do sistema que armazena as multas lavradas pelo Ibama e pelo
Instituto Chico Mendes (ICMBio), a aprovação pelo Senado Federal de uma Medida
Provisória que acaba com o prazo para que os proprietários realizem a inscrição no
Cadastro Ambiental Rural (CAR), entre outras.
A destruição de um recurso vital no combate às mudanças climáticas que é a
Amazônia brasileira voltou as atenções estrangeiras para o país, gerando pressão,
insatisfação e revolta internacional. O presidente francês Emmanuel Macron classificou
a situação como uma crise internacional ao colocar os incêndios na floresta amazônica na
agenda da cúpula do G7. Em resposta, o presidente Bolsonaro nomeou tal postura como
“tom sensacionalista” de Macron, interpretando a declaração pública do presidente
francês como um ganho político pessoal em uma questão interna brasileira e de outros
países amazônicos. Dessa forma, a disputa verbal extraordinariamente dura entre os
líderes brasileiro e francês estendeu para a esfera particular. A reverberação dos incêndios
na floresta amazônica brasileira levou a França e a Irlanda a ameaçarem bloquear o acordo
de livre comércio entre o Mercosul (Mercado Comum do Sul) e a União Europeia,
produzindo a suspensão temporária das compras estrangeiras de couro brasileiro.
Sob pressão crescente com o avanço dos incêndios na Amazônia brasileira, o
presidente Bolsonaro assinou o decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), que
autoriza o emprego das Forças Armadas nas áreas de fronteira, nas terras indígenas, nas
unidades federais de conservação ambiental e em outras áreas dos estados da Amazônia
Legal para combater focos de incêndio e delitos ambientais. Além da Operação Verde
Brasil, o governo brasileiro propôs tanto a criação da Secretaria da Amazônia pelo
Ministério do Meio Ambiente, com sede em Manaus, no estado do Amazonas, quanto
anunciou a fundação de Conselho da Amazônia, subordinado à Vice-Presidência da
República, com o objetivo de promover ações destinadas à proteção, à defesa e ao
desenvolvimento sustentável da Amazônia, bem como instituiu a fundação da Força
Nacional Ambiental.
Em uma tentativa de mostrar compromisso do governo com as florestas, o
presidente Jair Bolsonaro publicou, também, um pacote de decretos, dentre eles, um
decreto que normatiza a criação de comissão para combater o desmatamento ilegal e a
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reconstituição da Comissão Redd+ (Redução das Emissões de gases provenientes do
Desmatamento e da Degradação Florestal).
Sinais públicos foram feitos sobre as possíveis consequências da crise amazônica.
Além dos protestos no Brasil e em diversos países do mundo, os governadores dos nove
Estados da Amazônia Legal cobraram protagonismo por parte do governo federal nas
ações para combater os desmatamentos e os incêndios florestais na Amazônia, exigindo
um planejamento em relação a projetos para reduzir a grilagem de terras e a inclusão das
comunidades locais, como as indígenas, nas políticas públicas.
A arte de aplicar com eficácia desinformação através de ação declaratória é uma
das estratégias mais bem-sucedidas que o governo Bolsonaro dispõe. Nesse sentido, os
políticos têm produzido cenas espetaculares, segundo Márcia Tiburi (RUBIM;
TAVARES, 2021, p. 103), seja por abjeção, seja pelo absurdo, com o objetivo de causar
êxtase nas massas. O exemplário disso é mostrado pela Folha de S.Paulo, pelo The New
York Times e pelo The Guardian no contexto dos incêndios e dos desmatamentos da
Amazônia brasileira, seja nas declarações orais do presidente Jair Bolsonaro, que
contemplam desde acusações, sem provas, a Ricardo Galvão de estar “a serviço” de um
grupo estrangeiro sem fins lucrativos, até na atribuição de responsabilidade a Leonardo
Di Caprio de financiar entidades brasileiras que causaram a incineração deliberada da
floresta amazônica.
Mais um exemplo que representa uma informação falsa deliberadamente
disseminada com objetivo de causar dano é a fala ministro da Economia, Paulo Guedes,
durante o Fórum econômico Mundial, em Davos, onde ele disse que o pior inimigo do
meio ambiente é a pobreza. Outro acontecimento que envolve informação distorcida,
falsificada e ilusória é a manifestação de Jair Bolsonaro durante a Assembleia da ONU.
Nesta ocasião, o presidente brasileiro afirmou tanto que o Brasil tem uma “política de
tolerância zero” em relação ao crime, incluindo crimes ambientais, quanto que a
Amazônia não está sendo devastada, nem está sendo consumida pelo fogo, como a mídia
enganosamente diz. O cinismo é, conforme aponta Tiburi (RUBIM; TAVARES, 2021, p.
103), a “morte da linguagem e, com ela, a morte da política”. No fascismo, “a destruição
da verdade dá lugar”, segundo a referida autora, “a uma espécie de episteme cínica na
qual a desinformação é o novo paradigma”.
O relaxamento de políticas ambientais do governo de Jair Bolsonaro e o discurso
de permissividade do Presidente do Brasil incentivam a atuação de redes criminosas no
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desmatamento ilegal da Amazônia, um negócio lucrativo que ameaça e ataca funcionários
do governo, defensores da floresta e povos indígenas que tentam detê-lo. Tomamos
consciência disso conforme os fatos ganham visibilidade midiática, como é o caso dos
bandidos em Rondônia que destruíram pontes, derrubaram árvores sobre uma estrada e
queimaram um caminhão-tanque destinado a abastecer com gasolina os helicópteros do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). No
Pará, em retaliação contra uma operação do mesmo órgão ambiental, criminosos
queimaram duas pontes da Transamazônia, próximas ao município de Placas.
A gravidade da situação para a segurança das comunidades na Amazônia é revelada
com os assassinatos. No Maranhão, Raimundo Guajajara Firmino Guajajara foram mortos
na cidade de Jenipapo dos Vieiras, já na reserva de Arariboia, um grupo de cinco
madeireiros que trabalhavam ilegalmente na área tiraram a vida, em uma emboscada, do
líder indígena Paulo Paulinho Guajajara. Soma-se a esta realidade cruenta os extermínios
do agricultor Romar Roglin e de seu irmão Ricardo, ambos integrantes do assentamento
Terra Nossa, próximo a Novo Progresso, sudoeste do Pará. O estado de perturbação
política e social na Amazônia Legal é evidenciado também pelos enfrentamentos entre os
povos originários e os integrantes das atividades criminosas, como é o caso os esforços
do povo Guajajara na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão, no combate a uma
caravana ilegal de madeireiros que está extraindo árvores na reserva.
A questão dos riscos à saúde humana causados pelos incêndios na região amazônica
brasileira é abordada apenas no viés dos problemas respiratórios tanto pela Folha de
S.Paulo com o foco na hospitalização infantil quanto pelo The New York Times que se
concentra nos sintomas. Outras enfermidades decorrentes da exposição à fumaça como
os problemas cardíacos não são abordadas por nenhum dos meios de comunicação que
compõem o corpus desta pesquisa. Constatamos, também, que os modelos de proteção à
floresta e sustentáveis economicamente são apresentados apenas pelo The Guardian por
meio do exemplo da Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns, no estado do Pará.
A Folha de S.Paulo trata da questão da condição de fragilidade dos animais, das
plantas em situações de incêndios naturais e de casos históricos de desmatamento ao
noticiar o estudo científico publicado na revista Science, todavia, as mortes e os
ferimentos dos animais silvestres, bem como a perda de árvores frutíferas e medicinais
são temáticas que ganham invisibilidade nos jornais brasileiro, estadunidense e britânico.
Outros temas que não têm visibilidade no corpus desta investigação são, por exemplo, o
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comprometimento da qualidade do ar, a falta de governança na rodovias amazônicas, os
impactos no cotidiano dos povos nativos como agricultores familiares, dos pescadores
artesanais, dos mateiros, dos povos ribeirinhos, dos operários, dos trabalhadores em geral
e das donas de casa, as desigualdades sociais e a pobreza. Um prejuízo para a
conscientização da sociedade brasileira em relação à realidade em que vivem os nativos
amazônicos, considerando que a voz coletiva da mídia na transmissão da relevância do
tema influencia “profundamente a política pública e a mudança social” (YANG;
SAFFER, 2018, p. 17).

7.1.2 Pluralidade de fontes

O levamento desta investigação mostra que o painel purivocal de fontes oficial,
empresarial, institucional, notável, especializada, popular, testemunhal e referência da
Folha de S. Paulo, do The New York Times, do The Guardian construíram um terreno
discursivo heterogêneo a respeito dos incêndios e dos desmatamentos da Amazônia
brasileira, possibilitando o acréscimo de informação, de conhecimento e de cognição a
respeito da realidade da floresta.
Políticos, procuradores, ministros, deputados, senadores, militares, procuradores,
porta-vozes governamentais, circulares diplomáticas, ofícios, comunicados oficiais e
notas técnicas são as principais fontes oficiais consultadas pelos jornais brasileiro,
estadunidense e britânico. Observamos que o discurso do presidente Jair Bolsonaro, uma
das principais fontes oficiais da Folha de S.Paulo, do The New York Times e do The
Guardian, contêm elementos enganadores, empregados sem constrangimentos, com o
intuito de manipular a percepção da opinião pública sobre os acontecimentos na
Amazônia brasileira.
Na formação discursiva, a população autóctone como os Manoki, Mura, Patintintin,
Xikrin, Guajajara, Myky, Xavante, Yanomami, entre outros, bem como ambientalistas
foram as principais fontes testemunhais na Folha de S.Paulo, no The New York Times e
no The Guardian. Os relatos de quem presenciou os incêndios e/ou os desmatamentos são
autênticos e valiosos para a compreensão do que realmente existe e acontece na região
amazônica brasileira. As falas testemunhais revelam a ameaça que os povos indígenas
sofrem com grileiros, madeireiros e garimpeiros, chamando a atenção para a promessa do
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governo Bolsonaro de suspender a demarcação de novas reservas e de abrir territórios à
mineração e a negócios agrícolas.
O pronunciamento das fontes institucionais, que são compostas por Organizações
Não Governamentais (ONGs), instituições religiosas, institutos de pesquisa, Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sindicatos, associações, universidades
e partidos políticos, é marcado, além da refutação de que as ONGs foram responsáveis
pelos incêndios na Amazônia brasileira conforme afirmação do presidente Messias
Bolsonaro, pela cobrança de políticas públicas para enfrentar a crise ambiental.
A necessidade de adotar o desenvolvimento econômico inteligente e a inovação
tecnológica de maneira a gerar renda na região amazônica sem mais desmatamento é um
dos principais manifestos públicos das fontes notáveis. Constituem o corpo de fontes
notáveis dos jornais brasileiro, estadunidense e britânico: ex-ministros, ex-presidentes de
institutos, artistas, esportistas, ativistas ambientais e apresentadores de televisão.
Na arena discursiva, observamos que garimpeiros, pequenos empreendedores,
comerciantes, cowboys e fazendeiros foram as principais fontes populares ouvidas pela
Folha de S.Paulo, pelo The New York Times e pelo The Guardian. O relato de
trabalhadores de propriedades rurais revela os transtornos causados pelos incêndios em
suas múltiplas dimensões, seja com a convivência da tosse por causa da fumaça, seja pela
difícil tarefa de apagar o fogo. Mas há aqueles que contra-argumentam, afirmando que
para possibilitar o pasto ao gado tem que haver desmatamento.
O setor privado é crítico, por exemplo, em relação ao pacote de decretos na área
ambiental publicado pelo Governo Federal, entre eles, um decreto que reconstitui uma
comissão destinada a tratar de REDD+ (Redução das Emissões de gases provenientes do
Desmatamento e da Degradação Florestal). Uma fonte empresarial relata que, apesar do
decreto possibilitar o comércio de créditos de carbono, viabilizando que governo acesse
dinheiro estrangeiro relacionado a REDD+, o país tem baixa confiança no mercado
internacional e não há equipes preparadas para execução do que está nos decretos.
Observamos, ainda, que consultorias, bancos, fundos, empresa produtora de óleos e
gorduras vegetal, escritórios advocatícios, indústrias alimentícias, multinacionais são as
principais fontes empresariais nos jornais brasileiro, estadunidense e britânico.
A fala do cientista Carlos Nobre, compreendido neste estudo como fonte
especializada, alerta para o fato de que Amazônia poderá alcançar um ponto crítico,
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iniciando a sua autodestruição, uma vez que a aplicação da lei ambiental atingiu sua
eficácia mínima em uma década. O referido pesquisador cientifica que o ponto de inflexão
provavelmente será atingido de 20 a 25% do desmatamento na bacia amazônica, ou mais
cedo, dependendo da taxa de mudança climática. Além de pesquisadores, as fontes
especializadas compõem-se por professores, policiais, advogados e repórteres na Folha
de S.Paulo, no The New York Times e no The Guardian.
O número de incêndios em agosto de 2019 foi quase três vezes maior do que em
2018, tratando-se, dessa forma, o valor mais alto desde 2010. Este dado é colocado à vista
pelo estudo publicado na revista Global Change Biology, uma das fontes referência
presentes nesta investigação. O estudo revela, ainda, que colaboradores brasileiros
recusaram a coautoria no trabalho para manterem-se no anonimato, porque temiam
represálias do governo federal. Além da publicação científica, os jornais, os sites e as
agências de notícias compõem as fontes referências presentes na Folha de S.Paulo, no
The New York Times e no The Guardian.
A argumentação e contra-argumentação são uma dinâmica complexa de auto
interesse, de bem-comum, fundamentais na arena discursiva, porque “o pluralismo das
vozes gera uma diversidade argumentativa” (SODRÉ, 2021, p. 168). O referido autor
(2021, p. 122) aponta que “o discurso como sistema de representação é gerador de sentido
e capaz de modelar ou influenciar as ações sociais” e defende que “o discurso não apenas
preside a determinados modos de abordar e falar de um assunto, como também bloqueia
outros modos”. Dito isto, acrescentamos que os resultados deste estudo claramente
mostram que a polifonia midiática revela o silenciamento das vozes dos agricultores
familiares, dos pescadores artesanais, dos mateiros, dos povos ribeirinhos, dos operários,
dos povos e das comunidades tradicionais amazônicas, dos trabalhadores em geral e das
donas de casa, por exemplo, na questão dos incêndios e dos desmatamentos na Amazônia
brasileira em foco nesta investigação.
É importante lembrar do necessário papel de contestação discursiva que os
referidos sujeitos representam e considerar também que os direitos sociais dessa
população são afetados de maneira singular, sem uma reflexão profunda do assunto, sem
gerar, assim, tomadas de decisões políticas. Diante do posto, propõe-se repensar o
agendamento, escutando novas vozes na comunidade. Por fim, vale destacar que a opinião
pública e a vontade geral devem ser formadas discursivamente em um esforço coletivo
como condição de legitimidade nos processos deliberativos. Por isso, o repertório de
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discursos, enunciados, expressões, ideias, opiniões, imagens e produtos, que a mídia
assume a respeito de temas ou de acontecimentos sobre as políticas públicas e o governo
são relevantes para a garantia e promoção da autonomia dos cidadãos em um Estado
Democrático de Direito.

7.2 Conclusões

Esta investigação colocou à vista as possíveis correlações e descorrelações entre as
agendas midiáticas dos sites de notícias Folha de S.Paulo, The New York Times e The
Guardian no processo de inclusão do tema e dos discursos a respeito dos incêndios e dos
desmatamentos na floresta amazônica brasileira a fim de convocar e de posicionar seu
público frente a uma agenda cívica.
A amplitude da cobertura da agenda cívica ou das agendas cívicas foi feita por meio
da análise das categorias temática e pluralidade de fontes. A categoria temática
possibilitou a contextualização dos incêndios e dos desmatamentos da Amazônia
brasileira a partir da análise da conjuntura local na qual estão inseridos, considerando
também suas circunstâncias nacionais, ampliando-se o entendimento numa prospectiva
transnacional, bem como as suas múltiplas dimensões: sociais, econômica, política e
cultural.
Nesse mesmo sentido, a multivocalidade revelada pela categoria pluralidade de
fontes contribuiu para a composição de um panorama plural de enunciados e para a
compreensão da inter-relação de circunstâncias que acompanham a devastação
amazônica brasileira. Esses dois elementos, contextualização e vocalidade, são
fundamentais para um jornalismo de qualidade, bem como para a construção de uma
agência cívica confiável.
Os resultados do nosso estudo comparativo permitem afirmar que as narrativas
presentes nos sites Folha de S.Paulo, The New York Times e The Guardian tanto validam
a unidade e a integridade do jornalismo em uma sociedade democrática ao tornar possível
que o cidadão tenha contato com uma representação confiável dos acontecimentos em
torno da temática, quanto temporalizam os discursos presentes ao convocar e ao
posicionar seu público frente a uma agenda cívica.
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Um dos desafios do tempo presente é colocar na agenda do cidadão os fatos que
estão acontecendo da Amazônia e fazer com que o acontecimento seja percebido na hora
que ele acontece. Entendemos a importância de aumentar o interesse público sobre um
tema tão pujante como os desmatamentos e os incêndios na floresta amazônica brasileira,
conscientizando a sociedade dos reais impactos da degradação ambiental na vida de cada
um. Conforme nos aponta Sodré (2021, p.17), “é o ordenamento vinculativo em que se
constitui a responsabilidade comum”.
Compreendemos, também, o papel social fundamental que os meios de
comunicação desempenham na participação dos cidadãos nos assuntos públicos. A
prática jornalística “mobiliza os corpos da cidadania” (SODRÉ, 2021, p. 137), ao
possibilitar representações confiáveis do real, intervindo como mediadora na agenda
pública (SODRÉ, 2021, p. 142). A agenda midiática é entendida como um fator-chave na
configuração da opinião pública 316 e da vontade comum. Ao produzir informação de
qualidade, o jornalismo possibilita ao seu público tomar boas decisões e propor políticas
públicas assertivas.
Muniz Sodré (2021, p. 206) alerta, ainda, para o fato de que a memória, o
pensamento e a atitude são constituintes de estratégias sociais de discursividade e de
negociação simbólica. Nesse aspecto há de se considerar que ambiência digital provoca
um duplo movimento em relação à memória, por um lado potencializa a memória, por
outro provoca a saturação de memórias que se multiplicam exponencialmente, conforme
nos aponta Palacios (2019, p. 157):

memórias polifônicas e contraditórias, que disputam um lugar de
existência e hegemonia, regidas pelo fantasma de “guardar tudo” que
acompanha nossa imersão no mundo virtual. Acesso universalmente
crescente a arquivos digitais e bases de dados, que encapsulam
memórias grupais e pessoais não só de santos e monstros, mas também
do “homem comum”, do “homem sem qualidades”.

Neste contexto, o jornalismo apresenta uma função importante na construção da
memória social e histórica, sustentando, assim, uma luta contra a guerra narrativa de
Opinião pública não é a somatória das opiniões privadas. É um fenômeno social, nascido no raciocínio
de um público pensante, que se ajunta numa opinião geral a partir da força do melhor argumento. É o
resultado de discussões, em meio de práticas públicas, apoiadas pela troca de argumentos, que objetivam
conduzir a compromissos legais. Ela está assentada de princípios, desejos, valores e tradição.
316
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memórias, alavancada pelas políticas de extrema direita no mundo que optaram pelos
contextos colapsados dos fatos, pela desinformação, pelo negacionismo climático, pelo
negligênciamento histórico e científico.
Dito isto, concluímos, diante dos resultados desta investigação, que as prioridades
são socialmente construídas, e um dos seus desdobramentos de primazia é o espaço de
visibilidade midiática, um local de disputas políticas e de negociações de sentido (MAIA,
2006). Nesse aspecto, é preciso esforços dos movimentos sociais articulados para
garantirmos a conservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia brasileira, em
um processo de resistência, porque só a mobilização é capaz de fomentar a interveniência
da esfera civil em relação à discussão dos negócios públicos e da produção da decisão
política.
É oportuno registrar que esta pesquisa é limitada no tempo e no espaço, bem como
pelas decisões metodológicas adotadas que operacionalizam a medição dos conceitoschave em suas pergunta e hipótese de investigação. Soma-se a isso, o nosso letramento
digital limitado em relação software Atlas.ti 8 que tornou inviável a análise automatizada
do corpus deste estudo. Dadas essas limitações inerentes ao nosso trabalho, a replicação
é vital.
Por fim, vale destacar que a teoria agenda-setting reconhece como legítimo o
papel que o público desempenha na seleção das agendas de mídia, e por isso
recomendamos que novos estudos se dediquem à convergência entre a agenda midiática
e a agenda do público, mensurando qualitativamente o debate e o diálogo públicos
produzidos, a fim de avaliarmos o capital social e a força da rede em relação ao potencial
de convocação e mobilização da agenda cívica ou das agendas cívicas. Considerando que
o poder comunitário gerado aperfeiçoa a qualidade das decisões e a justiça na medida em
que a conversação civil se estabelece no espaço de visibilidade pública, a discussão sobre
o modo pelo qual a conversação civil se conecta com a decisão política é uma provocação
pertinente na profunda midiatização do mundo social.
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