
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
INSTITUTO DE CULTURA E ARTE

CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
HABILITAÇÃO EM JORNALISMO

AMAZÔNIA E IDEOLOGIA NO NEW YORK TIMES: 

UMA LEITURA CRÍTICA

Lívia de Carvalho Rosas

FORTALEZA
2010



LÍVIA DE CARVALHO ROSAS

Amazônia e Ideologia no New York Times: uma leitura crítica

Monografia  apresentada  ao  Curso  de 
Comunicação  Social  da  Universidade 
Federal do Ceará como requisito para a 
obtenção  do  grau  de  Bacharel  em 
Comunicação  Social,  habilitação  em 
Jornalismo,  sob  a  orientação  do 
Professor Agostinho Gósson.

Fortaleza

2010



LÍVIA DE CARVALHO ROSAS

Amazônia e ideologia no New York Times: uma leitura crítica

Esta monografia foi submetida ao Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do 
Ceará como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel. 

A citação de qualquer trecho desta monografia e permitida desde que feita de acordo com as 
normas da ética cientifica.

Monografia apresentada a Banca Examinadora:

_________________________________________
Prof. Agostinho Gósson (Orientador)

Universidade Federal do Ceará

_________________________________________
Prof. Ms. José Ronaldo Aguiar Salgado (Membro)

Universidade Federal do Ceará

_________________________________________
Prof ª. Drª. Liana Viana do Amaral (Membro)

Universidade Federal do Ceará

Fortaleza

2010



Dedico esta monografia ao ar, à água, ao vento e à chuva,

à vida que se manifesta mesmo nos ambientes mais inóspitos,

à flor que brota no asfalto e ao suor do trabalhador que rega a terra.



AGRADECIMENTOS

Uma  produção  intelectual,  seja  artística  ou  acadêmica,  sempre  conta  com  a 

colaboração de outras mentes que nos antecederam. Pedaços de idéias que se agrupam e se 

atualizam, construindo um novo trabalho. Para chegar até aqui, foram muitas as contribuições 

que recebi ao longo desses quatro anos e meio de curso, mas também de outras experiências 

que fazem de mim o que sou hoje.

Primeiramente quero ser grata ao Sol, que sempre me dá luz e energia para continuar o 

trabalho e não esmorecer nos momentos difíceis. Também à Lua e às estrelas que me fizeram 

companhia nas madrugadas de trabalho.

Por minha família, especialmente meus pais, não sinto apenas gratidão pelo apoio que 

recebi, mas que essa conquista também pertence a eles. Desde que me entendo por gente, 

Paulo e Ana Ruth me fizeram acreditar no meu potencial. Deles herdei a vontade de conhecer 

e compreender o mundo e o gosto pelos estudos. Há muitos anos Tiago também vem me 

mostrando o valor de um bom livro, um bom filme, um bom conselho. Sou feliz por ter pais 

que me ensinaram a voar.

Nos momentos mais importantes da minha vida, pelo menos uma das minhas duas 

parceiras/amigas/irmãs  estava comigo.  Quando tento  expressar  em palavras  nossa relação, 

lembro daquele trecho de Two of us, dos Beatles, que diz: “You and I have memories longer 

than the road that stretches out ahead”. Mas a paciência e a compreensão que Clarissa e 

Marina tiveram durante o período de execução deste trabalho foram de grande valor para 

mim: almoços e tarefas domésticas, ouvidos e revisões atentos, carões e incentivos.

A  todos  meus  professores  e  colegas  da  Universidade  Federal  do  Ceará,  meu 

reconhecimento  por  tudo  que  aprendi  com  vocês.  Foram  experiências  marcantes  e 

enriquecedoras  que  vou  levar  comigo  sempre.  Em  especial  minha  gratidão  ao  professor 

Agostinho Gósson, que me orientou nesse trabalho com sinceridade e atenção, me dando mais 

uma lição que veio somar com as várias que dele recebi ao longo do curso: para atravessar as 

dificuldades, às vezes temos que nos apoiar nas responsabilidades que já temos.

Claro que muitos  nomes  e  histórias  não  couberam nesta  página,  mas  são também 

importantes.  Mais  três  merecem  ser  ainda  destacados,  por  sua  contribuição  direta  na 

construção deste trabalho: Janaína Bras pelas horas de conversas teóricas, Augusto Brito e 

Marina Rosas pela dedicada revisão textual. A todos, sou muito grata.



RESUMO

O modo  de  vida  e  consumo que  se  desenvolveu  em escala  global,  sobretudo a  partir  da 

Revolução Industrial e da globalização do capitalismo, trouxe consigo impactos ao delicado 

equilíbrio  ecológico  do  planeta.  Suas  consequências  são  mais  visíveis  a  cada  dia,  e  a 

preservação  do  meio  ambiente  ocupa  crescentes  espaços  nos  meios  de  comunicação.  A 

Amazônia – maior floresta tropical e maior reservatório de água doce do mundo – passou a 

ser  considerada  um  reduto  de  natureza  viva  que  deve  ser  preservado  para  o  futuro  da 

humanidade.  Muitos mitos se formam ao redor das intenções estrangeiras e xenofobismos 

brasileiros ligados à floresta trazendo à tona a necessidade de estudos e pesquisas que possam 

clarear essas questões. Fundamentada nos pressupostos teóricos dos estudos culturais de que 

os textos da cultura da mídia são passíveis de uma leitura crítica e que esta, por sua vez, 

contribui para a elucidação das formas de reprodução de relações de dominação e resistência, 

torna-se viável a busca de algumas dessas respostas nos textos jornalísticos. Neste caso, são 

analisados  editoriais  do  jornal  The  New  York  Times a  respeito  da  Amazônia  brasileira 

publicados  no final  da década  de 1980,  com base no conceito  de ideologia  proposto por 

Thompson  (1995)  e  na  contextualização  sócio-histórica  da  Amazônia  e  da  atividade 

jornalística na cultura da mídia. Busca-se a apontar que posições ideológicas estão inseridas 

no discurso jornalístico que expressa a opinião do jornal mais influente do mundo, sobretudo 

no que diz respeito à soberania nacional brasileira sobre a Amazônia no complexo cenário 

global de crescentes preocupações ambientais convivendo ao lado de interesses econômicos 

nacionais e transnacionais.

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo, Amazônia, Ideologia



ABSTRACT 

The lifestyle and consumption habits that has developed on a global scale, especially since the 

industrial revolution and the globalization of capitalism, has brought impacts to the delicate 

ecological  balance  of  the  planet.  Consequences  are  more  visible  every  day,  and  the 

preservation of the environment is increasing its space in the media. The Amazon rainforest - 

the largest tropical rainforest and freshwater reservoir in the world - has been considered a 

stronghold of living nature that should be preserved for the future of humanity. National and 

international, economic and social interests are focused in the forest creating a complex stress 

field.  In  the  1980s,  Brazil  was  under  international  community’s  pressure  to  inhibit  the 

deforestation of the Amazon rainforest, which had never been so alarming. Many myths grew 

around the intentions of foreign intervention and Brazilians’  xenophobia in the rainforest, 

which raises the need for studies and research that could clarify these issues. Based on the 

conceptual  reference  of cultural  studies that  says  the texts  of media culture  are  able  of a 

critical  reading  that  contributes  to  the  elucidation  on  how  relations  of  domination  and 

resistance are reproduced, some of these answers may be found in journalistic texts. In this 

case, editorials from The New York Times about the Brazilian Amazon, published in the late 

1980s, are analyzed based on the concept of ideology proposed by Thompson (1995) and 

socio-historical contextualization of the Amazon rainforest and journalistic activity. It seeks 

to  point  out  what  ideological  positions  expresses  the  point  of  view  of  the  world's  most 

influential newspaper, especially regarding Brazilian national sovereignty over the rainforest 

in the complex global context of increasing environmental concerns, along with national and 

transnational economic interests. 

KEYWORDS: Journalism, Amazon, Ideology 
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1 INTRODUÇÃO

O tema deste trabalho pode ser considerado ambicioso. Talvez até demais para uma 

monografia  de  conclusão  de  curso  de  graduação.  Primeiramente  porque  a  preservação 

ambiental é um dos maiores e mais complexos desafios a serem enfrentados pela humanidade 

neste século. O segundo motivo é que compreender as maneiras pelas quais a ideologia – um 

conceito historicamente controverso – se expressa através dos meios de comunicação é uma 

tarefa que não pode ser executada de forma  simplista. A última razão é que na tentativa de 

recortar um tema tão amplo, escolheu-se falar sobre a maior floresta do planeta, no jornal 

mais influente do mundo, num período de profundas e velozes transformações sociais.

De início, ressaltamos que a problemática na qual está inserido este tema é muito mais 

ampla do que este trabalho se propõe a analisar. São muitos os desdobramentos no campo 

social advindos da globalização do capitalismo e as novas relações de dominação no âmbito 

do  globalismo,  onde  o  conceito  de  estado-nação  é  colocado  em  pauta  e  as  relações 

internacionais se dão em fóruns multilaterais (IANNI, 2007). Igualmente complexos são os 

desdobramentos dos desastrosos impactos ambientais que a ação antrópica vem impondo ao 

planeta,  sobretudo  desde  a  revolução  industrial  e  as  diferentes  correntes  de  pensamento 

ecológico  que se  formam nesse  contexto  (MONTIBELLER-FILHO,  2008;  ALIER, 2007; 

CROSBY, 1993). 

Tampouco  este  trabalho  tem a  pretensão de  abranger  a  totalidade  das  tensões  que 

envolvem  as  interferências  internacionais  na  Amazônia,  mas  apenas  de  lançar  luz  a  um 

aspecto  específico  dessa  discussão,  que  consideramos  ser  significativo  pelo  peso  de  suas 

posições ideológicas. A fim de tornar este trabalho representativo sem, contudo, extrapolar 

seus limites metodológicos de uma monografia, escolhemos fazer uma leitura crítica de cinco 

editoriais do jornal norte-americano The New York Times que expressam claramente a opinião 

da empresa sobre como o Brasil deve preservar a Amazônia, publicados entre os anos de 1988 

e 1989.

Dentro do cenário da comunicação globalizada, aumentam as interações econômicas e 

culturais entre os países. Mas, para além dessas interações bilaterais ou multilaterais, torna-se 

visível  o  crescimento  de  uma consciência  ambiental  que  nos  une  enquanto  habitantes  do 

mesmo ecossistema. De alguma forma, estamos todos no mesmo barco e, neste momento, o 

barco  está  com  sérios  problemas.  Muito  vem  sendo  estudado  a  respeito  das  questões 
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ambientais, que envolvem opiniões não consensuais entre a comunidade científica, interesses 

políticos e econômicos de diversos países e setores da sociedade.

O jornalismo ambiental como campo de pesquisa é ainda muito incipiente. No entanto, 

é crescente o número de pesquisadores no âmbito da comunicação social  que entendem a 

atividade  jornalística  como  importante  ferramenta  de  formação  da  consciência  ecológica. 

Tema  cada  vez  mais  atual  e  relevante  no  cotidiano  das  sociedades  no  mundo  todo,  a 

preservação do meio ambiente tem sido pauta freqüente, acompanhando as transformações e 

preocupações  da  população  mundial.  Contudo,  o  discurso  “politicamente  correto”  do 

ambientalismo é por vezes utilizado como forma de encobertar  interesses diversos, muitas 

vezes na direção oposta à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Por isso, 

analisar as entrelinhas do discurso jornalístico nas pautas sobre meio ambiente é uma tarefa 

necessária e deve ser executada de maneira contínua. 

As principais inquietações sobre essa relação mídia/meio ambiente vêm das recentes 

transformações na opinião pública a respeito da preservação ambiental, que já tomava forma 

desde a Conferência de Estocolmo1 em 1972 e se expandiu significativamente a partir da Rio-

922, no Rio de Janeiro. As preocupações com o meio ambiente global continuaram crescendo, 

sobretudo após a apresentação dos resultados do IPCC3 e a realização de novos acordos e 

convenções consequentes, como a recente COP-154 (SOARES, 2003).

Diante desse cenário, podemos destacar duas conseqüências visíveis: o meio ambiente 

entrou  na  pauta  das  redações  de  veículos  de  comunicação  no  mundo  todo  com  mais 

intensidade; a Amazônia – maior floresta tropical e maior reservatório de biodiversidade e 

água potável – tornou-se um dos principais focos de preocupação da preservação ambiental. 

A falta de recursos para fiscalizar e pesquisar esse imenso território que é a floresta 

amazônica tem feito a política ambiental no Brasil alvos de críticas da imprensa nacional e, 

especialmente, internacional. A principal indagação é se o governo brasileiro realmente tem 

condições de cuidar desse patrimônio natural e cultural da humanidade como se deve, e de 

que maneiras a comunidade internacional pode (ou deve) se portar diante da destruição da 

floresta. 

1 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que ficou conhecida pelo local e ano de sua 
realização.
2 Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento,  no  Rio  de  Janeiro  em 1992, 
conhecida como Rio-92, é considerada um marco nas relações internacionais ligadas ao meio ambiente global.
3 Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change (Painel  Intergovernamental  sobre  Mudanças  Climáticas), 
documento publicado em 2007 por cientistas do mundo todo sobre os efeitos da ação humana sobre o clima e 
suas conseqüências, realizado a pedido da ONU.
4 15ª Conferência das Partes realizada pela  Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC) realizada em dezembro de 2009, em Copenhague.
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Como  não  poderia  deixar  de  ser,  os  maiores  jornais  do  mundo  dedicam  alguns 

centímetros de suas páginas para essa nova crise enfrentada pela humanidade como um todo, 

mas que possui complexidade por envolver questões de ordem social, ecológica, econômica e 

política.  Como,  então,  a  mídia,  grande formadora  de opinião,  expõe essas questões? Que 

aspectos  são  priorizados  na  cobertura  ambiental  dos  maiores  jornais  do  mundo? 

Especificamente para os brasileiros,  como a Amazônia,  com suas riquezas e problemas,  é 

pautada  pela  imprensa  internacional?  Existe  de  fato  um  caráter  ideológico  por  trás  das 

informações  sobre  a  Amazônia  brasileira  veiculadas  num dos  jornais  mais  influentes  do 

mundo, o New York Times?

Na busca dessas respostas, nos apoiamos no trabalho de dois autores para enfrentar o 

desafio  teórico-metodológico  –  sobretudo  pela  multiplicidade  de  teorias  existentes,  com 

interseções  e  divergências  entre  si  nem sempre  bem claras  e  estabelecidas  –  de  realizar 

pesquisa em comunicação e jornalismo: Douglas Kellner (2001) e John B. Thompson (1995; 

1998). Vemos que a concepção de “estudos culturais” proposta por Kellner e a “teoria social 

da  mídia”  proposta  por  Thompson  caminham  paralelamente  e  se  complementam, 

especialmente no que diz respeito à importância do conceito de ideologia para a leitura crítica 

dos fenômenos sociais e culturais dos meios de comunicação de massa.

Os conceitos  de “cultura da mídia” e a função social  crítica  dos estudos culturais5 

apresentados  por  Kellner  (2001)  se  apresentam como referencial  teórico  coerente  com os 

objetivos deste trabalho. Além da possibilidade de enriquecer as análises com a utilização de 

diversas teorias, incluindo as multiculturais, ligadas às minorias e movimentos sociais (como 

o ambientalismo), os estudos culturais buscam compreender (ou ler) os textos da cultura da 

mídia como formas simbólicas situadas em contextos econômicos,  sociais e políticos mais 

amplos dos quais elas emergem e onde exercem seus efeitos.

Para  a  delicada  tarefa  de  identificar  os  mecanismos  que  revelam  as  posições 

ideológicas dentro dos textos jornalísticos, primeiro é preciso compreender as multiplicidades 

de significados do termo ideologia. Tomamos como base o estudo de Thompson (1995) em 

Ideologia  e  Cultura  Moderna,  em  que  ele  propõe  um  novo  conceito  de  ideologia, 

considerando  o  desenvolvimento  dos  meios  de  comunicação  de  massa  e  seus  efeitos  na 

sociedade,  colhendo  contribuições  de  diferentes  concepções  propostas  anteriormente  e 

construindo uma “teoria crítica da ideologia”.

5  Kellner  atualiza a  proposta de  estudos culturais  com base  no legado  dos estudos culturais  britânicos  do 
Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies e outras contribuições mais recentes sem deixar de lado 
algumas proposições da Escola de Frankfurt.
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Ambos os autores mencionados apontam a necessidade metodológica de considerar as 

estruturas internas dos textos da cultura da mídia, sem deixar de lado o contexto social em que 

eles estão inseridos, desde sua produção até sua recepção e apropriação pelo público. A tarefa 

de analisar a estrutura interna dos textos será realizada no terceiro capítulo,  com base na 

contextualização político-econômica, organizada em dois blocos diferentes.

No  primeiro  capítulo,  serão  colocadas  relações  entre  a  mídia  e  as  transformações 

culturais  que  ela  vem  operando  nas  sociedades  contemporâneas,  bem  como  uma  nova 

concepção  de  ideologia  passível  de  ser  aplicada  nesse  contexto  de  análise  dos  meios  de 

comunicação de massa. Condições específicas de atividade jornalística relevantes para este 

trabalho também serão colocadas, tais como a função social do jornalismo, o jornalismo de 

opinião e as particularidades do jornalismo internacional e ambiental.

A contextualização sobre a Amazônia, pauta dos editoriais analisados, será feita no 

segundo  capitulo.  Buscando  compreender  melhor  esse  complexo  ecossistema,  repleto  de 

superlativos e mitos, serão estudados aspectos físicos e históricos da floresta. Além disso, o 

período dos textos selecionados, final da década de 1980, foi um momento de convergência 

de diversos fatores, locais, nacionais e internacionais que colocaram a Amazônia cada vez 

mais no centro das atenções mundiais. Alguns desses fatores serão também abordados para 

complementar a contextualização sócio-histórica do objeto.

O terceiro capítulo, como mencionado, conterá a análise formal dos textos, na forma 

de leitura  crítica  (ou leitura  política)  com base nos pressupostos teóricos  apresentados no 

primeiro capítulo, trazendo, sempre que necessário, contribuições teóricas adicionais para a 

compreensão do caráter ideológico do discurso presente nos editoriais em questão.

Este trabalho não almeja analisar a totalidade das questões inseridas nesse complexo 

tema.  Antes,  ele  se propõe a  lançar  algumas  reflexões  iniciais  acerca  da compreensão  da 

Amazônia brasileira num jornal de repercussão mundial do porte do New York Times. Com 

foco  no  recorte  escolhido  (cinco  editoriais  publicados  entre  1988  e  1989),  tentaremos 

responder à  seguinte  questão:  a  opinião do  New York Times sobre a Amazônia  brasileira 

expressa nos editoriais analisados revela alguma posição ideológica?
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2 JORNALISMO E IDEOLOGIA NA CULTURA DA MÍDIA

Um dos aspectos que mais se destaca na comunicação do mundo contemporâneo é que 

ela acontece, cada vez mais, numa escala global. Com as novas formas de interação criadas 

pelos dos meios de comunicação de massa, as relações políticas, econômicas e culturais estão 

em  constante  transformação.  O  desenvolvimento  de  tecnologias  capazes  de  transmitir 

informações  (bens  simbólicos)  a  longas  distâncias,  às  vezes  em  tempo  real,  diminui  as 

barreiras espaço-temporais entre os indivíduos, que passam a interagir através da mediação 

dos  meios  de  comunicação  (sejam  de  massa  ou  não),  mesmo  que  estejam  situados  em 

diferentes locais do mundo (THOMPSON, 1998).

Nesse contexto, o jornalismo assumiu papel de protagonista nos debates sociais, tendo 

se tornado, após experimentar diferentes formas e travar diversas batalhas, a principal fonte de 

informações  sobre  o  mundo  para  grande  parte  da  população  mundial  –  sejam  eventos 

ocorridos do outro lado do planeta ou na cidade que habitamos. Por servir de palco para os 

debates  e  exercício  da  cidadania,  contribuindo  substancialmente  na  formação  da  opinião 

pública, o jornalismo se tornou um componente integrante do sistema político democrático.

Há força considerável no argumento de que a luta por uma imprensa independente, 
capaz de reportar e comentar eventos com um mínimo de interferência e controle 
estatais,  desempenhou um papel  importante na evolução do estado constitucional 
moderno. (THOMPSON, 1998, p.67)

Como evidências disso, Thompson (1998) aponta a defesa fervorosa que alguns dos 

primeiros  pensadores “líbero-democratas”6 fizeram de uma imprensa  independente  por ser 

uma importante ferramenta de prevenção e combate ao uso despótico do poder pelo Estado; 

bem como a  Primeira  Emenda  à  Constituição  norte-americana,  garantindo  a  liberdade  de 

expressão logo após a vitória contra a coroa britânica – exemplo que foi seguido por diversos 

governos até  que,  ao final  do século XIX, a liberdade de imprensa  tinha se tornado uma 

garantia constitucional em muitos estados ocidentais.

Assim como outros “textos da cultura da mídia” (KELNER, 2001), o jornalismo pode 

reproduzir  discursos ideológicos diversos, que quando devidamente analisados,  revelam as 

formas  de  dominação  e  manipulação  ideológicas  veladas  nos  textos,  onde  a  ideologia  é 

6 Como Jeremy Bentham, James Mill e John Stuart Mill.  Apesar disso, o tema da importância da liberdade de 
imprensa parece “ter desaparecido de vista” na obra de importantes teóricos mais recentes. Thompson (1998) 
indica o trabalho de Habermas, com a teoria da esfera pública, como uma das raras exceções.
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entendida como “sentido a serviço do poder” (THOMPSON, 1995).  Portanto, mesmo em 

contextos  históricos  onde  a  imprensa  possui  liberdade  para  atuar,  é  preciso  atenção  para 

compreender que relações assimétricas de poder ela reproduz,  reforça ou combate em seu 

discurso. 

Realizar uma leitura crítica da mídia envolve compreender o contexto em que ela se 

desenvolve.  Desse modo,  serão  abordadas  neste  capítulo  algumas  questões  a  respeito  das 

transformações culturais na sociedade da mídia, com uma nova concepção de ideologia. Além 

disso,  será  comentada  a  atividade  jornalística  no  mundo  em  globalização  e  onde  as 

preocupações com a preservação ambiental ocupam lugar cada vez mais central nas relações 

internacionais e, consequentemente, nos noticiários em geral.

2.1 MÍDIA E TRANSFORMAÇÕES CULTURAIS

Os  meios  de  comunicação  de  massa,  desde  suas  primeiras  manifestações  com  o 

advento da imprensa no século XV até as inovações mais recentes das telecomunicações e da 

internet, estão modificando profundamente o tipo de experiência e os padrões de interação da 

sociedade. John B. Thompson (1998) afirma que para entender a natureza da modernidade, ou 

seja,  as  sociedades  modernas7 com suas  instituições  e  consequentes  condições  de  vida,  é 

preciso dar ao desenvolvimento e ao impacto dos meios de comunicação de massa um lugar 

central. 

De fato, desde a Escola de Frankfurt (início da década de 1920), diversos estudiosos 

analisaram como as instituições, produtos e efeitos da mídia devem ser inseridos nas teorias 

sociais, a fim de elucidar as novas manifestações culturais que decorrem do fenômeno que 

Thompson  (1995)  chama  de  “midiação  da  cultura  moderna”.  Este  é  definido  como  “o 

processo geral através do qual a transmissão das formas simbólicas se tornou sempre mais 

mediada  pelos  aparatos  técnicos  e  institucionais  das  indústrias  da  mídia”  (THOMPSON, 

1995, p.12). 

7Thompson (1995; 1998) associa os fenômenos sociais da mídia à era moderna e, portanto, seu uso aqui tem o 
objetivo de permanecer fiel às palavras do autor. Contudo, acreditamos como Kellner (2001) que vivemos entre 
uma  era  moderna  em  envelhecimento  e  uma  nova  era  pós-moderna  que  ainda  não  foi  adequadamente 
conceituada e mapeada.  Não entraremos nas discussões a cerca das teorias socais modernas e pós-modernas (ver 
os estudos de Kellner, 2001). Aqui, basta apenas esclarecer que não ignoramos o discurso pós-moderno e suas 
rupturas  radicais,  mas também consideramos  que,  para  os  fins  de análise deste  trabalho,  as  concepções  de 
modernidade de Thompson são válidas e eficientes, bem como uso do termo contemporâneo para indicar com 
mais precisão o período histórico que vivemos.
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Se tomarmos a comunicação em seu significado mais amplo (SANTAELLA, 2002), 

veremos que desde muito antes do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa a 

cultura esteve intrinsecamente ligada à comunicação:

Toda  cultura,  para  se  tornar  um  produto  social,  portanto  ‘cultura’,  serve  de 
mediadora da comunicação e é por esta mediada, sendo portanto comunicacional por 
natureza. No entanto, a ‘comunicação’, por sua vez, é mediada pela cultura, é um 
modo pelo qual a cultura é disseminada, realizada e efetivada. Não há comunicação 
sem cultura e não há cultura sem comunicação. (KELLNER, 2001, p.53)

Apoiado no legado dos estudos culturais britânicos, Kellner (2001, p.53-54) defende 

que traçar limites rígidos entre comunicação e cultura,  segregando as áreas de estudo em 

disciplinas diferentes é um exemplo de “miopia e futilidade das divisões acadêmicas”. Não 

obstante, o autor aponta a necessidade de esclarecer o significado de terminologias e discursos 

em meio às muitas versões dos estudos culturais contemporâneos. 

Para ele, o termo “cultura da mídia” é o mais indicado para representar o campo dos 

estudos  culturais  diante  das  expressões  “cultura  popular”  e  “cultura  de  massa”,  termos 

imbuídos de carga ideológica. O primeiro, pois corre o risco de destituir os estudos culturais 

de seu caráter crítico8. O segundo por conter fortes traços das idéias da Escola de Frankfurt 

com sua concepção de cultura superior/inferior, além de subestimar o poder de apropriação 

crítica e resistência do público receptor (“massa”). Como Kellner (2001), preferimos adotar o 

termo “cultura da mídia” por ser uma expressão que ultrapassa as barreiras artificiais e chama 

atenção para a interconexão entre os campos de estudos de cultura, mídia e comunicações. 

Além disso, 

A expressão “cultura da mídia” também tem a vantagem de dizer que a nossa é uma 
cultura  da  mídia,  que  a  mídia  colonizou  a  cultura,  que  ela  constitui  o  principal 
veículo de distribuição e disseminação da cultura, que os meios de comunicação de 
massa suplantaram os meios anteriores de cultura como o livro ou a palavra falada, 
que vivemos num mundo no qual a mídia domina o lazer e a cultura. Ela é, portanto, 
a  forma  dominante  e  o  lugar  da  cultura  nas  sociedades  contemporâneas. 
(KELLNER, 2001, p.54)

Diante desse protagonismo da mídia na formação e transformações culturais, cria-se 

uma forte relação de interdependência entre os estudos culturais e a teoria social, confirmada 

por diferentes tradições teóricas: 

 Acreditamos  que  não  é  possível  empreender  estudos  culturais  sem  uma  teoria 
social, e que um dos bons efeitos dos estudos culturais consiste em contribuir para o 
desenvolvimento de uma teoria e de uma política crítica da sociedade presente. O 

8 O termo “popular” é utilizado em diversos contextos e discursos diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
ele é vinculado a indivíduos e grupos que muitas vezes se esquivam de abordagens críticas e politizantes da 
cultura. (ver Kellner, 2001, p.51)
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que, sem dúvida, está em paralelo com a afirmação da Escola de Frankfurt, de que é 
preciso ter uma teoria da sociedade para elucidar fenômenos e desenvolvimentos 
sociais, políticos e culturais, ao mesmo tempo que a pesquisa intensa nessas áreas 
pode, por sua vez,  contribuir para desenvolver  a teoria  crítica da sociedade.  Por 
conseguinte,  interpretamos  a  cultura  da  mídia  no  contexto  da  teoria  crítica  da 
sociedade  e  usamos  a cultura  da  mídia  para  elucidar  os  fenômenos  e  condições 
sociais. (KELLNER, 2001, p.74)

De acordo com o autor, uma concepção metodológica mais moderna entende as teorias 

como  instrumentos  a  serem  utilizados  para  clarear  fenômenos  específicos.  Elas  podem 

funcionar  como  uma  caixa  de  ferramentas  (no  caso  de  pesquisas  pragmáticas  ou 

contextualistas), ou como armas utilizadas para atacar alvos específicos (no caso de teorias 

revolucionárias).  Nesse  contexto,  Kellner  (2001)  defende  a  necessidade  de  mobilizar  não 

apenas as teorias  marxistas  de classe,  mas também as concepções  e teorias  multiculturais 

como raça, etnia, sexo, nacionalidade, a fim de representar toda pluralidade de identidades, 

formas de dominação e resistência que se formam no terreno na cultura da mídia.

A cultura da mídia é um terreno de disputa no qual grupos sociais importantes e 
ideologias políticas rivais lutam pelo domínio, e que os indivíduos vivenciam essas 
lutas por meio de imagens,  discursos,  mitos e espetáculos veiculados pela mídia. 
(KELLNER, 2001, p.10)

Portanto, as formas dessa cultura da mídia são intensamente políticas e ideológicas. 

Para compreender como ela incorpora e exerce esses efeitos políticos, Kellner (2001, p.76) 

afirma  que  é  necessário  “aprender  a  ler  a  cultura  da  mídia  politicamente”.  Isto  significa 

analisar  não  só  seu  contexto  político-econômico,  mas  também  “ver  de  que  modo  os 

componentes  internos  de  seus  textos  codificam  relações  de  poder  e  dominação”,  seja 

promovendo  os  interesses  dos  grupos  dominantes,  opondo-se  a  práticas  e  ideologias 

hegemônicas,  ou  ainda,  contendo  “uma  mistura  contraditória  de  formas  que  promovam 

dominação e resistência”.

É com base nesse referencial teórico que se será feita a leitura política – ou leitura 

crítica – dos editoriais  publicados no jornal  The New York Times a respeito da Amazônia 

brasileira no final da década de 1980. A contextualização político-econômica está exposta em 

dois  blocos:  um  sobre  as  questões  relativas  à  atividade  jornalística,  com  seus  aparatos 

institucionais e processos de produção e seleção de fatos noticiáveis e, especificamente, nas 

questões ligadas ao jornalismo opinativo, internacional e ambiental; e outro, apresentado no 

capítulo  seguinte,  aprofundando  o  complexo  cenário  ligado  à  floresta  amazônica  e  sua 

importância  para  a  preservação  do  meio  ambiente  global.  A  ideologia  é,  evidentemente, 

central para a realização dessa leitura. Por se tratar de um conceito polêmico e com múltiplos 

significados, consideramos importante nos debruçar um pouco mais sobre ele.
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2.2 TEORIA CRÍTICA DA IDEOLOGIA

O conceito de ideologia tem uma história “longa e sinuosa”, pois passou por vários 

usos e significados, tendo se mostrado digno de reflexões e aprofundamentos ao longo de 

séculos. Não cabe aqui percorrer todos os caminhos trilhados pelo conceito desde sua origem, 

mas entendemos que alguns aspectos de sua trajetória, sobretudo as concepções de ideologia 

de Marx e Engels, são de grande importância para sua compreensão no contexto dos estudos 

culturais.  Thompson  (1995)  nos  esclarece  algumas  dessas  concepções  de  ideologia  e 

apresenta uma reformulação (ou atualização) teórica para esse conceito. 

O termo ideologia foi cunhado em 1976 por Desttut de Tracy, filósofo francês, com 

seu significado literal: ciência das idéias. Fortemente influenciado pelo Iluminismo, de Tracy 

pensou ser possível criar uma ciência capaz de ordenar as idéias e clarear todas as outras 

formas de raciocínio, tornando-se a “primeira ciência”. Apesar de estar vinculado à análise 

das faculdades intelectuais e da lógica, em pouco tempo o conceito de ideologia passou a ser 

identificado com posições políticas e sociais. Como os ideólogos representavam uma ameaça 

a seu regime por defenderem posições republicanas, Napoleão Bonaparte (imperador francês 

no início do século XIX) atacou abertamente suas teorias a fim de desacreditar-lhes e, logo a 

ideologia passou a ter um significado “negativo, oposicional, implícito”9.

O conceito [de ideologia]  surgiu como parte  de uma tentativa de desenvolver  os 
ideais do Iluminismo no contexto das revoltas sociais e políticas que marcaram o 
nascimento das sociedades modernas. Por mais longe que esse conceito de ideologia 
tenha viajado, desde os dias do Instituto Nacional [onde ele foi criado], por mais 
variados que tenham sido seus usos, ele permanece, contudo, ligado aos ideais do 
Iluminismo,  particularmente  aos  ideais  da  compreensão  racional  do  mundo. 
(THOMPSON, 1995, p.48)

Os  escritos  de  Karl  Marx  e  Friedrich  Engels,  teóricos  fundadores  da  doutrina 

comunista,  ocupam uma posição central  na história desse conceito.  Apesar de possuir um 

papel sistemático no marco referencial de Marx, a ideologia apresenta uma multiplicidade de 

significados dentro de sua obra. Thompson identifica três concepções diferentes de ideologia 

presentes nos escritos de Marx e Engels,  responsáveis  por boa parte  da discussão teórica 

9 Ver os estudos de Thompson, 1995, cap. I
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posterior  em  torno  do  conceito:  a  concepção  polêmica,  a  epifenomênica  e  a  latente, 

apresentadas a seguir de forma sucinta.

Na “concepção polêmica”10, a ideologia é “uma doutrina teórica e uma atividade que 

olha erroneamente as idéias como autônomas e eficazes, e que não consegue compreender as 

condições reais e as características da vida sócio-histórica” (THOMPSON, 1995, p.51). Vale 

ressaltar  que  essa  concepção  se  aproxima  tanto  da  concepção  negativa  de  ideologia  de 

Napoleão Bonaparte, como das idéias originais de Destutt de Tracy.

De acordo com a “concepção epifenomênica”11 a ideologia é “um sistema de idéias 

que expressa os interesses da classe dominante, mas que representa relações de classe de uma 

forma  ilusória”  (THOMPSON,  1995,  p.54).  Essa  concepção  está  ligada  a  dois  aspectos 

fundamentais  do  marco  teórico  de  Marx:  primeiro,  as  formas  de  consciência  ideológicas 

podem ser desmascaradas, revelando também os interesses da classe dominante; segundo, o 

desenvolvimento do capitalismo moderno deu às classes dominadas as condições sociais para 

desmascarar  a  ideologia  das  classes  dominantes,  levando  as  classes  subordinadas  à 

compreensão de seu papel no processo histórico e, consequentemente, à revolução.

Desmascarar uma forma de consciência é mostrar que ela é ilusória,  errada,  sem 
justificação racional; implica não apenas que ela pode ser explicada com referência a 
relações sócio-econômicas, mas também que ela interpreta mal essas condições ou 
que ela não tem outra justificação a não ser o fato, empiricamente demonstrável, de 
expressar os interesses particulares de grupos cujas posições são determinadas por 
essas condições.  A caracterização  específica de uma forma de consciência como 
“ideológica”, de acordo com essa concepção [epifenomênica], implica que pode ser 
explicada, e por isso desmascarada, como uma expressão dos interesses da classe 
dominante. (THOMPSON, 1995, p.56)

Na “concepção latente”12 identificada por Thompson, esse caráter revolucionário da 

ideologia ganha um contraponto, pois ela é entendida como um conjunto de representações 

que sustentam “relações existentes de dominação de classes através da orientação das pessoas 

para o passado em vez de para o futuro, ou para imagens e ideais que escondem as mudanças 

de classe e desviam da busca coletiva de mudança social” (THOMPSON, 1995, p.58)

Chamando  a  atenção  para  o  fato  de  que  a  difusão  ou  prevalência  de  construções 

simbólicas podem sustentar relações e impedir transformações, caracterizando um processo de 

10 Presente em A Ideologia Alemã.
11 Já sinalizada em A Ideologia Alemã, mas mais notável no prefácio de Uma contribuição à crítica da economia  
política, no Manifesto Comunista, entre outros escritos.
12 Thompson (1995) explica que chama essa concepção de “latente” por dois motivos: o primeiro é que ele se 
refere a um conjunto de fenômenos sociais que Marx descreveu sem nomeá-los e que Thompson entende como 
“ideologia”; o segundo é porque esse mesmo conjunto de fenômenos não se enquadra adequadamente no marco 
referencial teórico de Marx.
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conservação social, essa concepção abriu espaço para o surgimento de um novo referencial 

teórico no campo da ideologia. 

“Depois de Marx, o conceito de ideologia assumiu um papel importante, tanto dentro 

do  marxismo  quanto  dentro  das  disciplinas  que  emergiram  das  ciências  sociais” 

(THOMPSON, 1995, p.62). Muitos foram seus enfoques e significados dentro desses campos 

teóricos. Thompson (1995) destaca ainda o processo de neutralização da ideologia em Lênin e 

Lukács, bem como a concepção de ideologia na sociologia do conhecimento de Mannheim, 

além do trabalho de diversos autores mais recentes. 

Nesse cenário, Thompson (1995) identificou duas principais concepções do conceito 

de ideologia: as neutras, que tentam caracterizar fenômenos como ideologia sem se preocupar 

se estes possuem caráter ilusório ou estão ligados a interesses de algum grupo; e as críticas, 

aquelas que possuem um sentido negativo, crítico ou pejorativo e, portanto, entendem que as 

ideologias devem ser combatidas e, se possível, eliminadas.

Na  compreensão  de  Thompson  (1995),  duas  respostas  teóricas  aparecem  como 

conseqüência. Por um lado, há quem utilize a concepção neutra da ideologia como forma de 

analisar – sem nenhum juízo pejorativo – os sistemas de pensamento e crenças simbólicas, 

esquecendo  ou  ignorando  o  fenômeno  da  dominação.  De  outro,  há  os  que  defendem  o 

abandono do conceito de ideologia que, por ser tão ambíguo e confuso, não se presta para fins 

de análise social e política.

Diante  desse impasse teórico,  Thompson (1995,  p.15)  sustenta  que “o conceito  de 

ideologia permanece uma noção útil e importante no vocabulário intelectual da análise social 

e política” e ainda que ele “não pode ser tão facilmente despojado de seu sentido negativo, 

crítico”. Para ele, o conjunto de problemas ao qual o conceito se refere é um aspecto que deve 

ser retido e desenvolvido criativamente.  Kellner corrobora com a posição de Thompson e 

afirma  que  “simplesmente  jogar  fora  o  conceito  da  crítica  da  ideologia  é  uma mutilação 

teórica.  Em vez  de  jogar  fora,  é  preciso  reconstruí-lo  e  expandir  a  crítica  da  ideologia”. 

(KELLNER, 2001, p. 81)

Cabe ressaltar que Kellner (2001) critica a restrição do estudo de Thompson (1995) 

por este  considerar  a  análise  da ideologia  apenas  no campo da linguagem e da teoria  do 

discurso. Os textos da cultura da mídia, na concepção de Kellner, incluem todos os produtos 

da mídia,  construções  simbólicas  com aspectos não apenas textuais,  mas também visuais, 

audiovisuais,  narrativos.  Portanto,  a  análise  da ideologia  em suas  estruturas  internas  deve 

combinar  a análise  do discurso com a crítica  mítico-simbólica  e narrativa  para que possa 

abarcar a complexidade das formas de veiculação da ideologia. Neste caso, como o objeto de 
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estudo é formado por textos impressos de forma padronizada dentro do jornal (editoriais) que 

não são acompanhados por imagens, as colocações de Thompson (1995) não são invalidadas, 

pois o aspecto a ser analisado é o texto propriamente dito.

Para este trabalho, nos apoiaremos na concepção crítica da ideologia apresentada por 

Thompson  (1995)  cuja  preocupação  principal  é  analisar  as  interações  entre  sentido 

(significado) e poder, ou seja, estudar as maneiras como o sentido (formas simbólicas) serve 

para estabelecer e sustentar relações de dominação. 

É apenas  com o  desenvolvimento  da  comunicação  de  massa  que  os  fenômenos 
ideológicos  podem tornar-se fenômenos  de  massa,  isto  é,  fenômenos  capazes  de 
afetar grande número de pessoas em locais diversos e distantes. Se a comunicação 
de  massa  se  tornou  o  meio  mais  importante  para  a  operação  da  ideologia  nas 
sociedades modernas,  isso se deve ao fato de ela  se ter transformado num meio 
importante de produção  e transmissão de formas simbólicas,  e porque as formas 
simbólicas assim produzidas são capazes de circular numa escala sem precedentes. 
(THOMPSON, 1995, p.31)

Apesar disso, o autor faz dois esclarecimentos: o primeiro é que a mídia é o principal, 

mas não o único meio pelo qual opera a ideologia, pois ela está presente numa variedade de 

contextos da vida cotidiana; segundo, para afirmar que as mensagens específicas mediadas 

pelos meios de comunicação são de fato ideológicas é preciso investigá-las dentro de uma 

metodologia interpretativa sistemática.

O  estudo  da  ideologia  exige  que  investiguemos  as  maneiras  como  o  sentido  é 
construído  e  usado  pelas  formas  simbólicas  de  vários  tipos,  desde  as  falas 
lingüísticas  cotidianas  até  as  imagens  e  aos  textos  complexos.  Ele  exige  que 
investiguemos os contextos sociais dentro dos quais essas formas simbólicas são 
empregadas e articuladas. Ele requer que perguntemos se – e se for o caso, como – o 
sentido  é  mobilizado  pelas  formas  simbólicas  em  contextos  específicos,  para 
estabelecer e sustentar relações de dominação. (THOMPSON, 1995, p. 16)

Mais uma vez, os pressupostos teóricos de análise implicam a contextualização dos 

textos  da  cultura  da  mídia  para  que  as  relações  sistematicamente  assimétricas  de  poder 

possam ser  reveladas,  tanto  quanto a necessidade  de estudar  as  estruturas  internas  desses 

textos,  desmascarando  a  construção  simbólica  (sentido)  a  serviço  do  poder,  ou  seja, 

sustentando relações de dominação (THOMPSON, 1995). 

Adotaremos a esquematização geral apresentada por Thompson (1995, p. 80-89) com 

os  cinco  modos  de  operação  da  ideologia  (legitimação,  dissimulação,  unificação, 

fragmentação e reificação),  bem como suas principais estratégias de construção simbólica, 

para fazer a análise da ideologia na estrutura interna dos textos, no terceiro capítulo. 



20

2.3 JORNALISMO, GLOBALIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE

O  jornalismo  como  conhecemos  hoje  passou  por  um  longo  processo  de 

desenvolvimento. Ele aumentou sua permeabilidade entre os leitores, se adaptou às formas de 

financiamento  e  mercados  consumidores,  até  chegar  a  ser  considerado componente  social 

necessário ao pleno desenvolvimento da democracia.

Apesar  de  existirem  diversos  formatos  de  impressos  desde  a  invenção  dos  tipos 

móveis de Johannes Gutenberg, inclusive com incipientes e diversas funções noticiosas13, para 

Jean Chalabay (apud PONTE, 2005), só a partir do século XIX se pode falar com propriedade 

da  existência  do  jornalismo.  “Será  no  ambiente  político  da  Revolução  Francesa,  cuja 

influência  extravasou  fronteiras,  que  se  começa  a  clarificar  um  regime  de  liberdade  de 

imprensa associado à nova filosofia dos direitos de cidadania” (PONTE, 2005, p.41).

Para  Nelson  Traquina  (2005),  esse  período  (século  XIX)  foi  a  época  de  ouro  da 

imprensa,  graças  a  um  conjunto  de  circunstâncias  sociais,  econômicas,  tecnológicas  e 

políticas. Se até o século XIX o jornalismo teve como principal função a propaganda política, 

o desenvolvimento de um novo sistema econômico de financiamento dos jornais fez com que 

houvesse uma mudança de paradigma na atividade: um jornalismo que privilegia os fatos e 

não a opinião, isto é, a informação acima da propaganda. Cabe dizer que essa forma de fazer 

jornalismo vem da escola britânica e se solidificou nos Estados Unidos. Com a expansão da 

influência norte-americana em vários campos da comunicação, esse se tornou um padrão de 

jornalismo, seguido com mais ou menos fidelidade nos jornais ao redor do mundo.

O desenvolvimento da publicidade se tornou uma alternativa ao financiamento político 

para os  jornais,  junto com o aumento  de arrecadação com as vendas.  Naturalmente,  essa 

capacidade de produção está atrelada a um novo dispositivo tecnológico capaz de reproduzir 

em larga escala e em pouco tempo uma grande tiragem de jornais,  assim como meios de 

transporte mais velozes para distribuí-los. Esses fatores fizeram da imprensa o primeiro meio 

de comunicação de massa, ou seja, um suporte capaz de veicular bens simbólicos a um grande 

número  de  receptores,  quase  simultaneamente.  Fatores  como  o  aumento  significativo  da 

alfabetização e a urbanização contribuíram para que os jornais chegassem a cada vez mais 

leitores.  Mas  foi  a  crescente  conquista  de  direitos  fundamentais,  como  a  liberdade  e  a 

democracia, que fez com que o jornalismo ocupasse papel de destaque na sociedade, sendo 

13 Para mais detalhes do processo de desenvolvimento da imprensa na Europa ver Ponte (2005), Thompson 
(1998) e Traquina (1999).
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denominado  de  “quarto  poder”,  um representante  legítimo  da  opinião  pública  e,  portanto 

responsável pela manutenção do sistema democrático (TRAQUINA, 2005).

A comercialização  da  imprensa  torna  o jornalismo mais  independente  dos  laços 
políticos e transforma a atividade também numa indústria onde um novo produto – 
as  notícias  como  informação  –  é  vendido  com o  objetivo  de  conseguir  lucros. 
(TRAQUINA, 2005, p.50)

Essa  nova  fase  do  jornalismo  apresentada  por  Traquina  (2005)  veio  na  forma  da 

“penny press”, onde os jornais eram vendidos a um preço muito barato a fim de aumentar 

suas tiragens. Como o preço de venda dos jornais não era (e ainda não é) suficiente para 

financiá-los totalmente, os veículos de comunicação se tornaram independentes dos partidos 

políticos, mas dependentes dos anunciantes. Mais valioso é o anúncio que chega a um público 

maior ou mais especializado, ou seja, quanto mais leitores, mais anunciantes e mais recursos 

financeiros para o jornal.

O  processo  de  mercantilização  das  notícias  e  o  crescimento  de  conglomerados 

empresariais  de  comunicação  afetam  as  formas  de  produção  dos  profissionais  e, 

consequentemente, a função social do jornalismo. Essas condições sociais e econômicas em 

que estão inseridos o aparato institucional e as rotinas de trabalho das redações não podem ser 

ignoradas.  Antes,  uma  leitura  crítica  de  qualquer  jornal  deve  implicar  na  observação  das 

posições políticas representadas na linha editorial do veículo como um todo. Posições estas 

muitas vezes vinculadas aos interesses econômicos e políticos dos proprietários dos meios de 

comunicação e/ou de seus anunciantes e financiadores.

Diversos autores14 se dedicaram à construção de teorias do jornalismo, com o objetivo 

de  responder  perguntas  que  nascem  da  prática  da  atividade  jornalística,  incluindo 

contribuições de outras ciências como a lingüística e as ciências sociais como um todo. Entre 

suas  preocupações,  encontram-se: o  conceito  de  notícia  e  o  que  torna  determinado  fato 

passível e merecedor de ser tornado público (critérios de noticiabilidade); a dicotomia entre 

objetividade/subjetividade  na tão aclamada imparcialidade  jornalística;  formas  de discurso 

dos gêneros jornalísticos, entre vários outros. 

Pela extensão de tais questões, consideramos apropriado aprofundar aqui apenas três 

temas relevantes para este trabalho: o editorial como gênero jornalístico de opinião dentro do 

contexto  de  hegemonia  do  jornalismo  informativo,  e  as  particularidades  do  jornalismo 

internacional e ambiental. Mas antes, é preciso um olhar mais atento ao contexto da imprensa 

norte-americana, nacionalidade do jornal escolhido para este trabalho.

14 Ver TRAQUINA et. al., 1999 PONTE, 2005; TRAQUINA, 2005, entre outros trabalhos nessa área.
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A imprensa nos Estados Unidos da América (EUA) está historicamente ligada à noção 

de liberdade, desde a Guerra da Independência e do processo pós-revolução de elaboração da 

Constituição  do  país,  como  bem  explica  John  William  Tebbel  (1974)  em  Os  meios  de 

comunicação  nos  Estados  Unidos.  Além de  reunir  dados  históricos  sobre  a  evolução  da 

imprensa, da publicação de livros, do rádio e da televisão, ele destaca a importância desse 

processo aliado à liberdade da mídia na formação do estado democrático no País.

É significativo que o livro de Tebbel foi publicado em 1974, época em que os Estados 

Unidos usufruíam de uma imprensa livre em meio a tantos países sofrendo censura por parte 

de governos autoritários, inclusive o Brasil. É, portanto, uma nação que deu a seus jornais 

condições de desenvolvimento diferentes das vivenciadas no território brasileiro.

No mundo cada vez mais sombrio de nossos tempos, os meios de comunicação nos 
Estados Unidos se elevam como tochas contra as sombras do autoritarismo, tanto de 
direita como de esquerda, cuja ameaça de desenvolvimento paira sobre nós. Com 
todos os seus defeitos, reais e imaginários,  eles permanecem em vívido contraste 
com os meios de outros países, tragados que foram por rígidos controles ou muito 
mais severamente cercado que os nossos. (TEBBEL, 1974, p.13)

De  acordo  com  o  autor,  a  Constituição  dos  Estados  Unidos  (criada  em  1787)  é 

resultado  de  intensas  discussões  entre  os  representantes  dos  recém-libertos  estados, 

profundamente divididos entre o federalismo e o anti-federalismo, ou seja, os que defendiam 

um governo centralizado ou maior  autonomia para as federações.  Essa disputa política de 

poder  acabou  dando  origem  à  primeira  emenda  (first  amendment)  à  Constituição  norte-

americana, que afirma:

O Congresso não fará nenhuma lei com respeito ao estabelecimento de uma religião, 
ou proibindo a livre prática da religião; ou restringindo a liberdade de expressão, ou 
da imprensa; ou o direito de o povo se reunir pacificamente e de recorrer ao governo 
para a correção de injustiças (apud TEBELL, 1974, p.84)

Como  conseqüências  da  primeira  emenda,  Tebell  (1974,  p.87)  aponta  duas 

considerações omitidas pela lei que “lançaram a base de uma interminável controvérsia” sobre 

a imprensa no País. A primeira não poderia ter sido discutida à época, pois “os delegados da 

convenção não poderiam prever a ascensão dos meios eletrônicos”. A segunda foi o fato de a 

emenda mencionar apenas a liberdade, omitindo a responsabilidade da imprensa. Para o autor 

isso  pode  ter  ocorrido  por  três  diferentes  motivos:  talvez  os  redatores  da  Constituição 

acreditassem que  a  responsabilidade  estava  implícita;  talvez  eles  tivessem consciência  da 

controvérsia de que “a responsabilidade não poderia ser legislada a menos que o governo 

impusesse alguma espécie de controle sobre a imprensa”; ou ainda, eles imaginaram que a 
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imprensa  se  tornaria  palco  de  debates  políticos  polarizados  pelos  dois  partidos  então 

existentes (federalistas e republicanos). 

O fato é que a noção de responsabilidade é um valor balizador da atividade jornalística 

assumido por diversos veículos de comunicação, em diferentes níveis. Para o jornal The New 

York Times, esse é um princípio básico, como afirma na publicação  Ethical Journalism: A 

Handbook of Values and Practices for the News and Editorial Departments (2004): 

The Times treats its readers as fairly and openly as possible. In print and online, we 
tell  our readers  the complete, unvarnished truth as best we can learn it.  It  is our 
policy to correct our errors, large and small, as soon as we become aware of them.15 

(TIMES, 2004, p.7)

Essa objetividade e imparcialidade aclamadas pelo New York Times – assim como por 

tantos outros jornais – deve ser vista com algumas ressalvas. José Marques de Melo (1985) 

nos  oferece  um  referencial  teórico  da  classificação  do  jornalismo  em  quatro  possíveis 

categorias,  a  saber:  jornalismo informativo,  opinativo,  interpretativo  e  diversional.  Para  o 

autor, mesmo com a hegemonia do jornalismo informativo e o desenvolvimento dos outros 

dois tipos mais recentes (interpretativo e diversional), o jornalismo opinativo não desaparece, 

mas tem seu espaço restrito às páginas chamadas “editoriais”, ou seja, delimitando claramente 

a diferença entre fatos (informação) e idéias (opinião). Contudo, o autor ressalta que

Admitir a existência de categorias que correspondem a modalidades de relato dos 
fatos e das idéias no espaço jornalístico não significa absolutamente desconhecer 
que o jornalismo continua a ser um processo social dotado de profundas implicações 
políticas,  onde  a  expressão  ideológica  assume caráter  dominante.  Cada  processo 
jornalístico  tem sua dimensão  ideológica  própria,  independentemente  do artifício 
narrativo utilizado (MELO, 1985, p.16)

Dessa maneira, Melo (1985) entende os meios de comunicação de massa – tanto os 

que circulam a informação jornalística  como os demais  meios  de reprodução simbólica – 

como  aparatos  ideológicos.  Ele  nega,  portanto,  a  idéia  da  objetividade  jornalística  na 

concepção  de  “neutralidade,  imparcialidade,  assepsia  política  que  as  fábricas  norte-

americanas  de  notícias  quiseram impor  a  todo o  mundo”  (MELO,  1985,  p.57).  Entre  os 

mecanismos da expressão opinativa  utilizados  na atividade jornalística,  o autor  destaca:  o 

controle negociado da linha editorial do jornal; a pauta, a cobertura, as fontes e o copidesque 

como filtros de seleção de informações que atuam no processo de produção das notícias; e a 

conotação jornalística expressa através dos títulos e manchetes.

15 “O Times trata os seus leitores da forma mais justa e transparente possível. Impresso ou on-line, dizemos aos 
nossos leitores a verdade limpa e completa da melhor maneira que conseguimos apreendê-la. É nossa política 
corrigir os nossos erros, grandes e pequenos, assim que tomamos conhecimento deles.” (tradução nossa).
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Apesar  desses  fatores  que demonstram a  expressão  da  opinião  – seja  da  estrutura 

hierárquica do jornal ou dos próprios repórteres – no âmbito do jornalismo informativo, há 

que se destacar os textos declaradamente opinativos. No entanto, a classificação dos gêneros 

jornalísticos é volátil e varia de acordo com os contextos sociais de cada país, apesar das 

influências que as tradições de uma nação podem exercer sobre outras. 

Se os gêneros são determinados pelo “estilo” e se este depende da relação dialógica 
que o jornalista deve manter com seu público, aprendendo seus modos de expressão 
(linguagem)  e  suas  expectativas  (temáticas),  é  evidente  que  sua  classificação 
restringe-se a limites culturais delimitados (MELO, 1985, p.33)

O gênero editorial, contudo, se apresenta como um gênero constante em vários países 

e  com características  semelhantes.  Melo  (1985,  p.79)  define  o  editorial  como  “o  gênero 

jornalístico que expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão 

no  momento”.  Porém, ressalta  a  necessidade  de  compreender  e  delimitar  melhor  essa 

“natureza  de  porta-voz  da  instituição  jornalística”.  Atualmente,  o  editorial  expressa  não 

apenas a opinião do proprietário da empresa, mas “uma teia de articulações políticas” e por 

isso “sua vocação é a  de aprender  a  conciliar  os diferentes  interesses  que perpassam sua 

operação cotidiana”. Essa teia é mais complexa quanto maior for a companhia e sua estrutura 

de financiamento.

Está distante aquela prática de redação dos editoriais velhos jornais e revistas, cuja 
tarefa era desempenhada pelo “dono”, ou seja,  pelo jornalista proprietário.  Como 
hoje as empresas jornalísticas pertencem a grandes corporações ou são gerenciadas 
por  pessoas  que  nem  sempre  emergiram  profissionalmente  do  jornalismo,  é 
compreensível que precisem apelar para redatores tarimbados que fazem a mediação 
entre a opinião institucional e a mensagem estampada nos editoriais (MELO, 1985, 
p. 81)

Melo (1985) ressalta ainda que o editorial é dirigido à coletividade, por se tratar de um 

texto que pretende orientar a opinião pública, mas que na prática isso acontece em empresas 

que  atuam numa  sociedade  civil  organizada  cuja  opinião  pública  é  autônoma  e  pode  se 

contrapor ao poder do Estado. Especificamente nos editoriais brasileiros, o autor identifica 

uma tendência maior de diálogo com o Estado que de textos dirigidos à coletividade. Por não 

tratar de temas ligados ao cotidiano da população, os editoriais no Brasil seriam, sobretudo, 

textos dirigidos à “coação do Estado para a defesa de interesses dos segmentos empresariais e 

financeiros que representam” (MELO, 1985, p.80). Isso faz com que os editoriais sejam lidos 

por uma pequena parcela da população brasileira. Uma história narrada por Gay Talese (1969) 

indica que os editoriais do New York Times também não são muito populares entre os leitores 

norte-americanos. 
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De qualquer  maneira,  os  editoriais  constituem um rico  campo  de  pesquisa  para  a 

comunicação, pois neles estão contidos juízos de valores que representam expressamente a 

opinião de importantes atores sociais – os conglomerados de comunicação – que exercem 

forte  influência  no contexto  de  transformações  culturais  e  disputas  políticas  que vivemos 

atualmente. “A cultura veiculada pela mídia fornece o material que cria as identidades pelas 

quais os indivíduos se inserem nas sociedades tecnocapitalitas contemporâneas, produzindo 

uma nova forma de cultura global” (KELLNER, 2001, p.9).

A globalização do capitalismo, juntamente com o advento das novas tecnologias de 

informação  está  reconfigurando  as  relações  econômicas,  políticas  e  culturais.  Ao  mesmo 

tempo em que opera como um processo civilizatório, homogeneizando culturas (a exemplo de 

outros como o colonialismo e o imperialismo), o globalismo traz em sua estrutura interna as 

tensões que ressaltam a diversidade, a pluralidade e o multiculturalismo (IANNI, 2007).

Sob muitos aspectos, as transformações que estão ocorrendo no mundo no fim do 
século XX, sugerindo os primeiros lineamentos do século XXI, são manifestações 
de  uma  ruptura  de  amplas  proporções,  por  suas  implicações  práticas  e  teóricas. 
Inicia-se  outro  ciclo  da  história,  talvez  mais  universal  do  que  outros,  e  cenário 
espetacular de outras forças sociais e outras lutas sociais. (IANNI, 2007, p. 185)

Os meios de comunicação de massa, por ampliar a acessibilidade das informações e 

bens simbólicos em geral a um grande número de pessoas, vêm desempenhando um papel 

importante nas novas formas de sociabilização. É neste cenário que devemos analisar as novas 

formas de produção jornalística. Com a diminuição das distâncias e o surgimento, cada vez 

mais freqüente, de questões de interesse global, a atividade jornalística vem ampliando seus 

interesses nas pautas internacionais. Um exemplo dessa realidade são as crises econômicas 

que, devido à interdependência transnacional e da globalização do mercado financeiro, afetam 

de alguma maneira praticamente todos os países. 

Apesar da escassez de bibliografia e pesquisas na área do jornalismo internacional, 

João  Batista  Natali  (2004)  nos  fornece  um panorama histórico,  bem como um guia  para 

analisar  as  particularidades  que  envolvem  a  atividade  jornalística  nas  editorias  de 

internacional. 

O jornalismo internacional pode ser considerado um ramo do jornalismo que trata de 

assuntos externos ao seu país, ou seja, de assuntos que não são domésticos. Assim, é claro que 

o  conceito  “internacional”  é  relativo  de  um  país  para  o  outro.  Isso  implica  na  grande 

quantidade  de  informações  que  essa  editoria  recebe  e  descarta  diariamente.  Portanto,  o 

trabalho de seleção das notícias mundiais passa por processos específicos, mais rigorosos e 

seletivos que as demais  editorias.  Nesse sentido,  os critérios de noticiabilidade que fazem 
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parte dessa atividade jornalística atendem a uma demanda do público, que possui geralmente 

um nível  educacional  mais  elevado e interesses mais cosmopolitas  que os demais leitores 

(NATALI, 2004). 

A redução de equipes de correspondentes é adotada em vários jornais como medida de 

diminuição de gastos. Como conseqüência direta, a publicação de informações enviadas por 

agências de notícias aumenta – sendo que poucas detêm grande parte do mercado mundial. 

Com a informatização o trabalho nas redações foi ampliado,  pois o redator tem acesso às 

informações que as agências não transmitem através da internet.  Dessa forma, o jornalista 

pode aprofundar ou contextualizar os fatos, dando uma notícia com mais qualidade ao leitor.

Segundo Natali (2004), em nenhuma outra editoria a internet e as novas tecnologias de 

comunicação e transmissão de informações foram tão revolucionárias.  Como o tráfego de 

informações  ficou  inexoravelmente  mais  barato  e  mais  rápido,  o  trabalho  dos  jornalistas 

especializados em notícias internacionais foi facilitado, tanto para os correspondentes como 

para os redatores (que trabalham nas redações do próprio país).

O autor apresenta alguns temas que geralmente entram nessa pauta: guerras, eleições 

em países vizinhos ou em países de grande influência global, epidemias e tragédias, sejam 

naturais ou provocadas pela ação direta do homem.

Nem tudo que  é  notícia  aparece  nos  noticiários  internacionais.  O noticiário  não 
constrói um retrato do mundo com determinado grau de exatidão. Muita coisa que 
será vista no futuro como de capital importância histórica é diariamente deixada de 
lado. E, ao mesmo tempo, certos temas sem importância histórica nenhuma acabam 
virando notícia porque interessam a mitologia de nosso cotidiano. (NATALI, 2004, 
p. 12)

Visivelmente, a questão ambiental tem se tornado pauta cada vez mais importante em 

diversas editorias, inclusive na internacional. Como decorrência do processo de globalização, 

com a emergência das “cidades globais” e o declínio do estado-nação, está a provocação de 

uma  nova  consciência  onde  o  planeta  Terra  passa  a  ser  entendido  como  o  território  da 

humanidade (IANNI, 2007):

É muito  significativo  que  a  problemática  ambiental,  ou  propriamente  ecológica, 
tenha  sido  reaberta  em termos  bastante  enfáticos  na  época  da  globalização.  Em 
poucos  anos,  formaram-se  movimentos  sociais  empenhados  em  denunciar  as 
agressões ao meio ambiente, reivindicar medidas de proteção, exigir a reposição de 
condições originais. A terra, a fauna, a flora, a água, o ar, os recursos do subsolo, 
tudo passou a preocupar a opinião pública, mobilizar movimentos sociais, suscitar a 
criação  de  cursos  universitários  e  programas  de  pesquisa,  estimular  a  edição  de 
livros  e revistas,  tudo isso destinado a proteger,  obstar  e repor os ambientes,  os 
nichos ecológicos. Aos poucos, muitos se dão conta de que vivem no planeta Terra, 
e  precisam  entender-se  como  habitantes  que  dependem  da  vida  desse  planeta 
(IANNI, 2007, p. 22-23)
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O jornalismo passa a desempenhar,  então,  um papel  de difusor de informações  de 

interesse público e global, vitais para a sobrevivência da humanidade. O jornalismo ambiental 

é uma especialização que possui fortes conotações ideológicas no sentido de resistência e luta 

às  posições  dominantes.  Para  chegarmos  ao  conceito  de  jornalismo  ambiental,  se  faz 

necessário  trabalhar  também  com  conceitos  como  “meio  ambiente”,  “comunicação 

ambiental”  e “desenvolvimento  sustentável”.  Assim,  no livro  Comunicação,  Jornalismo e 

Meio Ambiente:  Teoria e  Pesquisa,  Wilson da Costa  Bueno (2007)  nos  traz as seguintes 

definições que delimitam e posicionam ideologicamente o “ethos” do jornalismo ambiental:

Meio Ambiente é o complexo de relações, condições e influências que permitem a 
criação e a sustentação da vida em todas as suas formas. Ele não se limita apenas ao 
chamado meio físico ou biológico (solo, clima, ar, flora, fauna, recursos hídricos, 
energia,  nutrientes,  etc)  mas  inclui  as  interações  sociais,  a  cultura  e 
expressões/manifestações  que  garantem  a  sobrevivência  humana  (política, 
economia, etc).  (BUENO, 2007, p.33)

Bueno  destaca  também  a  diferença  entre  “comunicação  ambiental”  e  “jornalismo 

ambiental”. Para ele, comunicação e jornalismo são entendidos como processos que têm por 

objetivo  a  circulação  e  a  troca  informações,  conhecimentos  e  significados,  mas  possuem 

amplitudes diferentes. Assim, a “comunicação ambiental” é definida como:

Todo o conjunto de ações, estratégias, produtos, planos e esforços de comunicação 
destinados  a  promover  a  divulgação/promoção  da  causa  ambiental,  enquanto  o 
Jornalismo Ambiental,  ainda que uma instância  importante da comunicação,  tem 
uma restrição: diz respeito exclusivamente às manifestações jornalísticas.  (BUENO, 
2007, p.30-31)

Outro termo importante para esse estudo é o “desenvolvimento sustentável”. Segundo 

Bueno, o que vem sendo comumente adotado é o que foi explicitado em 1988 no Relatório 

Brundtland,  elaborado pela  Comissão Mundial  para o Meio Ambiente  e  Desenvolvimento 

(World Comission on Enviroment and Development  – WCED) da Organização das Nações 

Unidas (ONU), a saber: “desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades 

das  gerações  presentes  sem  comprometer  as  necessidades  das  gerações  futuras”  (Apud. 

BUENO, 2007, p. 19). No entanto, o autor aponta que, em virtude da sua proposta genérica, 

esse conceito – e outros tantos como responsabilidade social, comunicação integrada – tem 

sido “flexibilizado para atender a interesses outros e para legitimar ações empresariais que se 

afinam  com  uma  ideologia  meramente  reformista”.  Quanto  ao  significado  de 

desenvolvimento, ele afirma:

Podemos perceber, pelo discurso empresarial e pela ação de intelectuais e governos 
comprometidos  com  a  lógica  racionalista,  que  desenvolvimento  tem  sido 
sistematicamente confundido com crescimento econômico e que está mais associado 
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ao crescimento do PIB e das exportações, que o acesso à comida, à educação, à água 
potável,  ao  saneamento  básico  ou  a  serviços  de  saúde.  (...)  O  conceito  de 
desenvolvimento  sustentável  está  contaminado,  portanto,  com  a  perspectiva 
econômico-financeira  e  é  visto  especialmente  como  um  problema  de  gestão 
empresarial. Há empresários que acreditam que a sustentabilidade que interessa é 
aquela que garante a sobrevivência do seu próprio negócio.  (BUENO, 2007, p.20)

Assim, Bueno (2007) defende que o desenvolvimento sustentável para o jornalismo 

ambiental extrapola essa vertente meramente econômica e tem ligação direta com a qualidade 

de  vida  dos  cidadãos.  Analisando  as  manifestações  da  temática  ambiental  nos  jornais 

brasileiros, Bueno destaca que

O jornalismo  ambiental  anseia  por  um conceito,  que  extrapole  o  do  jornalismo 
científico tradicional (comprometido com uma parcela significativa da comunidade 
científica que tem privilegiado a continuação de suas pesquisas, sem contextualizar 
suas repercussões), que não se confunda, em nenhuma hipótese, com o jornalismo 
econômico  (impregnado  pelo  canto  de  sereia  do  modelo  agroexportador,  da 
revolução tecnológica a qualquer preço e da apologia das aplicações rentáveis do 
capital  financeiro)  e  que não se apóie em um jornalismo cultural,  quase sempre 
tipificado pelo diálogo surdo das elites. (BUENO, 2007, p.29)

Quanto  à  parcialidade  e objetividade  do jornalismo ambiental,  Bueno (2007, p.21) 

defende que ele não pode abrir mão da militância, entendida como “o compromisso primeiro e 

inadiável dos jornalistas com a conscientização, com a mobilização de braços e mentes, com a 

superação  das  desigualdades,  com  a  denúncia  dos  grandes  interesses”.  O  autor  descarta 

totalmente,  portanto,  a  neutralidade  do  jornalismo  ambiental  que  deve,  pela  sua  própria 

definição, ser engajado nessa luta social, “tomar partido, investigar as causas e conseqüências 

da ação nefasta dos grupos econômicos que degradam o meio ambiente”.

Apesar de serem textos que obedecem, como qualquer outro texto jornalístico,  aos 

processos  tradicionais  de  produção  jornalística,  Bueno  estabelece  alguns  parâmetros  que, 

pelas  particularidades  já  apresentadas  do  jornalismo  ambiental,  devem  caracterizar  uma 

reportagem ambiental:

Uma reportagem ambiental representa um compromisso, exercido a partir de uma 
visão particular do mundo e deve ser planejada e executada em função disso. Se a 
pauta, as fontes, o foco da entrevista não estiverem respaldadas nesse olhar (multi e 
interdisciplinar,  politicamente  engajado,  planetariamente  comprometido),  teremos 
obviamente  uma  reportagem  qualquer.  (...)  O  problema  não  está,  portanto,  nas 
etapas  utilizadas  para  a  produção  da reportagem ambiental,  que podem seguir  o 
modelo-padrão,  mas na capacitação  (que não é meramente  técnica),  no olhar  do 
repórter, no ânimo para a realização do trabalho. (BUENO, 2007, p.36)

Apesar  de não fazer  uma sistematização  bem organizada,  o autor  (BUENO, 2007, 

p.35-54) apresenta algumas situações que devem ser seguidas ou evitadas ao desempenhar tal 

tarefa.  Com  relação  aos  atributos  de  uma  boa  pauta  ambiental,  ele  destaca  seis  pontos 

apresentados a seguir de forma resumida: 
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1) Como  toda  boa  pauta,  deve  ser  consistente,  originar-se  de  situações  concretas, 

contemplando a controvérsia, o embate de opiniões.

2) Deve pressupor  que  aquele  que  a  produz  domine  os  conceitos  básicos  dessa  área 

complexa,  vasta  e  multidisciplinar,  ou  seja,  um conhecimento  prévio,  formação  e 

capacitação especializada.

3) Deve enxergar  as coisas com uma “lente  grande angular”,  ou seja,  considerar  não 

apenas os fatores técnicos ou econômicos, mas também os sociais, políticos, etc., pois 

a pauta ambiental deve ter uma perspectiva abrangente.

4) Não deve apontar soluções mágicas para os problemas apresentados, nem tampouco 

responsabilizar unicamente as autoridades, mas deve fazer crer que a solução depende 

de um esforço global e que toda a sociedade deve estar mobilizada para implantá-la.

5) Ela deve buscar um “gancho” com a realidade  cotidiana  dos leitores,  repercutindo 

temas  globais  a  partir  de  uma  perspectiva  local  a  fim  de  facilitar  o  processo  de 

conscientização.

6) Precisa  fundamentalmente  desempenhar  uma  “função  pedagógica”,  sistematizando 

conceitos e difundindo informações para que o leitor possa ficar apto a participar do 

debate.

Com relação às fontes, Bueno critica a “lattelização das fontes”, ou seja, a priorização 

de  fontes  do  âmbito  da  Academia,  do  universo  político  (autoridades)  e  da  comunidade 

empresarial.  “Esta  atitude  elitista,  autoritária  e  não  democrática,  exclui  do  debate  falas  e 

experiências  dos  cidadãos  comuns,  que  têm  informações,  conhecimentos  e  vivências 

fundamentais para ampliar e oxigenar esta pauta e este debate” (BUENO, 2007, p. 43). Entre 

essas  vozes  excluídas  geralmente  estão  os  povos  tradicionais  da  floresta,  agricultores 

familiares,  organizações  não-governamentais  (ONGs)  ambientalistas,  trabalhadores  e 

operários, entre outros.

Sobre a captação das informações para uma reportagem ambiental, Bueno alerta para a 

necessidade  de  preparação  e  busca  de  informações  em outras  fontes  que  não  apenas  os 

entrevistados, como publicações científicas e documentos. Vale ressaltar que o autor coloca as 

reportagens  ambientais  no  âmbito  do jornalismo investigativo,  pois  as  pautas  sobre  meio 

ambiente geralmente exigem um esforço maior de apuração para poder cumprir seu papel de 

militância. O jornalista deve, portanto, estar muito bem preparado para não se deixar levar 

pelos discursos “politicamente corretos” que encobertam a destruição da natureza.
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Diante dessas características, tem-se que o jornalismo ambiental, como o definido por 

Bueno  (2007), está  normalmente  refugiado  nas  chamadas  mídias  ambientais  –  revistas, 

agências e portais  especializados  – e passam longe das redações  dos grandes jornais  pelo 

mundo. Mas, até que ponto esse ativismo ambiental está à margem das matérias cuja pauta é a 

Amazônia  brasileira?  E  se  não  são  esses  os  princípios  norteadores  das  informações 

publicadas, quais são? Bueno nos dá os exemplos acima citados, mas a questão não se esgota. 

Especialmente  quando consideramos  o contexto  internacional  e  a  posição  privilegiada  do 

Brasil  por  causa  dos  recursos  naturais  que  dispõe,  mas  que  ainda  precisa  construir 

mecanismos eficientes para preservar.
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3 AMAZÔNIA: UMA FLORESTA, MUITOS MITOS

Dando  continuidade  à  análise  sócio-histórica,  ponto  de  partida  escolhido  neste 

trabalho  para  a  compreensão  da  ideologia  no  discurso  editorial  do  New  York  Times 

(THOMPSON,  1995;  KELLNER,  2001),  este  capítulo  tem  por  objetivo  apresentar  a 

Amazônia dentro do contexto em que os editoriais em questão foram escritos, procurando ver 

a Amazônia real, ou seja, além dos muitos mitos que a rodeiam. Diante da amplitude e da 

complexidade dos aspectos físicos, históricos e sociais – muitos ainda por serem descobertos 

–, optamos por selecionar apenas alguns pontos mais relevantes para esta análise. 

Amazônia é uma palavra que agrega diversos conceitos e valores, apesar de se tratar 

de um espaço físico do planeta,  portanto supostamente concreto e objetivo.  Isso pode ser 

entendido como um sinal de que compreender esse complexo ecossistema também implica 

considerar os fatores sociais atrelados a ele, sejam passados ou atuais, e as pressões internas e 

externas que a região vem sofrendo – especialmente a partir do final do século XX, período 

dos  textos  analisados  no  terceiro  capítulo.  Para  isso,  é  necessário  considerar  também  as 

influências das relações políticas e econômicas entre o Brasil e o mundo, e das transformações 

no  pensamento  da  comunidade  internacional  sobre  a  relação  entre  meio  ambiente  e 

desenvolvimento.

A Amazônia é amplamente conhecida por ser a maior floresta tropical, possuir a maior 

biodiversidade e a maior bacia hidrográfica – em volume e extensão – do mundo. Esse rico e 

peculiar ecossistema é, na realidade, uma porção da América Latina que se estende por mais 

de sete milhões de quilômetros quadrados, penetrando fronteiras de sete países. A maior parte 

dessa imensa floresta se encontra em território brasileiro e é chamada Amazônia Legal.

De acordo com o IBGE, a área da Amazônia Legal no Brasil é maior que 5 milhões 
de  quilômetros  quadrados,  compreendendo  os  estados  do  Pará,  Amazonas, 
Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, e parte dos estados do Tocantins, Mato Grosso e 
Maranhão.  Formada  por  três  grandes  unidade  morfoestrutuais:  a  Cordilheira  dos 
Andes (11%), os escudos brasileiro e guianense (44%) e a planície amazônica, é 
compartilhada por Brasil, Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana, Peru e Venezuela. 
Mais de 60% de sua área encontra-se em território brasileiro, com rios de grande 
porte, o que faz o Brasil um dos países com maior disponibilidade de água doce do 
mundo. (CUNHA, in CAPOZZOLI, 2008a, p10.)

Além da abundância de recursos hídricos, a Amazônia se destaca mundialmente por 

suas riquezas minerais (ouro, bauxita, caulinita, cassiterita, petróleo entre vários outros), sua 
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imensa biodiversidade (fauna e flora) e pelas características culturais dos povos indígenas que 

habitam a  região  desde  tempos  remotos,  cujos  modos  de  vida  e  relações  com a  floresta 

chamam a atenção de pesquisadores do mundo todo.

Contudo,  alguns  de  seus  aspectos  ainda  passam  despercebidos  para  a  maioria  da 

população. Por um lado porque a Amazônia ainda é pouco conhecida – lacunas em várias 

áreas do conhecimento científico são reclamadas por pesquisadores da região (BACCARO, in 

CAPOZOLLI, 2008a) –, mas também porque o pouco que se conhece não é amplamente 

divulgado. 

Embora  o  Brasil  seja  considerado  um  país  “megadiverso”,  (...)  raramente  é 
enfatizado que muito dessa riqueza ainda continua desconhecida. Grande parte dela 
está nas florestas da Amazônia, esse território imenso e heterogêneo, que demanda 
abordagens  inteligentes  para  conciliar  o  desenvolvimento  sócio-econômico  e  a 
conservação ecológica. (BRAGA-NETO in CAPOZZOLI, 2008a, p.31)

Além das dificuldades de se estudar um território tão grande, com locais de difícil 

acesso e uma biodiversidade ainda não mensurada, há também problemas para obter recursos 

materiais  e  humanos  para  realizar  as  pesquisas  na  região.  Como  conseqüência  disso,  a 

imagem de uma Amazônia estereotipada e mítica é alimentada no imaginário da população 

mundial e mesmo dos brasileiros, com grande contribuição dos meios de comunicação.

3.1 FLORESTA DE SUPERLATIVOS

A formação do Continente (ou Cráton) Amazônico remonta aos períodos mais antigos 

do tempo geológico, chegando há pelo menos dois bilhões de anos. Boa parte desse terreno 

antigo ainda pode ser encontrada, como na região de Carajás, rica em reservas minerais. 

A complexa história  evolutiva do continente amazônico constitui  um registro  da 
evolução  da  Terra  no  período  que  se  estende  do  Mesoarqueano  ao 
Mesoproterozóico, cobrindo, portanto, 2 bilhões de anos. Ela nos ajuda a entender 
muitos  aspectos  de  interesse  não  só  científico,  mas  também  econômico. 
(DALL’AGNOL; ROSA-COSTA, in FURTADO, 2008, p.13)

Entre os interesses econômicos oriundos do solo amazônico, destacam-se as jazidas 

minerais e, no subsolo desconhecido de sua imensa bacia sedimentar, a promessa de grandes 

reservas de petróleo e gás natural, com mais de um milhão de quilômetros quadrados de área 

potencial para pesquisa desses recursos.
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A  maior  parte  dos  minérios  amazônicos  encontra-se  incrustada  em  rochas  pré-
cambrianas. É o caso do ferro, manganês, ouro, cobre, níquel, estanho e tungstênio. 
As bacias sedimentares, por sua vez, contêm imensas jazidas de bauxita – minério 
de alumínio – e, em menor escala, de ferro. Essa diversidade de depósitos minerais 
foi  desenvolvida  em diferentes  ambientes  geológicos,  ao  longo  de  uma  história 
evolutiva de cerca de 3 bilhões de anos. (VILLAS in CAPOZZOLI, 2008a, p.76)

Essa formação geológica, especialmente após o nascimento da Cordilheira dos Andes, 

é responsável pela criação da bacia hidrográfica mais extensa do planeta. O rio Amazonas, 

com mais de 7 mil quilômetros de extensão, é o maior rio também em volume de água, com 

seus mais de mil afluentes. É o único rio do mundo que possui uma foz tanto em delta como 

em estuário, fertilizando a terra ao seu redor. Ele é, sozinho, responsável por 16% do volume 

total de água que os rios lançam ao oceano todos os anos. 

A maior  reserva de água doce do mundo também conta com lençóis subterrâneos, 

fonte  de  abastecimento  de  água  nos  principais  centros  urbanos  da  região.  As  redes 

subterrâneas,  depositadas  especialmente  nos  terrenos  sedimentares,  são  um recurso  muito 

valioso e vulnerável, pois o risco de contaminação aumenta pela permeabilidade do solo onde 

se encontram. 

Falar  da  grandeza  e  da  importância  das  espécies  vegetais  e  animais  existentes  na 

Amazônia é tarefa que não cabe neste trabalho. Contudo, vale lembrar que o Brasil é um dos 

17 países considerados “megadiversos”16, sendo o que abriga a maior diversidade de animais e 

plantas – cerca de 20% da biodiversidade do planeta, de acordo com o Programa de Pesquisa 

em Biodiversidade (PPBio) do Ministério da Ciência e Tecnologia. Outro dado significativo é 

que as florestas tropicais concentram a maior parte da biodiversidade do globo e a Amazônia 

responde por 26% das florestas remanescentes da Terra. Na base da criação do PPBio está o 

valor  estratégico  para  o  desenvolvimento  do  país  representado  por  esse  imenso  banco 

genético, cujo valor estimado é de pelo menos US$ 2 trilhões, segundo estimativa do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)17.

16 Por reunirem em seus territórios cerca de 70% das espécies animais e vegetais do planeta, são denominados 
megadiversos os seguintes países: Brasil (atual presidente do grupo) África do Sul, Bolívia, China, Colômbia, 
Congo,  Costa  Rica,  Equador,  Filipinas,  Índia,  Indonésia,  Madagascar,  Malásia,  México,  Peru,  Quênia  e 
Venezuela. O grupo faz parte da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), principal fórum mundial para 
temas  relacionados  à  biodiversidade,  fruto  da  Conferência  das  Nações  Unidas  para  o  Meio  Ambiente  e 
Desenvolvimento  (Rio-92).  A  convenção  foi  assinada  por  168  e  ratificada  por  188  países.  Ver  site 
<http://www.cdb.gov.br/>. Acessado em 16/03/2010.
17 Informações  do site  do Programa de Pesquisa de Biodiversidade  do Ministério  da Ciência e  Tecnologia, 
disponíveis no endereço <http://ppbio.inpa.gov.br>. Ainda de acordo com o PPBio, baseado na experiência de 
empresas  de  biospropecção,  o  Brasil  deixa  de  ganhar  US$  250  bilhões  por  ano  ao  não  explorar  sua 
biodiversidade. (Acessado em 21/04/2010)

http://ppbio.inpa.gov.br/
http://www.cdb.gov.br/
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De acordo com Antônio Carlos Robert Morais (2005), o que transforma um elemento 

da  natureza  em  um  recurso  natural  é  sua  capacidade  de  ser  trabalhado  pelo  homem, 

transformando-o em valores  de uso para  a  sociedade.  Isso significa  que a  técnica  é  uma 

mediação básica entre os recursos naturais e a humanidade e, portanto, o valor natural de uma 

determinada  área  varia  historicamente,  dependendo  das  características  e  das  formas  de 

produção das sociedades que a ocupam ao longo do tempo.

Assim, à diversificação natural  dos lugares  terrestres,  que expressa uma desigual 
presença  de  processos  e  fenômenos  da  natureza  em  cada  localidade,  há  que  se 
adicionar essa requalificação a cada momento do que constitui essa riqueza natural 
para uma dada sociedade. Essa requalificação da natureza mediada da sociedade (e 
da  técnica)  circunscreve  o  conjunto  de  recursos  naturais  de  um dado meio,  sua 
naturalidade historicizada pela apropriação humana (...). Essa riqueza depositada em 
um dado espaço constitui o patrimônio natural da sociedade que o domina, sendo um 
dos elementos caracterizadores do seu território. (MORAES, 2005, p.103)

A história da floresta amazônica está permeada por essa premissa de forma visível, por 

ser  uma  região  com  inúmeras  possibilidades  de  utilização  de  seus  recursos  naturais  por 

diferentes  técnicas  inseridas  em  culturas  e  contextos  diversos.  De  forma  breve,  serão 

apresentadas a seguir algumas formas de valoração da Amazônia ao longo do tempo, com 

foco  na  Amazônia  brasileira  no  período  da  história  mais  recente.  Espera-se  com  isso 

compreender melhor que pressões a floresta vem sofrendo desde a chegada dos colonizadores 

europeus à região e, sobretudo, no contexto da globalização e da evolução do movimento 

ambientalista.

3.2 DOS CACICADOS AMAZÔNICOS AO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Muito  ainda  está  para  ser  descoberto  sobre  a  história  dessa  misteriosa  região  do 

planeta,  que  sempre  despertou  o  interesse  internacional  de  pesquisadores,  governos  e 

empreendedores.  Desde os primeiros encontros dos colonizadores portugueses e espanhóis 

com o “Mar Dulce” – como Pinzón chamou o rio Amazonas – e a exuberante floresta tropical 

da  região,  o  etnocentrismo  marcou  o  modo  dos  europeus  compreenderem,  estudarem  e 

imaginarem  a  Amazônia.  Mark  London  e  Brian  Kelly  (2007),  em  A  última  floresta:  a  

Amazônia na era da globalização, o segundo livro dos autores sobre a região, apresentam um 

breve resumo dos primeiros registros feito por exploradores europeus na região.
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O primeiro relato foi o da jornada pelo rio Amazonas feito por Gaspar de Carvajal, que 

acompanhou a expedição do espanhol Francisco de Orellhana em 1542. O mito das mulheres 

guerreiras conhecidas como Amazonas, oriundo da mitologia grega, teria sido atualizado por 

Carvajal  em  sua  narração  refletindo  uma  “variada  gama  de  impactos  nas  mentalidades 

européias”  que  as  viagens  ao  Mundo  Novo  causaram,  de  acordo  com  Geraldo  Mártires 

Coelho  (in  FURTADO,  2008,  p.65).  A  cena  do  ataque  à  expedição  liderado  por  bravas 

guerreiras seminuas, que lutavam à frente dos homens, foi considerada apenas como mais um 

dos exageros e fantasias do relato de Carvajal.

Durante  meio  milênio,  ninguém acreditou  nas  descrições  que  Carvajal  fizera  da 
ocupação contínua de grandes extensões às margens do rio [Amazonas]. Como a 
principal motivação de seu diário foi a fraude, e já que as descrições não condiziam 
com as  observações  de  milhares  de  viajantes  posteriores,  ele  foi  desqualificado 
como um mero contador de histórias mirabolantes. (LONDON; KELLY, 2007, p.42)

Os autores destacam também os trabalhos do padre jesuíta Cristóbal de Acuña18, do 

cientista francês Charles-Marie de La Condamine19 e de três grandes naturalistas com grande 

poder  de  observação  que  realizaram um trabalho  de  catalogação  e  pesquisa  científica  na 

região em meados do século XIX: Alfred Russel  Wallace,  Henry Walter  Bates e Richard 

Spruce. Na primeira metade do século XX, as histórias da floresta narradas por viajantes se 

afastaram do caráter sóbrio das investigações científicas e adquiriram contornos de narrativas 

de ficção  aventuresca  e  emocionante,  mantendo alguns  traços  verdadeiros,  mas  por vezes 

exagerando outros (LONDON; KELLY, 2007).

Se, de um lado temos a história da Natureza, de como ela é, de outro temos a história 
da cultura de quem viu a Amazônia a partir de expectativas, preconceitos e verdades 
preestabelecidas,  raramente  conseguindo  compreender  a  Amazônia  como  ela  é. 
Imediatamente lhe são atribuídos valores e, com freqüência, os valores nada tem a 
ver  com  a  constituição  física  e  mesmo  com  a  tradição  histórica  da  região:  o 
Eldorado, a Terra das Amazonas, o Inferno Verde, o Celeiro do Mundo, o Deserto 
Vermelho. (PINTO, in CAPOZZOLI, 2008b, p.7)

Um fato comumente ignorado da história da Amazônia está ligado ao que Marcos 

Pereira Magalhães (in FURTADO, 2008) chamou de “mito da natureza selvagem”. Segundo 

ele, a imagem de uma floresta intocada não resiste às evidências de que as ações humanas 

iniciadas há mais de 10 mil  anos tiveram grande influência sobre a composição atual dos 

ecossistemas amazônicos.

18 Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas, em 1641.
19 Relation abrégée d’um Voyage fait dans l’interieur de l’Amérique meridionale depuis la cote de la mer du Sud 
jusq’aux cotes du Brésil et de la Guyane en descendant la rivière des Amazones, em 1745.
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É comum pensar que a floresta amazônica teria ficado intocada, sem sofrer qualquer 
influência humana, até a ascensão das sociedades agricultoras. E que as intervenções 
humanas, quando finalmente ocorreram, só teriam alcançado pontos isolados, em 
áreas  reduzidas,  localizadas às margens dos principais rios da região.  Entretanto, 
estudos  recentes  vêm  mostrando  que  a  influência  do  homem  sobre  a  cobertura 
vegetal da Amazônia, além de ter sido extensa e intensa, teve início com a chegada 
dos  primeiros  grupos  de  caçadores-coletores  há  11  mil  anos,  no  mínimo. 
(MAGALHÃES, in FURTADO, 2008, p.37)

De acordo com Denise Pahl Schaan (in FURTADO, 2008), a história indígena pré-

colombiana não pode ser cientificamente analisada pelos relatos dos viajantes europeus, nem 

no período da colonização – pois estes estavam impregnados pelo olhar etnocentrista – nem 

tampouco dos pesquisadores mais preparados do século XVII – pois estes já encontraram uma 

realidade totalmente diferente da vivida pelos indígenas antes da chegada do branco. Por isso 

a autora defende a arqueologia como única fonte confiável de informações para reconstituir 

essa história. 

As pesquisas da arqueóloga americana Ana Roosevelt, entre outros estudiosos, muito 

têm contribuído para elucidar o passado desses povos, revelando que os primeiros habitantes 

da  Amazônia  chegaram  por  volta  de  11.200  anos  atrás.  Esses  caçadores  tropicais  se 

alimentavam basicamente de pequenos animais, frutos e castanhas. Pouca coisa se sabe sobre 

as populações horticultoras da floresta, embora evidências do manejo e cultivo de plantas, 

como  a  mandioca,  sejam  registradas  desde  5  mil  anos  atrás,  bem  como  a  produção  de 

cerâmica – que se acreditava ser apenas posterior à agricultura – com datas de até 10 mil anos 

atrás (a mais antiga da América). 

Uma evidência importante deixada por esses povoamentos são os sítios de terra preta 

arqueológica (TPA):  

 
Grandes sítios de terras pretas guardam vestígios de centenas de anos de ocupação 
por sociedades com organização sociopolítica regional. São os chamados cacicados 
das várzeas, descritos como reinos pelos viajantes dos séculos 16 e 17, que os viram 
plenamente  desenvolvidos.  Sociedades  estratificadas,  governadas  por  chefes 
regionais que exerciam domínio político e simbólico por áreas que se estendiam por 
dezenas de quilômetros em alguns casos. (...) Os cacicados amazônicos mantinham 
redes  de intercâmbio supra-regional,  que integravam mercados onde se trocavam 
matérias-primas e produtos manufaturados. (SCHAAN, in FURTADO, 2008, p.33)

Os primeiros cacicados surgiram na ilha de Marajó, tendo persistido por pelo menos 

900 anos e certamente influenciando outros desenvolvimentos culturais na região. A cerâmica 

marajoara,  por  exemplo,  é  de  beleza  e  sofisticação  únicas.  Outros  sítios  de  TPA  foram 

encontrados na área central da floresta, geralmente próximos a grandes lagos. As descobertas 

sobre a estrutura social em que viviam os cacicados amazônicos vêm desmistificando a visão 

simplista – que povoa o imaginário até mesmo dos brasileiros – do índio amazônico que vivia 
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em condições muito atrasadas em termos de organização social, uso e domínio dos recursos 

da floresta.

Foram essas sociedade dinâmicas, com sofisticado domínio sobre os mais diversos 
ecossistemas, que foram encontradas pelos conquistadores europeus no século 16. 
Em nenhuma outra parte do país o desenvolvimento de instituições sociopolíticas 
complexas tinha chegado tão longe. (SCHAAN, in FURTADO, 2008, p.35)

Outra  descoberta  recente  que  pode  modificar  radicalmente  a  maneira  com  que  a 

ocupação humana na região amazônica tem sido encarada pelo ocidente é que essas tribos que 

povoaram densamente a região se apropriaram, com o passar do tempo, de técnicas agrícolas, 

tendo realizado manejo florestal nas áreas onde viviam. Isso significa que a ação humana 

modificou efetivamente a constituição da flora e da biodiversidade atual da floresta, estima-se 

que em até 60% de sua composição (MAGALHÃES in FURTADO, 2008).

Independente de sua origem, dezenas de milhares de pessoas já viviam na Amazônia 
quando um bando de espanhóis sujos, famintos e castigados pelo clima ‘descobriu’ o 
rio  [Amazonas]  em  11  de  fevereiro  de  1492.  Achados  antropológicos  recentes 
indicam que os amazônidas conheciam seu ecossistema e viviam em uma simbiose 
saudável  que  ainda  não  conseguimos  reproduzir.  Com a  violência  e  as  doenças 
infecciosas,  os  conquistadores  destruíram  sociedades  produtivas  que  também 
conservavam o meio ambiente. (LONDON; KELLY, 2007, p.40)

Isso  representa  uma  mudança  significativa  de  valoração  da  floresta  como  recurso 

natural  entre  essas  sociedades  “primitivas”  e  o  modo  de  exploração  do  colonizador,  que 

continua sendo reproduzido,  com algumas  modificações,  pelo governo brasileiro.  Antônio 

Carlos Robert Moraes (2005) coloca a questão da dominação e exploração territorial – motor 

da colonização brasileira – como característica básica da formação do país e influente nas 

políticas e planejamentos ambientais até hoje.

A formação do estado no Brasil  vai  estar  continuamente marcada  por uma forte 
orientação de cunho geopolítico:  garantir  a  soberania e a integridade  dos fundos 
territoriais será sempre sua missão básica.  Daí um aparelho de Estado construído 
tendo por referência o domínio do território e não o bem estar do povo. (MORAES, 
2005, p.15)

O  autor  lista  como  características  essenciais  da  formação  brasileira:  a  Conquista 

Territorial; o Padrão Dilapidador dos Recursos, ou seja, uma ocupação extensiva do espaço e 

uma utilização intensiva dos recursos naturais; Dependência Econômica Externa; Concepção 

Estatal Geopolítica, legitimando a idéia de um Estado forte e ativo que conduz o processo de 

“construção do país”; Tensão Federativa, representada pela disputa e distribuição do poder 

entre  as  diferentes  elites  do  país;  Estado  Patrimonial,  onde  quem detém  o  poder  detém 

também as riquezas; e uma Sociedade Excludente, como conseqüência desses fatores. 
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Isso pode ser observado de forma clara na história da Amazônia brasileira, marcada 

por ciclos de ocupação motivados pela exploração econômica de algum recurso natural: da 

exportação das “drogas do sertão” desde a primeira metade do século XVII, até os incentivos 

fiscais  do  governo  federal  que  levaram fazendeiros  a  ocupar  e  desmatar  vastas  áreas  da 

floresta, utilizando-as para atividades agropecuárias, sobretudo na segunda metade do século 

XX.

Durante o período colonial, as drogas do sertão foram um dos principais motivadores 

da  ocupação  da  floresta,  especialmente  para  suprir  as  demandas  do  mercado  externo  de 

produtos como cacau, salsa, pau-cravo, entre outras especiarias. Contudo, isso não exclui a 

importância de atividades agrícolas (como a plantação de tabaco) nesse mesmo período, que 

tiveram inclusive certo caráter civilizador. Na Amazônia colonial, a atividade extrativista de 

coleta das drogas do sertão convivia com plantações, bem como a mão-de-obra indígena (livre 

e cativa) coexistia com a força de trabalho dos escravos africanos (FIGUEIREDO; RICCI; 

CHAMBOULEYRON, in FURTADO, 2008).

Ainda  na  esteira  da  dependência  do  mercado  externo,  as  duas  grandes  Guerras 

Mundiais deram impulso a dois ciclos econômicos do mesmo produto: a borracha. No início 

do século XVIII, com as descobertas científicas e o processo da Revolução Industrial,  os 

europeus  “descobriram”  a  borracha.  Ou  melhor,  descobriram  que  uma  árvore  nativa  da 

Amazônia,  a  seringueira,  produz  um látex  que  poderia  ser  largamente  utilizado  nos  seus 

produtos  industrializados.  Com  essa  demanda,  a  floresta  virou  destino  de  milhares  de 

nordestinos, que passaram a trabalhar nos seringais, nas pequenas vilas e nas grandes cidades. 

A partir  de  1871,  a  borracha  passou  a  ser  o  principal  produto  de  exportação  da  região, 

ultrapassando o cacau. 

Esse cenário ficou conhecido como primeiro ciclo da borracha e durou até a primeira 

década do século XX, quando os ingleses organizaram plantações de seringais na Ásia. O 

látex da Amazônia, que antes era hegemônico, passou a representar apenas 5% do suprimento 

mundial do produto. Esse fato é considerado por alguns como o primeiro caso de biopirataria 

que se tem conhecimento.

Durante a Segunda Guerra Mundial,  quando os seringais do sudeste da Ásia foram 

ocupados pelos japoneses, o Brasil experimentou um breve retorno à borracha. Fornecendo o 

látex que as forças aliadas necessitavam, a Amazônia recebeu um novo fluxo de migrantes 

(em sua  maioria,  nordestinos)  durante  o  governo  Vargas,  que  ficaram  conhecidos  como 

“soldados da borracha”. A borracha, além de colocar a Amazônia no âmbito internacional, 

modificou  profundamente  a  feição  dessa  região  do  país,  com o  aumento  populacional,  a 
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criação de novos povoados e os reflexos sociais  desses apogeus econômicos  seguidos por 

períodos  ociosos  para  a  população  (FIGUEIREDO;  RICCI;  CHAMBOULEYRON,  in 

FURTADO, 2008).

Contudo, foi a partir do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), com seu lema 

desenvolvimentista (cinqüenta anos em cinco) e o redirecionamento do foco de expansão no 

País  para  o  interior  com a construção  de Brasília  em 1960,  que a  Amazônia  iniciou  seu 

processo de integração com o resto do país:

As oportunidades  agora estavam no interior  e Brasília era o primeiro passo para 
tornar acessíveis essas regiões inexploradas. A construção da Belém-Brasília [1960-
1974], a primeira conexão rodoviária entre a Amazônia e o resto do Brasil, expôs a 
floresta a ondas migratórias. Antes disso, toda a população da região era ribeirinha e 
ficava isolada do resto do país. (LONDON; KELLY, 2007, p.61)

Daí  em  diante,  as  transformações  que  aconteciam  no  Brasil  chegavam  mais 

rapidamente à floresta, ao mesmo tempo em que esta alcançava um espaço cada vez maior no 

palco  dos  interesses  econômicos  nacionais  e  internacionais.  O  termo  “Era  dos  Grandes 

Projetos”20 é representativo do período história da Amazônia que se seguiu, por demonstrar a 

pretensão, a pontualidade e mesmo a desconexão de algumas iniciativas dos empresários e do 

governo brasileiro na região: 

1) O  empresário  norte-americano  Daniel  Keith  Ludwig  idealizou  um  ambicioso 

projeto  agro-industrial  de  produção  de  celulose  e  papel,  a  partir  de  áreas 

reflorestadas, criando a Jari Florestal e Agropecuária Ltda., mais conhecida como 

Projeto Jari, em 1967. Apesar do alto investimento na construção de uma indústria 

de  celulose  e  uma  termelétrica  em plataformas  que  flutuariam no  Rio  Jari,  o 

projeto de Ludwig não se desenvolveu como ele esperava, resultando em prejuízos 

financeiros da ordem de 415 US$ milhões.21

2) Também  em  1967,  foi  criada  a  Zona  Franca  de  Manaus,  uma  área  que  teve 

incentivos  fiscais  inicialmente  por  30  anos,  para  implantação  de  um  pólo 

industrial, comercial e agropecuário na Amazônia. Foi uma estratégia do governo 

brasileiro para propiciar condições de alavancar o processo de desenvolvimento da 

região. Atualmente, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) é 

20 Este  termo  foi  utilizado  por  Aldrin  Moura  de  Figueiredo,  Magda  Ricci  e  Rafael  Chambouleyron  (in 
FURTADO, 2008), no artigo onde falam sobre a história da Amazônia sob a perspectiva da utilização da terra na 
região. Além dos projetos citados pelos autores, incluímos mais alguns que consideramos importante citar, mas 
foram encontrados em outras fontes.
21 Informações disponíveis no site da empresa cujo nome atual é Jari Celulose S/A: www.jari.com.br, acessado 
em 03/05/2010.

http://www.jari.com.br/
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responsável pela administração da sede (em Manaus) e das sete Zonas de Livre 

Comércio em municípios com fronteiras internacionais22.

3) O Projeto Carajás, oficialmente conhecido como Programa Grande Carajás (PGC), 

foi um projeto de exploração mineral criado pela Companhia Vale do Rio Doce 

(empresa estatal brasileira à época) entre os anos de 1979 e 1986. Sua extensão de 

900 mil quilômetros quadrados é considerada a mais rica área mineral do planeta. 

4) A partir da construção da Belém-Brasília (1960 – 1974), o governo militar (1964-

1985)  incentivou a  ocupação da floresta  através  ao  longo de eixos  rodoviários 

como Cuiabá-Santarém (BR-163), Transamazônica (BR-230) e Perimetral  Norte 

(BR-210). A esses eixos rodoviários fez parte do Plano de Integração Nacional 

(PIN) implantado com o objetivo/argumento da integração e segurança nacional, 

causando grandes impactos sociais e ambientais.

De  fato,  os  militares  se  preocuparam  com  a  segurança  nacional,  não  com  a 

preservação  do  meio  ambiente.  E  a  Amazônia,  com  seus  quase  1.300  quilômetros  de 

fronteiras internacionais e pouca ocupação, representava uma séria ameaça a essa segurança e 

à identidade nacional.  Adotando uma postura tipicamente militar,  eles se prepararam para 

conquistar  a  floresta.  E  a  principal  estratégia  utilizada  foi  exatamente  a  construção  das 

rodovias a fim de fomentar a colonização da terra e o desenvolvimento da região. (LONDON; 

KELLY, 2007)

Ao abrir estradas no meio da floresta, o governo brasileiro possibilitou a atividade de 

extração madeireira  e da produção agropecuária,  abrindo caminhos para escoar produções 

que,  de  maneira  geral,  causam  mais  desperdício  e  destruição  do  que  desenvolvimento 

econômico. Em torno da ação madeireira e de outros projetos agropecuários, de mineração e 

mesmo  industriais,  criou-se  uma  arena  de  conflitos  rurais  onde  pequenos  produtores 

disputavam  espaço  com  grandes  latifundiários,  e  estes  também  disputavam  entre  si. 

(FIGUEIREDO; RICCI; CHAMBOULEYRON, in FURTADO, 2008)

Os  impactos  causados  por  essa  abertura  da  floresta  sem  planejamento  ambiental 

começaram a ser percebidos numa escala cada vez maior. Os desmatamentos e a violência 

rural já chamavam atenção da comunidade internacional nas décadas de 1960 e 1970, mas “o 

que algumas pessoas usavam para medir destruição, outras [os generais brasileiros] usavam 

para medir integração” (LONDON; KELLY, 2007, p.67). 

22 Informações disponíveis no site da SUFRAMA: www.suframa.gov.br, acessado em 03/05/2010.

http://www.suframa.gov.br/
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A realidade contemporânea da Amazônia reflete em grande medida o movimento 
histórico das disputas pelo uso da terra, pelos enfrentamentos de discursos sobre o 
ideal de uma agricultura racionalizada e a tradição extrativista, sobre a realidade do 
desmatamento  e  a  quase  utopia  da  sustentabilidade  no  manejo  econômico  da 
floresta.  Porém, mais do que ciclos econômicos díspares  e lineares,  a  Amazônia 
viveu e ainda vive um velho dilema, colocado em pauta tanto nas discussões da 
Coroa portuguesa no século XVII como nas do governo atual. Se não fosse assim, o 
mundo inteiro não acompanharia com grande interesse as notícias sobre os índices 
de  desmatamento,  ou sobre  políticas  do governo  para  a  região.  (FIGUEIREDO; 
RICCI; CHAMBOULEYRON, in FURTADO, 2008, p.87)

3.3 ANOS 80: “A DÉCADA DA DESTRUIÇÃO”

A panela de pressões internas e externas que a Amazônia vem sofrendo de maneira 

crescente desde a colonização parece ter entrado em ebulição na década de 1980. Diversos 

fatores políticos,  econômicos,  científicos  e  sociais  convergiram,  fazendo dessa década um 

período de grandes transformações e repercussões para a floresta.

O  subtítulo  “A  Década  da  Destruição”23 faz  referência  ao  trabalho  de  maior 

visibilidade do cineasta Adrian Cowell, famoso por produzir inúmeras séries premiadas para a 

TV britânica  BBC.  Feita  em parceria  a  Universidade  Católica  de  Goiás,  a  série  sobre  a 

Amazônia  reúne  quatro  filmes  que  mostram  a  realidade  enfrentada  pela  floresta  e  seus 

habitantes no que diz respeito aos problemas ambientais e a ameaça à sua biodiversidade. Não 

por acaso,  as filmagens  foram feitas  na década de 1980 e documentaram a destruição da 

Amazônia e a história  de personagens reais  na luta  pela  sua preservação,  inclusive Chico 

Mendes. Os filmes são intitulados: "Montanha de Ouro", "Nas cinzas da floresta", "Na Trilha 

dos Uru-Eu-Wau-Wau", e "Chico Mendes - Eu quero viver"24.

De acordo com o diretor, a série tem esse nome por retratar um período - década de 
1980  a  1990  -  no  qual  a  quantidade  de  material  orgânico  que  as  queimadas 
provocadas na região amazônica fizeram foi imperativa para a crise ambiental e a 
criação - e posterior proteção - de várias ONGs, assim como de outros organismos 
internacionais.  Cowell  afirma  que  durante  a  década  retratada  por  ele  aconteceu 
provavelmente a maior destruição da história na região.25 

De fato, a década de 1980 foi marcada pelo acúmulo das conseqüências de vários anos 

de  exploração  intensiva  dos  recursos  da  região,  bem  como  das  obras  e  projetos  sem 

23 O título original da série é The decade of destruction (Reino Unido, 1990).
24 Os títulos originais são: Mountains of gold, In the ashes of the Forest, Killing for land e The killing of Chico 
Mendes. Tradução  apresentada  em:  AMIGOS  DA TERRA.  Entrevista  com  Adrian  Cowell.  Amazônia.org, 
Notícias.  São Paulo,  19/12/2008.  Disponível  em  http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=295930. 
Acessado em 13/03/2010.
25 Ibid.

http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=295930
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planejamento dos impactos ambientais e sociais que causariam. Milhões de pessoas foram 

para  a  floresta  seguindo  a  promessa  de  um  tesouro:  terras  férteis  em  abundância  para 

plantações ou criações de gado, ouro e outros minérios valiosos, petróleo e produtos florestais 

de grande valor no mercado internacional (especialmente a madeira).

Nas  últimas  décadas,  a  ocupação  da  Amazônia  tem  merecido  a  atenção  de 
sucessivas administrações federais. Como resultado desse envolvimento do governo 
central, uma série de políticas públicas foi criada para desenvolver a região. Esse 
processo gerou aumento significativo do nível do desmatamento. (PASCOALOTO, 
in CAPOZZOLI, 2008a, p.15)

A  história  da  exploração  do  ouro  na  mina  de  Serra  Pelada,  no  estado  do  Pará, 

simboliza bem algumas dessas conseqüências. A partir de 1980, o local atraiu milhares de 

brasileiros em busca do Eldorado, chegando a se tornar o maior garimpo a céu aberto do 

mundo: em seis meses, 30 mil pessoas foram para Serra Pelada trabalhar e tentar a sorte no 

garimpo.  Em pouco  tempo,  os  problemas  começaram a  aparecer:  violência,  prostituição, 

degradação  ambiental.  Foi  necessária  a  intervenção  de  uma  figura  do  Estado  para  impor 

ordem àquele  mar  de gente,  e esse papel  foi  desempenhado pelo então major do exército 

brasileiro Sebastião Rodrigues de Moura, mais conhecido como Curió. O major é a origem do 

nome da cidade que lá se desenvolveu (Curionópolis) e chegou a ter uma população de 116 

mil habitantes em 1982 (LONDON; KELLY, 2007). 

A questão  da  posse da  terra  provocou conflitos  entre  os  garimpeiros  e  o  governo 

brasileiro.  Após  alguns  anos,  a  temperatura  da  febre  do  Eldorado  baixou,  apesar  das 

estimativas de ainda haver grande quantidade de ouro nos solos da região. Para London e 

Kelly  (2007,  p.123),  que conheceram os personagens dessa história  e viram de perto  seu 

apogeu e sua decadência,  “a febre do Eldorado ainda está  entranhada na Amazônia,  uma 

voracidade que leva a desmatamentos da noite para o dia, ocupação intensiva e, alguns anos 

depois, abandono”. 

A  ocupação  desordenada  da  região  amazônica,  fruto  do  estímulo  do  projeto  do 

governo militar  para a região, teve sérias conseqüências,  não só de ordem ambiental,  mas 

também social. Para com London e Kelly (2007), como resultados dos programas implantados 

por Brasília estão os desmatamentos, os conflitos sociais e a pobreza no campo.

Os desmatamentos por queimadas começaram a dar visíveis sinais de estarem fora de 

controle. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)26, a taxa 

26 Informações do Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Projeto 
PRODES). Vale ressaltar que esse programa foi iniciado em 1988 e teve como primeiro ano base o período de 
01/08/87 a 01/08/88. Disponível em <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2009.htm>.  Acessado em 
25/04/10.

http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2009.htm
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média de desmatamento anual em 1988 superou 20 mil quilômetros quadrados. Nas médias 

estaduais de desmatamento nesse mesmo ano se destacam o Pará com cerca de 7 mil, o Mato 

Grosso com mais de 5 mil,  e Rondônia com pouco mais de 2 mil  quilômetros quadrados 

destruídos  por  queimadas.  A  divulgação  desses  dados  chamou  a  atenção  da  imprensa, 

inclusive dos editores do New York Times, como veremos mais adiante.

Aos poucos, também veio à tona o componente humano da preservação da Amazônia: 

a biodiversidade ameaçada não é apenas a da fauna e da flora, mas também homens e sua 

pluralidade cultural. Tribos indígenas e povos que aprenderam a tirar seu sustento na floresta, 

convivendo em harmonia com os ciclos da natureza perdiam cada vez mais espaço para os 

novos empreendimentos, especialmente os latifúndios que desmatavam grandes áreas por um 

lucro  em  curto  prazo.  A  luta  pela  preservação  da  Amazônia  passou  a  ter  uma  nova 

importância, além da puramente ambiental, pois ela é fonte de renda e sobrevivência para a 

população que tradicionalmente a habita. 

O maior ícone desse movimento é o líder dos seringueiros Francisco Alves Mendes 

Filho, o Chico Mendes. Sua luta pela preservação da floresta – organizando os trabalhadores 

em “empates” para impedir pacificamente o desmatamento e em ações pela posse das terras – 

ia contra os interesses dos grandes fazendeiros do Acre. Entre outras coisas, ele defendia a 

criação  de  Reservas  Extrativistas  (Resex)  e  a  criação  de  áreas  públicas  de  preservação 

ambiental que podem ser utilizadas para atividades extrativistas pelas comunidades florestais. 

Jurado de morte por seus inimigos públicos, Chico Mendes foi assassinado na porta de sua 

casa no dia 22 de dezembro de 1988, apesar da vigília policial designada para sua proteção 

estar sentada em sua cozinha. Essa história teve grande repercussão nacional e internacional, 

fortalecendo o foco das atenções na Amazônia.

Ainda  hoje  as  idéias  do  líder  acreano  reverberam  no  País  através  de  seus 

companheiros de luta. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é uma sobrevivente 

dessa batalha. Na sua gestão como ministra (2003-2008), criou o Instituto Chico Mendes de 

Biodiversidade  (ICMBio),  autarquia  vinculada  ao  Ministério  do  Meio  Ambiente  cuja 

atribuição principal é criar e gerir as Unidades de Conservação do País, inclusive as Resex.

No momento em que holofotes do mundo todo se voltavam para a Amazônia, o Brasil 

vivia um momento de transição política, com a gradual abertura para o retorno à democracia:

O  governo  militar  teve  fim  em  1985  e  as  políticas  nacionais  começaram  a  se 
importar  menos com a ocupação pura e  simples e  mais com a questão de como 
responder às queixas do resto do mundo por causa da violência ambiental que o 
Brasil impingia a si mesmo. (LONDON; KELLY, 2007, p.67)
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O primeiro  presidente  civil  da transição lenta  e  gradual  da ditadura  militar  para a 

democracia  seria  Tancredo Neves,  que foi  eleito  indiretamente e morreu antes mesmo de 

tomar posse. Seu sucessor foi José Sarney Costa, ex-senador, grande proprietário de terras no 

Maranhão,  oligárquico  e  amigo  dos  militares  –  indícios  de  que  não  ocorreriam  grandes 

mudanças  na política  nacional  para  a  Amazônia.  Contudo,  Sarney assumiu  o governo no 

momento  em  que  “tempestades  simbólicas  –  arautos  da  crise  –  formavam-se  sobre  a 

Amazônia e colocavam a floresta no centro das atenções” (LONDON; KELLY, 2007, p.68-

69). 

Segundo London e Kelly (2007, p. 68), “na década de 1980, o Brasil teve de tolerar a 

grandiloqüência  de  países  que  já  haviam degradado  seriamente  o  meio  ambiente  e  cujos 

interesses  agrícolas  eram  sustentados  por  pesados  subsídios  governamentais”.  Líderes 

políticos como Al Gore, François Mitterrand, John Major (então Primeiro Ministro britânico), 

e  mesmo  Mikhail  Gorbachev  cobravam  providências  do  governo  brasileiro  para  frear  a 

destruição da floresta, por vezes até questionando a soberania nacional.

Como resposta a essas pressões, Sarney implantou o primeiro programa ambiental do 

país, chamado Nossa Natureza27, que criou agências e leis ambientais e “neutralizou muitas 

declarações hipócritas de políticos estrangeiros que se intrometiam em assuntos brasileiros” 

(LONDON; KELLY, 2007, p. 69). 

Além disso, o Brasil  estava em fase de elaboração de uma nova Constituição,  que 

oportunamente  integrou  as  preocupações  ambientais.  A  Constituição  brasileira  de  1988 

“representa, em relação às questões ambientais, a mais esclarecida declaração de intenções já 

vista”, pois ela estabeleceu o “princípio de que tanto o direito à propriedade quanto a ordem 

econômica  precisam  ser  compatíveis  com  a  proteção  do  meio  ambiente”.  Os  cidadãos 

passaram a ter o direito a um ambiente “ecologicamente equilibrado” e governo foi incubido 

dessa responsabilidade (LONDON; KELLY, 2007, p.73).

Ampliando o olhar sobre esse período, lembramos que a década de 1980 também é 

conhecida como a década perdida. A crise mundial do petróleo em 1979 teve grande impacto 

na  economia  brasileira,  rompendo  o  ritmo  do  chamado  “milagre  econômico”  que  o  País 

experimentara nas décadas anteriores. Como conseqüência, a dívida externa brasileira, assim 

como da grande maioria dos países da América Latina, chegou a níveis exorbitantes, sendo 

considerado impossível o seu pagamento. Foi também nessa década que teve fim a Guerra 

Fria.  Com  a  queda  do  Muro  de  Berlim,  em  1989,  as  relações  internacionais  se 

27 Segundo London e Kelly (2007, p.69), o Programa Nossa Natureza exigia: “1) a criação de reservas e parques 
nacionais;  2)  o  fim  dos  incentivos  fiscais  para  criação  de  gado  e  outros  programas  que  promoviam  o 
desmatamento; e 3) uma série de estudos científicos para a região [amazônica].”
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reconfiguraram: as preocupações deixaram de ser polarizadas entre Estados Unidos (Ocidente 

capitalista) e União Soviética (Oriente socialista) e passaram a ser mutilaterais, um solo fértil 

para o crescimento de modelos de gestão global do meio ambiente.

Acrescenta-se a essa época a realização de pesquisas sobre as conseqüências dos altos 

níveis de emissão de gases causadores do efeito estufa que avançaram e se tornaram públicas. 

A Amazônia teve então sua fase mítica de “pulmão do mundo”, pois seria a maior responsável 

pela produção de oxigênio do planeta. Esse foi mais um mito descartado, pois hoje se sabe 

que a floresta tropical madura consome a mesma quantidade de oxigênio que ela produz e que 

a maior fonte de emissões de oxigênio está nos oceanos (algas marinhas).  Ainda assim, o 

potencial  de  liberação  de  carbono  de  uma  floresta  em  chamas  alarmava  os  cientistas, 

chamando a atenção do mundo para os desmatamentos da Amazônia.

Aquilo para o que os cientistas vinham nos alertando havia anos agora aparecia nos 
jornais  como fato:  a  liberação  de grandes  quantidades  de carbono no ar  poderia 
aquecer a atmosfera. Essa hipótese havia muito ignorada começou a ganhar atenção. 
(...)  Enquanto  o  aquecimento  global  passava  dos  cadernos  de  ciência  para  as 
primeiras páginas dos jornais, a preocupação com a Amazônia chegava para ficar. 
(LONDON; KELLY, 2007, p.70)

O planeta começou a dar sinais de seu aquecimento e, em 1988 os Estados Unidos 

passaram por uma grande seca, que levou à falência diversos produtores agropecuários que 

tiveram suas fazendas arrebatadas pelo calor. De acordo com London e Kelly (2007, p.72), a 

combinação desses fatores fez com que o povo norte-americano estabelecesse uma relação 

direta  com a preservação da floresta  amazônica:  “o destino  de  uma árvore  na  Amazônia 

determinaria o destino de uma vaca no Texas” e o aumento do nível do mar pelo degelo das 

calotas polares destruiria Manhattan.

Abrimos aqui um parêntese para apresentar uma divergência na comunidade científica 

a  respeito  da  resistência  ou  vulnerabilidade  que  a  floresta  amazônica  apresenta  frente  às 

alterações  climáticas  que  vivenciamos  em  nosso  tempo.  Durante  muitos  anos,  a  ela  foi 

compreendida como um ecossistema fechado, regular, existente há muitos milhares de anos e, 

portanto,  resistente  às  alterações  climáticas  que  a  Terra  sofreu  nos  períodos  glaciais  do 

Pleistoceno (entre 2,5 milhões e 10 mil anos atrás). Pesquisas recentes combinando fatores 

climáticos, geológicos e paleontológicos, têm revelado o contrário, como explicam Rossetti e 

Toledo (in FURTADO, 2008): 

  
Muito  esforço  deve  ainda  ser  empreendido  a  fim  de  se  poder  reconstituir 
detalhadamente a sucessão de paisagens que se estabeleceram na Amazônia durante 
os  últimos  períodos  de  sua  história  geológica.  Entretanto,  os  dados  disponíveis 
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permitem concluir que a região amazônica, seguindo o padrão global, passou por 
várias modificações de sua paisagem, que se deu provavelmente no Mioceno [há 
mais de 20 milhões de anos]. Mudanças climáticas foram importantes no controle da 
distribuição entre a proporção de áreas de florestas e áreas abertas, até, pelo menos, 
o  final  do  Pleistoceno.  Contrariamente  à  teoria  dos  museus  [segundo  a  qual  o 
ecossistema permanece estável desde sua origem, conservando sua biodiversidade 
intacta], é essencial compreender que a Amazônia constitui um ecossistema instável 
e  de extrema fragilidade.  O equilíbrio  natural  que permite a  manutenção de sua 
exuberante  cobertura  florestal  atual  pode  ser  interrompido  facilmente  frente  a 
pequenas  mudanças  nas  condições  ambientais  atuais.  (ROSSETTI;  TOLEDO,  in 
FURTADO, 2008, p.21)

A despeito de previsões científicas otimistas ou catastróficas, é notório que a natureza 

vem sendo devastada pelo modo predatório com que ela está sendo explorada, especialmente 

depois da Revolução Industrial. A crise ambiental é evidente e uma mudança paradigmática 

se faz necessária.

Moraes (2005) aponta a dificuldade de se estabelecer uma relação entre a emergência 

da consciência ecológica e uma tradição teórica, pois a primeira aflora em diferentes discursos 

como o científico, filosófico e jornalísticos. No entanto, é possível acompanhar a evolução da 

questão  ambiental  como  movimento  social,  através  das  trajetórias  dos  movimentos 

ambientalistas. De certa forma, esses movimentos também se refletem nas ações que os países 

vêm realizando no âmbito de suas relações internacionais.

Sabe-se  que  as  primeiras  iniciativas  ambientalistas  possuíam  um  caráter 

preservacionista,  ou  seja,  buscavam  a  preservação  de  espécies  e  locais,  quer  seja  pela 

consciência ecológica ou por interesses econômicos. 

Cabe observar  que,  ao mesmo tempo que essa logística internacional  de política 
ambiental vai sendo implantada (com uma progressiva inclusão da sociedade dentro 
do universo de suas preocupações), a questão do uso dos recursos naturais também 
vai se estruturando como um tema da geopolítica e da economia. (MORAES, 2005, 
p.113)

Dois marcos na política internacional expressam essa integração das populações que 

habitam  o  planeta,  bem  como  questões  ligadas  à  economia  e  ao  desenvolvimento:  a 

Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  o  Meio  Ambiente  Humano,  ou  Conferência  de 

Estocolmo, e a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou 

Rio-92 (MORAES, 2005; SOARES, 2003).

Moraes (2005) destaca dois pontos resultantes da Conferência de Estocolmo, realizada 

em 1972, a saber: o primeiro está no Princípio 21 da Declaração de Estocolmo, onde o direito 

soberano dos  países quanto ao uso dos seus  recursos  naturais  foi  reafirmado.  Ao mesmo 

tempo, a conferência “criou espaços institucionais para a manutenção da discussão sobre o 

tema no âmbito internacional”.
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Mais uma vez, a década de 1980 se destaca pelas transformações sociais que fazem 

parte  da  contextualização  necessária  para  a  compreensão  da  Amazônia  no  cenário  do 

jornalismo internacional. A partir da Conferência de Estocolmo até a realização da Rio-92, o 

preservacionismo foi dando lugar a uma nova ótica ambiental, que inclui “uma argumentação 

cada  vez  mais  ecológica-econômica”,  com a  introdução  do  conceito  de  desenvolvimento 

sustentável como forma de solucionar os problemas de degradação ambiental decorrentes da 

pobreza e das desigualdades (MORAES, 2005).

Ao mesmo tempo que a pressão dos grandes interesses aumenta,  a resistência se 
fortalece e há uma contaminação (...) que se irradia em defesa do planeta seriamente 
ameaçado.  Pouco  a  pouco,  os  cidadãos,  mesmo os  de  idade  mais  jovem,  estão 
tomando consciência de que não apenas os mico-leões dourados e as baleias estão 
ameaçados de extinção e buscam integrar essa legião crescente de consumidores (e 
defensores) da informação ambiental. (BUENO, 2007:28)

O fato de a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

ter acontecido no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro em 1992, pode ser entendido como um 

reflexo da postura que o Brasil vem tomando diante da comunidade internacional, ciente de 

sua importância para as questões ambientais. No entender de London e Kelly (2005), talvez a 

mais  importante  ação de Sarney para o meio  ambiente  tenha sido a  oferta  brasileira  para 

sediar  a  Rio-92,  considerada  a  mais  importante  reunião de líderes  políticos  e  autoridades 

científicas da história do ambientalismo28, pois a decisão indicava a diminuição do medo de 

uma intervenção externa no país e na Amazônia. 

Para London e Kelly (2005), Sarney manteve os três princípios da política militar para 

a Amazônia, ou seja, soberania, segurança e desenvolvimento. Mas o cenário global no final 

da década de 1980 havia mudado, pois o conflito entre Ocidente e Oriente com o fim da 

Guerra Fria foi redirecionado para as organizações multilaterais e as questões globais:

Para reafirmar sua soberania sobre a Amazônia, mantê-la segura e criar sua própria 
política de desenvolvimento, o Brasil teve de convencer o resto do mundo de seu 
compromisso com o projeto ambientalista internacional e de que estava preparado 
para  desempenhar  um  papel  de  liderança.  A  fim  de  proteger  seus  objetivos 
nacionalistas,  o Brasil  teve de abraçar  o internacionalismo.  (LONDON; KELLY, 
2005, p.74)

De acordo com Bertha Becker (apud. ARAGÓN, in CAPOZZOLI, 2008b, p.16), os 

fluxos financeiros são globais e os recursos naturais estão estocados em territórios nacionais 

ou em “espaços ainda não regulamentados”. Ela reconhece atualmente três grandes reservas 

28 Em dezembro de 2009 aconteceu em Copenhagen a 15ª Conferência das Partes realizada pela  Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), conhecida como COP-15. A expectativa da 
população ao redor do mundo era que esta iria se tornar a mais importante, pelas medidas políticas e econômicas 
que resultaria. Contudo, os líderes políticos não chegaram a um acordo como esperado e a COP-15 se destacou 
mais pelas mobilizações sociais e sua repercussão na mídia global que pelos seus resultados efetivos.



48

ou “Eldorados” da natureza:  os fundos oceânicos,  ainda não regulamentados,  a Antártica, 

partilhada por diversos países, e a Amazônia, “único a pertencer, em sua maior parte, a um só 

Estado nacional”.

A exploração desses estoques de natureza de maneira abusiva na Amazônia, desde o 

período da colonização e de maneira crescente desde então, tem gerado preocupações que 

extrapolam os limites territoriais brasileiros e mesmo dos países que fazem parte da floresta. 

Os movimentos ambientais ganham força a cada dia e estendem suas preocupações ao planeta 

como um todo. As fronteiras entre os países se tornam mais tênues quando o assunto é a 

sobrevivência  humana na Terra e há quem defenda que a Amazônia é um patrimônio da 

humanidade. 

O  New York Times não ficou alheio a toda essa discussão. Entre os anos de 1988 e 

1989  publicou  um bloco  de  cinco  editoriais  deixando  clara  sua  posição  em relação  aos 

assuntos  pertinentes  à  Amazônia  e  sobre  como  o  governo  brasileiro  deveria  resolver  os 

problemas  que  assolavam  (e  ainda  assolam)  a  região.  Esses  textos  serão  analisados  no 

capítulo  seguinte,  procurando  revelar  como  essas  opiniões  e  informações  servem  para 

sustentar ou justificar relações de poder. 
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4 AMAZÔNIA NOS EDITORIAS DO NEW YORK TIMES

Colocadas  as  questões  sobre  a  Amazônia,  seus  aspectos  históricos  e  os  principais 

fatores impulsionadores de sua crescente visibilidade internacional, chega-se ao momento de 

traçar paralelos entre essa realidade e os textos editoriais do jornal The New York Times cujas 

pautas giram em torno da floresta brasileira.

Para  isso,  parte-se  dos  pressupostos  teóricos  apresentados  no  primeiro  capítulo, 

entendendo que os estudos culturais podem contribuir efetivamente para a construção de uma 

“pedagogia de leitura crítica da mídia” como afirma Kellner (2001, p.20), ao dar ferramentas 

de resistência à manipulação que a mídia pode operar. Estamos diante da tarefa, portanto, de 

explorar “algumas maneiras que os textos da cultura contemporânea da mídia criam formas de 

dominação ideológica que ajudam a reiterar as relações vigentes de poder” sem esquecer que 

elas,  ao  mesmo  tempo,  “fornecem  instrumental  para  a  construção  de  identidades  e 

fortalecimento, resistência e luta.” (KELLNER, 2001, p.10)

Neste  caso,  nosso  interesse  está  em  revelar  a  existência  (ou  não)  de  posições 

ideológicas transmitidas pelos textos que expressam diretamente a opinião de um dos jornais 

mais importantes de nossa época (editoriais do New York Times) a respeito de uma questão 

delicada e complexa que envolve interesses econômicos e políticos diversos e a urgência da 

preservação ambiental  (a  floresta  amazônica).  Tomaremos  como base os  cinco  modos  de 

operação da ideologia  apresentados  por  Thompson (1995)  para identificar  a  existência  de 

posicionamentos  ideológicos,  apontando a estratégia  de construção simbólica associada ao 

modo de operação específico.29

Como  não  caberia  aqui  uma  análise  de  todos  os  editoriais  que  citam  a  floresta 

amazônica,  estabelecemos alguns critérios  de seleção,  chegando a cinco textos publicados 

entre os anos de 1988 e 1989.  Contudo, antes de apresentar os detalhes da metodologia de 

seleção e iniciar a leitura crítica dos editoriais, cabe abrir um parêntese para justificar melhor 

a escolha do jornal em questão.

29 Apresentaremos apenas os modos e estratégias identificados na análise. Ver a tabela completa e a exposição 
detalhada de cada estratégia em Thompson (1995, p.80-89). 
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4.1 O PESO DO NEW YORK TIMES

O jornal norte-americano  The New York Times (ou simplesmente  The Times) parece 

ser um capítulo  à parte  no cenário do jornalismo mundial.  Com sede na cidade de Nova 

Iorque,  conta  com  10  (dez)  escritórios  na  região  de  Nova  Iorque,  11  (onze)  escritórios 

nacionais e 26 (vinte e seis) internacionais, sendo impresso em 26 (vinte e seis) cidades norte-

americanas. Sua média de circulação para o ano de 2009 foi 959.200 exemplares em dias de 

semana,  chegando a  1.405.200 nas edições  de domingo30.  De acordo com Molina (2008), 

apesar de não ser o jornal de maior circulação, nem o mais rentável, é o mais importante do 

País mais poderoso do mundo.

Como a maior parte dos jornais da atualidade, o Times faz parte de um conglomerado 

de comunicação, The New York Times Company, cujo principal objetivo é “to enhance society  

by creating, collecting and distributing high-quality news, information and entertainment”31. 

De acordo com as informações disponíveis no site32, a empresa também publica outros 17 

(dezessete) jornais, como o International Herald Tribune e  The Boston Globe, e mais de 50 

(cinqüenta) websites e possui um patrimônio estimado em US$ 2,4 bilhões.

Esse patrimônio começou quando Adolph Simon Ochs comprou em 1896 o decadente 

New-York  Daily  Times,  fundado  em  1851  por  Henry  J.Raymond  e  George  Jones,  cuja 

circulação diária era de 9.000 exemplares. Com o lema “to give the news impartially, without  

fear or favor”33, em 1935, quando Ochs morreu, ele havia elevado a tiragem do novo  The 

New York Times para de 469.000 exemplares. Desde então, o cargo de Publisher (diretor) do 

jornal vem sendo passado de geração a geração na família Ochs-Sulzberger. (TALESE, 2007)

A história do  Times é repleta de altos e baixos, episódios polêmicos, momentos de 

glória e escândalos. Ganhou 104 (cento e quatro)  Pulitzers, entre prêmios e citações, muito 

mais que qualquer outro jornal. Também coleciona as mais variadas críticas,  muitas delas 

contraditórias:

Jornal  filocomunista,  órgão  do  capitalismo  financeiro,  folha  sionista,  pasquim 
antijudaico,  porta-voz  do  governo  norte-americano,  agente  da  CIA,  vendido  ao 
capital  britânico  durante  as  guerras  mundiais,  germanófilo,  inocente  útil  etc. 

30 Disponível  em  <http://www.nytco.com/company/business_units/new_york_times_media_group.html>. 
Acessado em 04/06/10.
31 “Melhorar a sociedade através da criação, coleta e distribuição de notícias, informações e entretenimento de 
alta qualidade” (tradução nossa)
32 Disponível em <http://www.nytco.com/company/index.html>. Acessado em 04/06/10.
33 “Dar as notícias imparcialmente, sem medo nem favor” (tradução nossa)

http://www.nytco.com/company/index.html
http://www.nytco.com/company/business_units/new_york_times_media_group.html
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Algumas das acusações podiam ter um fundo de verdade, mas o conteúdo do jornal, 
igualmente, poderia justificar a afirmação oposta. (MOLINA, 2008, p.122)

Ainda de  acordo com Molina  (2008,  p.122),  o  Times é  considerado um jornal  de 

tendência liberal,  apesar apresentar uma posição de centro no espectro político.  Já apoiou 

diversos candidatos do Partido Republicano dos EUA e foi “excessivamente condescendente e 

acrítico nos primeiros anos do presidente  George W. Bush”. Contrata colunistas das mais 

variadas  posições  políticas  “para  oferecer  um  equilíbrio  opinativo”.  Isso  representa  a 

pluralidade de pontos de vista que abriga em suas páginas e sinal da complexidade de sua 

linha editorial.

Gay  Talese (2007) revela  alguns  desses aspectos  dos bastidores  do jornal  em  The 

Kingdon and the Power - Behind the scenes at The New York Times: the institution that  

influences the world. Narração verídica a guisa de ficção, pelo livro é possível vislumbrar até 

mesmo as cores, sons e cheiros das salas de redação e reunião do prédio de quatorze andares 

na Forty-third Street com a Brodway34, antiga sede do jornal. 

Uma dessas histórias é o discurso do então editor Clifton Daniel sobre a publicação de 

informações pelo Times a respeito do iminente ataque norte-americano à Baía dos Porcos, em 

Cuba, no ano de 1961. No discurso Daniel revelou os detalhes da discordância interna que 

havia  entre  os  editores  do  jornal,  que  não  publicou  tudo  o  que  sabia  por  questões  de 

“segurança nacional”. Para Talese (2007), o mais importante desse evento não é o fato de o 

Times ter o poder de influenciar as decisões do governo federal quanto ao ataque, mas sim o 

fato de revelar aos leitores uma nova perspectiva do Times:

They [the readers] had probably imagined the interior of The Times to be closer to 
its prevailing image, a cathedral of quiet dignity, the home of the Good Gray Lady, 
and perhaps years  ago The Times was more like this. But now, in the nineteen-
sixties, it was not35. (TALESE, 2007, p.5)

Assim como esse caso, outros mais retratam a responsabilidade adotada pelo jornal 

quanto  ao  impacto  do  conteúdo  que  publica,  bem  como  pelo  respeito  aos  leitores.  A 

companhia possui uma extensa e detalhada política sobre ética jornalística (The New York 

Times  Company  Policy  on  Ethics  in  Journalism)36,  que  orienta  a  postura  de  seus 
34 Talese (2007) aponta a  43rd Street com a  Broadway como endereço do prédio do jornal. No entanto, de 
acordo com as informações do próprio jornal, o  Times se mudou para a  Long Acre Square, situada na  42nd 
Street com a Broadway em 1905. Pouco tempo depois, o nome do cruzamento foi mudado para Times Square, 
mundialmente famoso ponto de referência na cidade de Nova Iorque. Atualmente a sede do jornal é um prédio 
ambientalmente sustentável projetado por Renzo Piano, localizado na ponta sudoeste da área da Times Square, 
na 8th Avenue, entre a 40th e 41st Streets.(TIMES, 2010)
35 “Eles  [os  leitores]  provavelmente  haviam  imaginado  o  interior  do  Times mais  próximo  à  sua  imagem 
prevalecente, uma catedral de calma dignidade, a casa da Boa Senhora Cinza, e talvez, anos atrás, o Times assim 
fosse. Mas agora, na década de sessenta, não é mais assim.” (tradução nossa)
36 TIMES, 2005. Disponível em < http://www.nytco.com/press/ethics.html#standards>, acessado em 04/06/2010.

http://www.nytco.com/press/ethics.html#standards
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colaboradores  em  diversas  questões  como  no  relacionamento  com  as  fontes  e  trabalhos 

paralelos  ao  da  empresa,  a  fim  de  garantir  o  compromisso  de  seus  profissionais  com  a 

principal premissa da companhia: "Content of the highest quality and integrity: this is the  

basis for our reputation and the means by which we fulfill the public trust and our customers'  

expectations."37 (TIMES, 2005)

Our goal  is  to  cover  the  news  impartially  and  to  treat  readers,  news  sources, 
advertisers and all parts of our society fairly and openly, and to be seen as doing so. 
The reputation of our company rests upon that perception, and so do the professional 
reputations of its staff members. Thus the company, its separate business units and 
members of its newsrooms and editorial pages share an interest in avoiding conflicts 
of interest or any appearance of conflict.38 (TIMES, 2005)

Essas premissas são seguidas também no seu maior  jornal,  apresentadas com mais 

detalhes  em  Ethical  Journalism: A Handbook of  Values  and Practices  for  the News and  

Editorial  Departments,  publicado  pelo  The New York  Times em setembro  de  2004.  Essa 

renovação dos preceitos éticos pode ser entendida como uma estratégia de reconstrução dos 

elos de confiança com o público, recentemente abalados.

Embora as crises recentes tenham abalado seriamente a autoconfiança do jornal e 
mostrado sua vulnerabilidade, sua reação diante de uma das maiores crises de sua 
história, reconhecendo seus erros, confirma seu aguçado grau de responsabilidade e 
a  seriedade  com que  enfrenta  a  tarefa  de  informar  e  analisar.  (MOLINA,  2008, 
p.113)

Ao falar em crises recentes, Molina (2008) se refere a dois casos de erros graves do 

jornal, que tiveram grande repercussão. O primeiro foi em 2003, quando o Times descobriu 

que um de seus repórteres, o jovem Jayson Blair, vinha falsificando entrevistas, inventando 

notícias  e  viagens,  plagiando  reportagens,  sem  que  ninguém  na  redação  notasse  seu 

comportamento anti-ético.  “Nada semelhante tinha acontecido antes. Quando o engano foi 

percebido, uma equipe de jornalistas fez um levantamento da extensão do problema, e o jornal 

publicou quatro humilhantes páginas com explicações” (MOLINA, 2008, p.109). 

O  segundo  foi  o  caso  Judith  Miller,  uma  das  estrelas  da  reportagem  do  Times, 

responsável  pela  cobertura  da campanha  feita  pela  Casa Branca  para  criar  um clima  que 

justificasse a invasão do Iraque. Suas matérias estavam alinhadas com a posição do governo 

37 "Conteúdo da mais alta qualidade e integridade:  esta é a base da nossa reputação e os meios pelos quais 
conquistamos a confiança do público e atingimos as expectativas dos nossos clientes." (tradução nossa)
38 “Nossa meta é cobrir as notícias de forma imparcial e tratar os leitores, as fontes de notícias, anunciantes e 
todas as partes da nossa sociedade de maneira justa e aberta, e ser visto como tal. A reputação de nossa empresa 
repousa  sobre  essa  percepção,  e  assim  como na  reputação  profissional  dos  seus  colaboradores.  Portanto  a 
empresa, suas unidades de negócio isoladas e os membros da redação das páginas editoriais compartilham um 
interesse comum em evitar conflitos de interesse ou qualquer aparência de conflito.” (tradução nossa)
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para ir à guerra alegando que o país escondia grandes estoques de armas de destruição em 

massa. 

Somente depois que vários órgãos de imprensa mostraram os erros, as omissões e as 
distorções das matérias de Miller, e como elas tinham ajudado o governo a justificar 
a invasão do Iraque, é que o Times reagiu tardiamente, admitindo alguns erros e 
pedindo desculpas publicamente pela cobertura,  mas sem ir ao fundo da questão. 
(MOLINA, 2008, p.109-110)

De fato, o caso foi mais longe e, após Miller ser presa e defendida pelo jornal, detalhes 

sobre  suas  relações  com as  fontes  e  informações  que  ela  omitiu  aos  seus  editores  foram 

descobertas. Um “devastador artigo” publicado por uma das colunistas do  Times intitulado 

“Mulher  de  destruição  em  massa”  e  uma  indenização  de  milhares  de  dólares  depois,  o 

resultado da saída de Miller do jornal foi um forte abalo na sólida confiabilidade do New York 

Times perante seus leitores (MOLINA, 2008, p.110).

Esse histórico é significativo para a compreensão do peso do  New York Times. Para 

Molina (2008), poucas vezes o papel do Times como formador de opinião e sua contribuição 

para  estabelecer  a  agenda  do  País  foram  tão  bem  resumidos  quanto  na  declaração  do 

empresário Rupert Murdoch explicando porque queria comprar o The Wall Street Journal:

Minha preocupação a respeito do  The New York Times é que está numa posição 
única como um jornal para a elite, de interesse geral e de circulação nacional. Assim 
os noticiários das redes de televisão fazem sua pauta a partir do Times. E os jornais 
locais também. Tem uma enorme influência. E nós adoraríamos competir com ele. 
(apud MOLINA, 2008, p.113. Grifo do autor)

No New York Times a forma como os investimentos são encarados é digna de nota, 

refletindo na autonomia de decisão dos conteúdos publicados. A lucratividade nunca foi o 

principal  objetivo  dos  acionistas  da  família  Sulzberger,  que  necessitavam  de  “dinheiro 

suficiente para manter  um grande jornal, sério e independente” ficando satisfeitos durante 

muito  tempo  com uma  margem de  rendimento  de  1% a  2%.  Contudo,  para  garantir  seu 

crescimento futuro, a The New York Times Corporation abriu seu capital na bolsa em 1969, 

tendo que aumentar o retorno financeiro para seus novos investidores e enfrentar as pressões 

do mercado para mantê-lo sob o controle da família. (MOLINA, 2008). Notável também é a 

independência  do setor jornalístico do comercial,  bem ilustrada por Gay Talese (2007) ao 

narrar o caso do dia em que foi publicado um editorial denunciando os impactos negativos de 

um empreendimento imobiliário anunciado no mesmo dia no jornal.

Paralelamente a sua grande influência, o  The New York Times chama atenção pelas 

discussões  que  já  causou,  inclusive  nas  relações  com o  Brasil.  Sobre  o  período  em que 
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trabalhou como correspondente aqui no país para o Times, Larry Rother (2008) publicou um 

livro em que fala abertamente sobre algumas dessas questões39. Molina (2008) e Talese (2007) 

contam polêmicas  geradas  por  outros  jornalistas  correspondentes  do  Times,  como  Walter 

Duranty (União Soviética), Herbert L. Mathews (Guerra Civil Espanhola) e David Halberstan 

(Guerra do Vietnã). Apesar dos altos custos de manter correspondentes estrangeiros, o jornal 

reconhece sua importância para o compromisso de sua linha editorial, possuindo 26 (vinte e 

seis) escritórios internacionais, como citado anteriormente.

Contudo, um olhar mais atento sobre a estrutura de produção do jornal revela que o 

departamento  de  notícias  e  o  departamento  editorial  são  completamente  separados  e 

independentes. Este é formado pelo conselho editorial (editorial board), colunistas (columnists) 

e os departamentos de Op-Ed40 e Cartas (Letters). Vale ressaltar a presença do Public Editor, mais 

conhecido  como  Ombudsman  no  Brasil.  O  editor  dessa  página  responde  diretamente  ao 

publisher do The Times. Atualmente, são publicados quatro editoriais por dia, mas não temos 

como afirmar se essa quantidade foi constante ao longo da história do jornal (TIMES, 2010).

The editorial board holds regular meetings to discuss current issues. The editorials 
are written by the individual board members in consultation with their colleagues 
and editors. The editorial  board is composed of 16 journalists with wide-ranging 
areas  of  expertise.  It  consists  of  five  women and  eleven  men,  including several 
former  foreign  correspondents,  a  former  Times  science  editor,  two lawyers,  two 
Pulitzer  Prize  winners  and  a  member  of  the  Council  on  Foreign  Relations.41 

(TIMES, 2010)

Como aponta Melo (1985), a estrutura de financiamento do jornal (um conglomerado 

de comunicação, com diversos acionistas e o controle majoritário de uma família) influencia 

no processo de redação dos editoriais no  New York Times, refletindo a teia de articulações 

políticas e o exercício de permanente equilíbrio semântico entre os diferentes interesses que 

perpassam sua operação cotidiana. O conselho editorial, com sua formação bem especificada 

39 Larry Rother foi quase expulso do Brasil  por ter publicado uma matéria sobre os hábitos de consumo de 
bebidas alcoólicas de Luis Inácio Lula da Silva (então Presidente da República), causando grande repercussão no 
Brasil e nos Estados Unidos. Uma versão traduzida da matéria intitulada “Gosto do dirigente brasileiro pela  
bebida torna-se preocupação nacional”, publicada no  New York Times em 09/05/2004 está disponível em no 
livro de autoria do próprio Larry Rother (2007, p.238-241).
40 Uma das partes mais lidas do jornal. Em 1970, o Times se tornou o primeiro jornal a publicar textos de opinião 
de autores externos, colocando-os na página oposta ao editorial do jornal (opposite the editorial page), espaço 
anteriormente  ocupado  pelos  obituários.  Além de  colaboradores  externos,  a  página  de  Op-Ed –  textos  que 
expressam a opinião direta de seus autores – também contempla os colunistas do jornal. (TIMES, 2010)
41 “O  conselho  editorial  realiza  reuniões  regulares  para  discutir  temas  atuais.  Os  editoriais  são  escritos 
individualmente pelos membros do conselho, em consulta com seus colegas e editores. O conselho editorial é 
composto por 16 jornalistas, abrangendo diversas áreas de especialidade. É composto por cinco mulheres e onze 
homens, incluindo vários ex-correspondentes estrangeiros, um ex-editor de ciência do Times, dois advogados, 
dois vencedores do Prêmio Pulitzer e um membro do Conselho de Relações Internacionais.” (tradução nossa).
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e métodos de trabalho para chegar ao texto que represente a posição oficial  do  Times são 

prova disso.

No site do  New York Times42, a editoria de opinião contempla as seguintes seções: 

editorials, columnists, contributors, letters e the public editor (ombudsman) e global opinion 

(que redireciona o leitor para a página de opinião do jornal internacional da companhia, o 

International Herald Tribune). Além disso, o NYTimes.com combina o respeitado jornalismo 

do impresso com a cobertura instantânea do “breaking news”, apresentações multimídia e um 

sólido bando de dados, onde encontramos os textos analisados nesta pesquisa.

4.2 METODOLOGIA DE SELEÇÃO DOS TEXTOS

A viabilidade desta pesquisa foi possível graças a dois fatores que permitiram o acesso 

aos  textos:  um  de  ordem  tecnológica  e  outro  de  ordem  financeira.  A  rede  mundial  de 

computadores garantiu a possibilidade técnica de acesso a textos que foram publicados em 

outro país, cuja circulação impressa no Brasil é sem dúvida restrita. 

As  questões  que  envolvem o jornalismo e  a  internet  são muitas43,  mas  uma delas 

garantiu a viabilidade financeira da pesquisa: o fato de o site do jornal disponibilizar boa parte 

do seu banco de dados – textos publicados desde 1851, especificamente, editoriais publicados 

desde 1 de janeiro de 1981 – gratuitamente, por enquanto.  Isso porque a The New York Times 

Company já anunciou oficialmente que passará a cobrar pelo acesso ao conteúdo do seu site a 

partir de janeiro de 2011 (PÉREZ-PEÑA, 2010).

A metodologia utilizada para encontrar e selecionar os textos foi a seguinte: no site do 

The  New  York  Times44,  dentro  da  editoria  de  opinião  (opinion)  e  da  seção  de  editoriais 

(editorials), foi utilizado o sistema de busca por palavra-chave. Em 26 de maio de 2010, data 

mais recente da pesquisa, havia um acervo de 40503 artigos disponíveis no banco de textos 

editoriais. As palavras utilizadas na foram “brazil” e “amazon”, na opção “match all words” 

42 Pouco antes da conclusão deste trabalho, o site do jornal passou por uma reformulação, agregando o conteúdo 
do The International Herald Tribune, publicação internacional pertencente à mesma companhia, transformando-
o em uma edição global do New York Times. A página inicial do site agora se chama The New York Times –  
Global  Edition,  e  o  endereço  eletrônico  antigo  (<http://www.nytimes.com>)  passou  a  ser  automaticamente 
redirecionado para <http://global.nytimes.com>.  Ressaltamos que nossa pesquisa foi feita no modelo anterior do 
site e que não fizemos uma análise das transformações nesse novo portal.
43 Ver Pinho (2003), Dizard (2000), Palácios (2002) e Lèvy (1999)
44 http://www.nytimes.com 

http://www.nytimes.com/
http://global.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
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(que contenham todas as palavras), pois notamos a necessidade de refinar a pesquisa45. Como 

resultados da busca aparecem 32 (trinta e dois) editoriais publicados entre março de 1982 e 

abril de 2008, sendo o mais antigo o único artigo pago.

A necessidade de um recorte mais estreito é evidente. Primeiramente, foram separados 

os  textos  que  apenas  citam  a  Amazônia  dos  que  tem  a  floresta  como  pauta  principal, 

excluindo 12 (doze) textos46.  De posse dos 20 (vinte)  textos  com foco na floresta,  foram 

observadas suas datas de publicação, a fim de delimitar um recorte temporal mais específico. 

Nessa etapa, foi constatada uma espécie de periodicidade que chamou a atenção: entre agosto 

de 1988 e abril de 1989, a cada dois meses a Amazônia foi tema de um editorial. Isso levou a 

uma análise mais atenta desses editoriais, onde foi notada certa linearidade e continuidade 

entre  eles.  Ficou definida,  assim,  a  delimitação  temporal  que  orientou  a  contextualização 

sócio-histórica  dos  capítulos  anteriores  e  a  uma  quantidade  final  de  5  (cinco)  textos 

analisados, como mostra a tabela a seguir:

Tabela 1 – EDITORIAIS ANALISADOS

DATA TÍTULO TRADUÇÃO
Ago/1988 The burning of Rondônia A queimada de Rondônia
Out/1988 What’s burning in Brazil O que está queimando no Brasil
Dez/1988 Brazil Burns the future Brasil queima o futuro
Fev/1989 Brazil’s debt can save the Amazon Dívida brasileira pode salvar a Amazônia
Abr/1989 Brazil needs help, not scorn O Brasil precisa de ajuda, não de desprezo

Ressaltamos ainda que em 20 de setembro de 1989 também foi publicado um editorial 

sobre a Amazônia. Optamos por não incluí-lo nesta análise por três motivos: primeiro, por ele 

estar fora do padrão de periodicidade encontrado nos primeiros textos; segundo, porque ele 

não apresentou nenhuma informação/opinião que já não tivesse sido contemplada nos cinco 

primeiros; terceiro, porque ele pode ser considerado como um caso a ser analisado a parte, 

pois foi publicado em condições atípicas, causadas por uma viagem do então presidente José 

Sarney aos Estados Unidos. No mesmo dia, com o mesmo título e diferentes subtítulos foram 

publicados  dois  editoriais47,  um sobre a  destruição  da  floresta  amazônica  e  outro sobre a 

destruição  da  Floresta  Nacional  de  Tongass  (a  maior  floresta  temperada  da  América  do 

Norte). Por essas características especiais, optamos por não incluí-lo nesta análise.

45 É necessário acrescentar “Brazil” como palavra-chave, pois a palavra “amazon” possui outros significados 
além da floresta latino-americana (por exemplo, uma das maiores empresas  de vendas on-line do mundo, a 
Amazon.com), o que faz com que a busca resulte em um grande número de textos sem relação com a Amazônia.
46 Ver tabela com todos os textos e seus principais assuntos abordados no ANEXO A.
47 Os títulos  são:  Forest  Murder:  Ours  and Theirs;  Brazil's  Season of  Shame   (sobre  Amazônia)  e  Forest  
Murder: Ours and Theirs; Tongass Trees Aren't Cheeseburgers (sobre a Tongass).
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4.3 CAMPANHA PELA AMAZÔNIA

De acordo com o banco de dados do NYTimes.com (com editoriais publicados desde 

1981), a primeira vez que a floresta amazônica brasileira foi citada em um texto editorial foi 

em  1982,  cuja  pauta  girava  em  torno  do  desrespeito  aos  direitos  indígenas  na  América 

Central. Quando a Amazônia foi tema principal de um editorial do New York Times parece ter 

feito sucesso. Dentro de um intervalo de 9 (nove) meses, ela foi pauta de 5 (cinco) editoriais, 

com uma periodicidade que chama a atenção, especialmente se considerarmos o universo de 

pautas possíveis  ao conselho editorial  de um jornal  como o  Times:  um texto a  cada dois 

meses. 

Essa concentração de editoriais sobre a floresta tropical brasileira vai de encontro à 

afirmação de London e Kelly (2007, p.69) de que “na história da Amazônia, os dois anos mais 

importantes foram os de 1988 e 1989, quando o debate deixou as salas de reunião de Brasília, 

chegou ao resto do país e extrapolou suas fronteiras”.

Seguindo  a  ordem  cronológica  de  publicação  dos  textos,  serão  levantados  alguns 

pontos que julgamos revelar posições significativas sobre a opinião do jornal a respeito de 

como o Brasil  deve preservar  e  administrar  a  floresta  Amazônica.  Thompson (1995)  não 

considerar sua classificação dos modos de operação da ideologia como uma sistematização 

conclusiva. Entretanto, tomaremos como base os cinco modos de operação apresentados pelo 

autor por ser uma organização geral capaz de iluminar as principais estratégias de construção 

simbólicas utilizadas pela ideologia  nesses modos de operação (legitimação, dissimulação, 

unificação, fragmentação e reificação).

No primeiro dos textos, publicado em 29 de agosto de 1988 sob o título “The burning 

of Rondonia”48, o jornal denuncia a destruição da floresta no estado de Rondônia com base na 

imagem  feita  por  um  satélite  sensível  a  fontes  de  calor  da  NASA  (Agência  Espacial 

Americana  –  sigla  em  inglês  para  National  Aeronautics  and  Space  Administration) que 

revelou 170.000 focos de incêndios na Amazônia ocidental. Ainda de acordo com o editorial, 

17% do estado de Rondônia já havia sido desmatado.

É interessante notar como o texto apresenta a área ocidental da Amazônia e o estado 

de  Rondônia  como  parte  de  uma  única  área  homogênea,  com  características  iguais.  Na 

48 “A queimada de Rondônia” (tradução nossa). Disponível em 
<http://www.nytimes.com/1988/08/29/opinion/the-burning-of-rondonia.html?ref=editorials>. Acessado em 
26/05/10

http://www.nytimes.com/1988/08/29/opinion/the-burning-of-rondonia.html?ref=editorials
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realidade, a porção mais oeste da Amazônia foi historicamente ocupada de maneira diferente 

da  região  sul  e  leste  da  floresta,  o  chamado  “arco  de  desmatamento”  (BECKER  in 

CAPOZOLLI, 2008; FEARNSIDE, 2005). Exatamente por estar mais isolada do resto do país 

ela é, ainda hoje, apontada como a parte mais preservada da floresta. Enquanto o Estado de 

Rondônia está localizado ao sudoeste da Amazônia Legal, portanto na área de expansão da 

fronteira agrícola  que vem do Centro-Oeste do país.  Ao colocar esses dois espaços como 

semelhantes, o  Times generaliza as diferenças existentes nesse imenso território e oculta a 

verdadeira proporção geográfica da destruição.

Vale também lembrar que, de acordo com os dados do INPE apresentados no segundo 

capítulo, as médias anuais de desmatamento dos estados do Mato Grosso e Pará foram bem 

superiores às de Rondônia (o dobro e o triplo, respectivamente), pois possuem área territorial 

maior e também estão situados no arco de desmatamento.  No entanto, apenas o estado de 

Rondônia é citado em todos os textos analisados. A seleção de informações publicadas no 

conjunto dos textos analisados se mostra restrita e generalizante.

O jornal aponta como principais causas do desmatamento as ações dos pecuaristas, 

que recebem incentivos fiscais do governo para se instalarem na Amazônia, e dos migrantes 

“sem-terra”  que  “invadiram”  a  floresta  ao  longo  da  rodovia  Cuiabá-Porto  Velho  (obra 

financiada pelo Banco Mundial). 

Como consequências dessa destruição, o texto apresenta: a “dupla contribuição” ao 

efeito  estufa,  que  talvez  esteja  começando  a  afetar  a  temperatura  do  planeta;  a  perda 

irreversível de uma biodiversidade que não pôde se desenvolver nas zonas temperadas por 

causa das eras glaciais; o empobrecimento do solo causado pelo desmatamento, que levará, 

segundo o New York Times, inevitavelmente os fazendeiros a destruir outras áreas da floresta.

Defende como possíveis soluções para a preservação da Amazônia outros usos mais 

racionais dos recursos da floresta como plantações permanentes (café), o uso das madeiras 

nobres (ao invés de queimá-las) e a reforma agrária das terras cultiváveis que o País já possui 

para evitar a migração de um grande número de “sem-terras” para a região.

Nota-se o uso de palavras e sentenças fortes como “The World Bank has learned from 

the disaster of the Rondonia road, but it and other lending agencies need to ensure that Brazil  

shares  the lesson.”49 Essa frase é  explicada  anteriormente  no texto,  pois  afirma que  “the 

Bank's requests for protection of the forests and their tribes were ignored”50

49 “O  Banco  Mundial  aprendeu  com  o  desastre  da  rodovia  de  Rondônia,  mas  ele  e  outras  agências  de 
empréstimos precisam garantir que o Brasil compartilhe a lição” (tradução nossa)
50 “as solicitações do Banco para que as florestas e suas tribos fossem preservadas foram ignoradas” (tradução 
nossa)
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Logo depois dessa afirmação, de certa forma ameaçadora para um País que dependia 

de empréstimos internacionais,  o texto apresenta mais uma solução para a preservação da 

floresta: o “imaginative scheme of debt-for-nature swaps”51, que tem sido aconselhado por 

Thomas  Lovejoy,  da organização  não-governamental  (ONG) ambientalista  World  Wildlife  

Foundation (WWF). Voltaremos a esse tema mais na frente.

Nesse  primeiro  texto,  podemos  perceber  o  início  da  construção  simbólica  que 

Thompson  (1995)  denomina  racionalização,  uma  das  estratégias  da  ideologia  como 

legitimação. “Relações de poder e dominação podem ser estabelecidas e sustentadas, como 

observou Max Weber, pelo fato de serem representadas como legítimas, isto é, como justas e 

dignas  de apoio”  (THOMPSON, 1995,  p.82).  Como veremos  adiante,  essa  legitimação é 

reforçada a cada novo editorial, associada por vezes a outros modos de operação da ideologia.

O segundo editorial,  intitulado  What’s  burning in  Brazi52,  foi  publicado em  18 de 

outubro  de  1988. Nesse  texto,  vários  pontos  e  argumentos  do  editorial  anterior  foram 

retomados e aprofundados, seguindo uma linha clara e objetiva de argumentação, introduzida 

no segundo parágrafo: “Brazilians cannot understand why North Americans and Europeans,  

who have destroyed their own forests, should wish to prevent Brazil from developing its own.  

Here  are  the  reasons”53 Em  seguida  o  jornal  desfia  o  rosário  de  motivos,  na  seguinte 

sequência: 

1) Berçário da vida (Nursery of life): mais uma vez, o argumento de que as terras das 

zonas temperadas foram “devastadas” pelas repetidas eras glaciais, não permitindo 

o desenvolvimento da abundante biodiversidade das florestas tropicais  (tropical  

rainforests). Vale lembrar que esse argumento não é um consenso científico, uma 

vez  que  as  pesquisas  geológicas,  arqueológicas  e  paleontológicas  recentes 

realizadas  na  Amazônia  apontam que  boa  parte  da  floresta  foi  substituída  por 

imensas  savanas  durante  as  eras  glaciais  e,  ainda,  que  mais  de  60%  da  sua 

cobertura  vegetal  da  pode  ter  sido  alterada  por  seus  habitantes  tradicionais 

(FURTADO, 2008).

51“O criativo esquema de troca de dívida-pela-natureza” (tradução nossa)
52 “O que está queimando no Brasil” (tradução nossa). Disponível em 
<http://www.nytimes.com/1988/10/18/opinion/what-s-burning-in-brazil.html?ref=editorials>. Acessado em 
26/05/10.
53 “Os brasileiros não conseguem entender por que os norte-americanos e europeus, que destruíram suas próprias 
florestas, podem desejar impedir o Brasil de destruir as suas no seu desenvolvimento. Aqui estão as razões:” 
(tradução nossa)

http://www.nytimes.com/1988/10/18/opinion/what-s-burning-in-brazil.html?ref=editorials
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2) Florestas ricas, fazendeiros pobres (Rich forests, poor farmland): explica como o 

desmatamento desgasta o solo e que os empreendimentos agropecuários na região 

são economicamente inviáveis, sobrevivendo apenas com os incentivos fiscais do 

governo brasileiro.

3) Elevação  climática  (Climate  upheaval):  fala  sobre  a  importância  da  cobertura 

florestal para o equilíbrio climático na floresta e de problemas como a erosão do 

solo e secas que atingiriam a região por causa do desmatamento.

4) Desperdício,  fogo e  veneno (Waste,  fire  and poison):  afirma  que  o  tratamento 

brasileiro  à  floresta  é  destruição,  não  desenvolvimento,  e  explica  como  as 

queimadas  desperdiçam  a  madeira  e  o  despejo  de  mercúrio  proveniente  das 

atividades de mineração.

5) Transformando índios em estrangeiros (Making amerindians into aliens): cita dois 

índios  brasileiros  e  afirma  que  o  Brasil  assiste  as  culturas  indígenas,  com 

conhecimentos de convivência harmônica com a floresta, sucumbir às doenças e 

destruições dos “novos proprietários das terras”.

A racionalização como estratégia de construção simbólica com o objetivo de legitimar 

uma  posição  fica  mais  evidente  ainda  neste  segundo  editorial.  Thompson  (1995,  p.82) 

identifica a racionalização quando “o produtor de uma forma simbólica constrói uma cadeia 

de raciocínio que procura defender,  ou justificar,  um conjunto de relações  ou instituições 

sociais, e com isso persuadir uma audiência de que isso é digno de apoio”. Neste caso, o 

jornal  constrói  a  idéia  de que a  floresta  Amazônica  é indiscriminadamente  destruída  pela 

população,  com apoio  do governo brasileiro.  E,  pelos  argumentos  apresentados  acima,  os 

países desenvolvidos (norte-americanos e europeus são os mencionados no texto) podem e 

devem se preocupar e interferir para impedir a destruição. 

É  citada  ainda  uma  declaração  do  então  Presidente  da  República,  José  Sarney, 

reconhecendo que as queimadas em Rondônia significaram um “sinal vermelho” para ele, que 

as  terras  para  o  gado seriam limitadas  e  os  subsídios  financeiros  suspensos  por  90  dias. 

Quanto às promessas de Sarney, o jornal acredita que o “Brazil does not lack for policies so 

much as it does the will to carry them out.”54

Tem-se aqui outro modo de operação da ideologia trabalhando de forma associada à 

legitimação: na fragmentação as relações de dominação são mantidas através da segmentação 

daqueles “indivíduos e grupos que possam ser capazes de se transformar num desafio real aos 

grupos dominantes, ou dirigindo forças de oposição potencial em direção a um alvo que é 

54 “Brasil não precisa de políticas tanto quanto ele precisa de vontade para realizá-las” (tradução nossa)
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projetado  como  mau,  perigoso,  ameaçador”  (THOMPSON,  1995,  p.87).  A  estratégia 

identificada nesse caso é o expurgo do outro, ou seja, a construção de um inimigo considerado 

perigoso contra o qual os indivíduos são chamados a combater. De fato, ao longo dos outros 

textos, a imagem negativa do governo brasileiro transferida para a pessoa do presidente José 

Sarney  é  construída  e  reforçada,  também  como  forma  de  legitimar  a  necessidade  de 

intervenção externa na Amazônia.

Em  28 de dezembro de 1988, o Brasil sofria a perda de um dos mais conhecidos 

defensores da floresta amazônica. Chico Mendes havia sido assassinado há apenas 6 (seis) 

dias. Mais uma vez, seguindo o intervalo de dois meses, o Times publica outro editorial sobre 

a Amazônia brasileira sob o título  Brazil burns the future55. A pauta? Era de se esperar que 

tratasse desse significativo episódio, que teve repercussão internacional. Contudo, novamente 

o episódio central  é  a  destruição  causada  pelas  fazendas  de criação  de gado – principais 

inimigos do movimento de Chico Mendes – e a falta de atitude do governo brasileiro para 

resolver esse problema. 

A morte  do sindicalista  é  apenas  mais  um sinal  da calamidade  que se instalou na 

região que o governo brasileiro falha em controlar. O texto acusa José Sarney de pouco ter 

feito sobre seu compromisso público de parar a “queimada calamitosa” da floresta e, mais 

ainda,  desconfia  da  capacidade  do  regime  de  Sarney  para  punir  vigorosamente  os 

responsáveis pela morte de Chico Mendes. 

Vale  ressaltar  que  informações  como  os  170.000 focos  de  incêndio  na  Amazônia 

ocidental  e os 17% de desmatamento em Rondônia são repetidos,  e nenhuma menção ao 

estado do Acre é feita. A Amazônia parece uma grande porção de terra homogênea, com suas 

características específicas omitidas. Essa repetição de argumentos fortifica a  legitimação da 

necessidade  de  intervenção  internacional  através  da  continuação  da  racionalização 

inicializada desde o primeiro texto.

Duas  partes  do  texto  merecem  destaque,  pela  força  das  palavras  empregadas:  o 

primeiro trecho apresenta  um ponto de vista diferente  do reproduzido aqui no Brasil,  um 

ponto de vista internacional sobre o caso da biopirataria ocorrida com a seringueira no início 

do século XIX:

From 1890 to 1911, Brazil and its rubber barons dominated production of ''black 
gold,'' driving prices so high that the jungle city of Manaus became a byword for 

55 “O Brasil queima o futuro” (tradução nossa). Disponível em 
<http://www.nytimes.com/1988/12/28/opinion/brazil-burns-the-future.html?ref=editorials>. Acessado em 
26/05/10.

http://www.nytimes.com/1988/12/28/opinion/brazil-burns-the-future.html?ref=editorials
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extravagance.  But  those  same  high  prices  led  the  British  to  sneak  rubber  tree 
seedlings to Ceylon and Malaya, breaking Brazil's monopoly.  Brazil was abruptly 
undone by the planters' shortsighted greed.56

Portanto, o jornal justifica a ação dos britânicos ao roubar as sementes de seringueira 

pela ganância excessiva dos “barões” brasileiros que detinham o monopólio da borracha. Sua 

próxima  sentença  “History  repeats”  dá  margem para  compreendermos  que,  por  causa  da 

“ganância  míope”  dos  atuais  fazendeiros  que  derrubam  a  floresta  para  criar  gado,  a 

comunidade  internacional  poderá  tomar  uma  atitude  semelhante  à  do  roubo da  borracha, 

justificada pelas atitudes dos próprios brasileiros.

Essa idéia é reforçada num parágrafo anterior que deixa claras as condições que o 

Brasil deve acatar para receber ajuda internacional:

If Brazil wants the world's sympathy on matters of debt and democracy, it cannot 
ignore the international outrage at assaults on the environment and those who defend 
it. The World Bank now places environmental conditions on its lending. Others who 
would  help  Brazil  are  also  right  to  insist  on  respect  for  the  common  planetary 
heritage.57

Mais  uma  vez,  o  jornal  se  coloca  como  porta-voz  da  comunidade  internacional 

pressionando o Brasil a preservar a floresta amazônica – entendida como “herança planetária 

comum” – através de ameaças implícitas que envolvem os complexos processos financeiros 

numa economia cada vez mais globalizada.

Aqui os interesses ideológicos se apresentam na forma de  dissimulação, ou seja, as 

“relações de dominação podem ser estabelecidas e sustentadas pelo fato de serem ocultadas, 

negadas, obscurecidas, ou pelo fato de serem apresentadas de uma maneira que desvia nossa 

atenção, ou passa por cima de relações e processos existentes” (THOMPSON, 1995, p.83). A 

eufemização do roubo de sementes da seringueira pelos ingleses foi a estratégia utilizada para 

desviar a atenção dos leitores do duro processo de colonização que os europeus impuseram na 

América e em outras partes do mundo58, resultando em relações econômicas desiguais cujos 

efeitos persistem até os dias de hoje.

56 “De 1890 a 1911, o Brasil e seus barões da borracha dominaram a produção do''ouro negro'', elevando tanto os 
preços que a cidade de Manaus se tornou um sinônimo de extravagância.  Mas esses mesmos preços elevados 
levaram os britânicos  a  levar  sorrateiramente  mudas  de seringueiras  para  o  Ceilão  e  Malásia,  quebrando  o 
monopólio do Brasil.  O Brasil foi abruptamente destruído pela ganância míope de seus fazendeiros.” (tradução 
nossa)
57 “Se o Brasil  quer  a  simpatia do mundo em questões de dívida e  democracia,  não pode ignorar  o ultraje 
internacional  contido nas agressões  ao ambiente e àqueles que o defendem.  O Banco Mundial agora coloca 
condições ambientais aos seus empréstimos.  Outros que ajudariam o Brasil também têm razão em insistir no 
respeito pelo patrimônio comum do planeta.” (tradução nossa)
58 Para mais detalhes do processo devastador, inclusive para o meio ambiente, da colonização e do imperialismo 
europeu, ver Crosby (1993) e Sevcenko (1996). 
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Na realidade, no período em que esses textos foram escritos (final do século XX), o 

mundo vinha sofrendo uma ruptura que vem abalando a história e a geografia, como resultado 

da globalização do capitalismo. Com o fim da Guerra Fria, o capitalismo passou a ser o modo 

de produção global, alcançando tribos, clãs e estados-nação que se mantinham impermeáveis 

até então. Com o globalismo, as tensões e desigualdades remanescentes do colonialismo, do 

imperialismo e do liberalismo se reconfiguram diante  das novas relações  de dominação e 

dependência  entre  países,  agora  em  fóruns  multilaterais  como  o  Banco  Mundial  e  a 

Organização Mundial do Comércio (IANNI, 2007).

Associada  às  estratégias  de  legitimação e  dissimulação,  esse  texto  apresenta  uma 

acentuada  estratégia  de  reificação,  ou  seja,  relações  de  dominação  estabelecidas  ou 

sustentadas “pela retratação de uma situação transitória, histórica, como se essa situação fosse 

permanente, natural, atemporal” (THOMPSON, 1995, p.87). Ao afirmar que o Brasil precisa 

da ajuda internacional, ele reafirma a condição de dependência externa do País como algo 

natural, sem considerar o processo histórico e os graves problemas sociais (e ambientais) que 

essa dependência vem causando no País. Apontamos a eternalização da dependência externa 

brasileira  como  estratégia  utilizada  para  esvaziar  esse  fenômeno  de  seu  caráter  sócio-

histórico, cristalizando-o como situação natural e passível de aceitação.

O texto seguinte foi publicado em 3 de fevereiro de 1989 com o título Brazil’s debt  

can save the Amazon59.  Aqui o viés  da pressão econômica pela  preservação da floresta  é 

inegavelmente colocado em destaque. Novamente, a legitimação (através da racionalização) 

e a fragmentação (através do expurgo da imagem do governo brasileiro) continuam a operar 

de maneira mais articulada e intensa. São retomados os mesmos argumentos desenvolvidos 

nos textos anteriores por vezes com as mesmas palavras: berçário da vida; aquecimento da 

atmosfera;  desaparecimento  dos  povos tradicionais  da floresta  (índios  e  agora também os 

seringueiros); 17% do estado de Rondônia desmatado; e empobrecimento do solo. Como que 

dando continuidade a uma conversa interrompida, o jornal apresenta a solução para salvar a 

floresta: a dívida externa brasileira.

Brazil  owes  the  world  $115  billion.  The  world  wants  Brazil  to  stop  recklessly 
destroying  the  Amazon rain  forest,  an  extraordinary  natural  wonder.  Those  two 
conditions  invite  a  deal,  a  grand  debt-for-nature  swap  that  would  ease  Brazil's 
burden of foreign borrowing and preserve the Amazon forests. What stands in the 
way of so compelling a solution? Brazil's President, Jose Sarney, for one thing. Last 

59 “Dívida brasileira pode salvar a Amazônia” (tradução nossa). Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/1989/02/03/opinion/brazil-s-debt-can-save-the-amazon.html?ref=editorials> 
Acessado em 26/05/10.

http://www.nytimes.com/1989/02/03/opinion/brazil-s-debt-can-save-the-amazon.html?ref=editorials
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month  his  Foreign  Minister,  Roberto  de  Abreu  Sodre,  received  an  American 
delegation that  included Thomas Lovejoy,  a  tropical  biologist,  and Senators  Tim 
Wirth, Albert Gore and John Heinz. Mr. Sodre enthusiastically endorsed the idea of 
a Brazilian foundation to administer a debt-for-nature swap. But when the group 
reached the presidential palace, Mr. Sarney rejected the idea as foreign interference. 
''We don't want the Amazon to become a green Persian Gulf,'' he said.60

A respeito da interferência estrangeira em questões de soberania nacional,  o jornal 

argumenta que a noção de “foreigners taking possession of the Amazon is a groundless fear  

concocted by his military advisers”61. Esse mesmo raciocínio é desenvolvido por Larry Rother 

(2008) no livro Deu no New York Times:

Embora a  maioria dos brasileiros  não tenha conhecimento pessoal  da Amazônia, 
muitos deles estão convencidos de que os estrangeiros – o capitalismo mundial, os 
militares  dos  Estados  Unidos,  o  movimento  ecológico  internacional,  as  Nações 
Unidas,  em  conjunto  ou  separadamente,  pode  escolher  –  estão  trabalhando 
ativamente para minar a soberania brasileira na região, de modo que possam assumir 
o controle. (ROTHER, 2008, p.283)

O ex-correspondente  do  Times no  Brasil  vai  ainda  mais  longe,  apresentando  uma 

suposta  conspiração  inventada  por  brasileiros  –  militares,  é  claro  –  para  justificar  o 

xenofobismo na  Amazônia,  que inclui  a  falsificação  de  mapas  em livros  didáticos  norte-

americanos, declarações de pessoas públicas nos EUA entre outros fatos (ou factóides). No 

entanto, ao desmentir os argumentos inventados por essa conspiração, ele parece entrar em 

outra, criada para defender as idéias opostas. Uma apuração e investigação profunda dessas 

versões tão controversas poderia ser tema de outro trabalho, tamanha sua complexidade. 

Novamente um posicionamento ideológico de dissimulação pode ser identificado, pois 

essa complexa questão da xenofobia brasileira é atribuída de maneira simplista aos militares e 

ao Sarney, desviando a atenção que deveria se voltar também para as questões que geraram 

esse sentimento de aversão e apreensão, esvaziando as motivações brasileiras de oposição às 

interferências estrangeiras no Brasil. A respeito da reação brasileira ao conjunto de pressões 

internacionais  que  o  País  sofreu  no  final  da  década  de  1980,  London  e  Kelly  (2007) 

escreveram:

60 “O Brasil deve ao mundo US$ 115 bilhões.  O mundo quer que o Brasil pare de imprudentemente destruir a 
floresta amazônica, uma maravilha natural extraordinária.  Estas duas condições convidam a um negócio, uma 
grande troca de dívida por natureza que aliviaria a carga da dívida externa do Brasil e preservaria a floresta 
amazônica. O que está impedindo o caminho de uma solução tão atraente? Presidente do Brasil, José Sarney, 
para começar. No mês passado, seu ministro das Relações Exteriores, Roberto de Abreu Sodré, recebeu uma 
delegação americana, que incluiu Thomas Lovejoy, um biólogo tropical, e os senadores Tim Wirth, Albert Gore 
e John Heinz. Sr. Sodré entusiasticamente endossou a idéia de uma fundação brasileira administrar uma troca de 
dívida por natureza. Mas quando o grupo chegou ao palácio presidencial, Sarney rejeitou a idéia como uma 
interferência externa. ‘'Nós não queremos que a Amazônia se torne um Golfo Pérsico verde’, disse.” (tradução 
nossa)
61 “estrangeiros tomando posse da Amazônia é um medo infundado inventado por seus conselheiros militares” 
(tradução nossa)
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Mas a Amazônia pertencia ao Brasil (e, em menor proporção, à Colômbia, ao Peru, 
ao Equador e a alguns outros países), e o Brasil não entregaria a soberania sobre 
60% de seu território aos Estados Unidos nem aos editoriais do  New York Times. 
Para o bem ou para o mal, há tempos o Brasil resiste às intervenções estrangeiras. 
(LONDON; KELLY, 2007, p.71)

Outra dissimulação mais abrangente pode ser percebida nesse texto: a solução para a 

preservação  da  Amazônia  é,  na  opinião  do  jornal,  uma  negociação  da  dívida  externa 

brasileira. O  Times ignora os fatores sociais, ambientais, políticos e econômicos que estão 

envolvidos  na  mudança  de  paradigma  necessária  para  a  preservação  ambiental:  a  do 

desenvolvimento  a  qualquer  custo  para  o  desenvolvimento  sustentável  (BUENO,  2007; 

SOARES, 2003; MORAES, 2005). A construção da conscientização ecológica é um processo 

gradual que deve ser operado em escala global e local. Portanto, a preservação da Amazônia 

exige muito mais que dinheiro. Exige um complexo processo de transformação social. 

O jornal explica esse novo mecanismo de financiamento chamado “troca de dívida 

pela natureza”, criado por Thomas Lovejoy (ambientalista da WWF) da seguinte maneira: 

Suppose  donors  in  the  West  could  raise  $4  billion  to  save  the  Amazonian  rain 
forests. They would then buy discounted Brazilian debt with a face value of, say, $8 
billion. That debt, denominated in dollars, is exchanged in Brazil for bonds worth $8 
billion  in  local  currency.  The  bonds  are  then  donated  to  endow  a  Brazilian 
environmental institute charged with protecting the rain forest.62

Na opinião do New York Times, todos se beneficiariam da negociação: as instituições; 

pois ganhariam uma renda generosa; o governo brasileiro por começar a pagar sua dívida 

externa  em moeda  local;  os  países  doadores  porque  poderiam exportar  mais  produtos  ao 

Brasil; os bancos internacionais seriam “aliviados de empréstimos duvidosos”; e as futuras 

gerações ganhariam uma “floresta insubstituível”.

Mais uma vez, a reificação da dependência externa brasileira é fortalecida através da 

eternalização de uma situação temporal,  resultado de um processo sócio-histórico que não 

necessariamente  precisa  permanecer  imutável.  Para  o  Brasil,  o  ideal  é  não  depender  de 

mecanismos  de  financiamento  internacional  para  preservar  a  floresta  amazônica. 

Especialmente,  não depender  dos  termos  impostos  no âmbito  das  negociações  comerciais 

internacionais, onde as relações de poder são visivelmente assimétricas e não permitem um 

acordo que beneficie igualitariamente ambos os lados.

62 “Suponha  que  doadores  no  Ocidente  arrecadassem  US$  4  bilhões  para  salvar  as  florestas  tropicais  da 
Amazônia. Então eles comprariam parte da dívida brasileira com desconto, com um valor nominal de, digamos, 
US$ 8 bilhões. Essa dívida, em dólar, é trocada por títulos no Brasil equivalentes a US$ 8 bilhões em moeda 
local. Os títulos seriam então doados para uma instituição ambiental brasileira que fica encarregada de proteger a 
floresta.” (tradução nossa)
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O quinto  e  último  editorial  desta  sequência  periódica  (bimestral)  tem como  título 

“Brazil  needs  help,  not  scorn”63 e  foi  publicado  em  20 de abril  de  1989.  Esse  texto  dá 

prosseguimento à campanha de salvação da Amazônia por meio das trocas de “dívida por 

natureza”, repetindo as consequências do desmatamento da floresta já citadas anteriormente e 

as críticas à gestão de José Sarney. A continuação do processo de legitimação, dissimulação, 

fragmentação e reificação da posição ideológica do jornal é visível.

O que nota-se de novo no discurso é o vislumbre do fim do mandato do presidente da 

Nova  República  brasileira,  bem  como  as  preocupações  e  expectativas  da  comunidade 

internacional  para  seu  sucessor.  O  texto  critica  a  política  ambiental  de  Sarney  como 

“disappointingly  sketchy,  aimed  more  at  calming  international  outrage  than  saving  

Amazonia”64.  Afirma ainda que “his successor may offer more credible proposals when Mr. 

Sarney leaves office in the fall. The West should be ready to respond generously.”65

As  ações  de  Sarney  nesse  período,  apesar  de  não  terem  resolvido  totalmente  os 

problemas ambientais brasileiros, representaram significativos avanços na gestão ambiental 

do  País.  Além do  programa  “Nossa  Natureza”,  ele  criou  o  Instituto  Brasileiro  do  Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) que integrou as ações ambientais do 

governo, antes realizadas por diversos órgãos, com pouca eficiência. Alguns anos depois, o 

Brasil sediou a Rio-92, marco nas políticas internacionais para o meio ambiente, fortalecendo 

sua posição como liderança potencial nas questões ambientais.

Interessante  notar  como  o  termo  West –  utilizado  pela  segunda  vez  nos  textos 

analisados – possui um significado que abrange países do Ocidente, industrializados e ricos, 

que possuem o poder de ajudar o Brasil, que não deixa de ser um País do hemisfério ocidental 

do planeta.  Talvez  essa nomenclatura  seja  reflexo da  bipolarização  mundial  causada pela 

Guerra  Fria,  que chegava ao seu fim nesse período (o muro de Berlim foi derrubado em 

novembro  desse  ano).  De  fato,  o  texto  explicita  bem  essa  questão  da  condição  de 

“inferioridade” do Brasil em relação ao “Ocidente”:

What  role  can  industrial  nations  play  to  save  the  Amazon?  Even  when  the 
xenophobic Mr. Sarney goes, the task will be to make Brazil feel part of a global 

63 “O Brasil precisa de ajuda, não de desprezo” (tradução nossa). Disponível em: 
<http://www.nytimes.com/1989/04/20/opinion/brazil-needs-help-not-scorn.html?ref=editorials> Acessado em 
26/05/10.
64 “Lamentavelmente incompleta, visando mais a acalmar a indignação internacional que salvar a Amazônia” 
(tradução nossa)
65 “Seu sucessor pode oferecer propostas mais consistentes quando o Sr. Sarney deixar o cargo no próximo 
outono. O Ocidente deverá estar pronto para responder generosamente.” (tradução nossa)

http://www.nytimes.com/1989/04/20/opinion/brazil-needs-help-not-scorn.html?ref=editorials
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solution to global problems, rather than a pariah deserving special scorn. Indeed, 
given its $115 billion foreign debt, Brazil needs special help.66

Logo  em  seguida  vem  a  resposta:  uma  delas  é  a  troca  de  dívida  pela  natureza, 

explicada  aqui  em  poucas  palavras  como  “forgive  foreign  debt  in  exchange  for  

conservation67”. Além disso, 

The industrial nations might  also announce their readiness to offer aid whenever 
Brazil  seems  genuinely  ready  to  save  the  Amazon.  Such  concerted  action  is 
increasingly  plausible  now  that  environmental  issues  have  become  part  of  the 
Western political agenda and have inspired solutions that leap national boundaries.68

O “condutor lógico” para esse processo é, de acordo com o Times, o Banco Mundial. 

Ele afirma que um empréstimo no valor de US$ 300 milhões estava para ser anunciado para 

estimular o desenvolvimento em qualquer outra parte do País, removendo a pressão sobre a 

Amazônia.  Concluindo seu raciocínio, o jornal afirma que “that [the loan] could serve as a 

starting point for a common effort to provide cash and persuade Brazil that the battle is not a  

challenge to its sovereignty but a joint struggle to save the planet”69. 

Mesmo sem um profundo conhecimento do funcionamento da economia mundial, uma 

contradição fica clara entre essas duas propostas, pelo menos para o Brasil. Por um lado, os 

países industrializados e os bancos internacionais seriam responsáveis por mais empréstimos 

ao  País.  Este,  precisa  de  recursos  para  se  desenvolver,  agora  nos  novos  moldes  de 

sustentabilidade. No entanto, por possuir uma dívida externa já praticamente impagável, teria 

que se submeter a condições impostas e fazer novos empréstimos. Perpetua-se, assim, o ciclo 

vicioso de dependência  externa brasileira,  agora dentro de um novo contexto  de pressões 

internacionais pela preservação ambiental, especialmente da Amazônia. 

Ao mesmo tempo,  o sistema de troca de dívida-pela-natureza  se  alimentaria  desse 

ciclo, pois a dívida externa brasileira seria, literalmente, trocada pela preservação ambiental. 

O detalhe é que as entrelinhas desse tipo de contrato são geralmente bem miúdas e é um risco 

transferir  a  responsabilidade  da  preservação  da  floresta  amazônica  (ou  qualquer  outro 

patrimônio natural brasileiro) do Governo Federal para instituições – mesmo que nacionais – 

66 “Que  papel  as  nações  industrializadas  podem desempenhar  para  salvar  a  Amazônia?  Mesmo quando  o 
xenófobo Sr. Sarney se for, a tarefa será a fazer o Brasil se sentir parte de uma solução global para os problemas 
globais, ao invés de um pária merecendo especial desprezo. Com efeito, dada a sua dívida US$ 115 bilhões, o 
Brasil precisa de uma ajuda especial.”
67 “Perdão da dívida externa em troca da conservação” (tradução nossa)
68 “As nações industrializadas também podem anunciar sua disposição de oferecer ajuda sempre que o Brasil 
estiver realmente pronto a salvar a Amazônia. Essa ação coordenada é cada vez mais plausível já que as questões 
ambientais tornaram-se parte da agenda política ocidental e têm inspirado as soluções que saltam as fronteiras 
nacionais.” (tradução nossa)
69 “Que [o empréstimo] poderia servir como ponto de partida para um esforço comum para fornecer dinheiro e 
persuadir o Brasil de que essa batalha não é um desafio à sua soberania, mas um esforço conjunto para salvar o 
planeta.” (tradução nossa)
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sob  condições  impostas  por  financiadores  internacionais.  Mais  uma  vez,  o  sistema  de 

exploração  econômica  vivido  pelo  Brasil  desde  a  colonização  européia  seria  perpetuado. 

Além disso,  o  texto  novamente  ignora  as  profundas  transformações  na  mentalidade  e  na 

cultura necessárias para a preservação ambiental, que devem ser não apenas dos governantes e 

da população brasileira, mas do mundo todo. 

Entre  diversas  outras  correntes  de  pensamento  político  que  se  desenvolvem  e  se 

atualizam no cenário contraditório do globalismo, Ianni (2007) destaca o neoliberalismo e o 

neo-socialismo como duas principais para compreender as novas configurações da sociedade 

global. O neoliberalismo parece ser a corrente que predomina no período que sucede à Guerra 

Fria, apoiado fundamentalmente em três guardiões dos ideais  e das práticas neoliberais:  o 

Fundo  Monetário  Internacional  (FMI),  o  Banco  Mundial  ou  Banco  Internacional  de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e a  Organização  Mundial  do Comércio  (OMC). 

Essas e outras instituições articulam a prática e a ideologia dos grupos, classes e blocos de 

poder organizados em escala mundial,  com ramificações regionais e locais (IANNI, 2007, 

p.218-219). 

Por  outro  lado,  as  contradições  teóricas  e  práticas  que  afloram  no  interior  do 

neoliberalismo  também atualizam os  movimentos  sociais  de  luta  e  resistência  no  cenário 

global. Ianni (2007, p. 227) afirma que o neo-socialismo nasce diretamente das configurações 

dos movimentos da sociedade civil mundial, sendo “uma expressão do globalismo, quando os 

grupos  sociais  e  as  classes  sociais  subalternos  expressam  o  seu  protesto,  as  suas 

reivindicações, as suas formas de lutas e os seus ideais”. Surgem, então, conceitos como o de 

cidadania planetária e movimentos como o ambientalismo.

Nesse contexto de correntes de pensamento político do globalismo, e a partir da leitura 

crítica  dos  cinco  editoriais  como  um texto  em conjunto,  é  possível  identificar  traços  da 

posição  ideológica  expressa  nas  suas  entrelinhas  (portanto  opinião  oficial)  do  New York 

Times.  Primeiramente,  ela  revela  posicionamentos  que  buscam  legitimar a  ação  da 

comunidade internacional  na Amazônia brasileira.  Contudo, o as preocupações ambientais 

utilizadas como argumentos de  racionalização logo se provam superficiais quando o jornal 

defende  a  negociação  da  dívida  externa  como  a  salvação  para  a  floresta,  reificando a 

dependência  econômica  brasileira  (posição  neoliberal)  e  ignorando  as  profundas 

transformações sociais de conscientização ecológica necessárias para a preservação ambiental 

(posição ligada ao neo-socialismo).

De  acordo  com  Ianni  (2007),  o  globalismo  é  o  cenário  onde  afloram  tensões  e 

contradições tais como nacionalismos, fundamentalismos, regionalismos, multiculturalismos, 
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processos  de  dominação,  apropriação  e  resistência,  integração  e  fragmentação.  Essa  nova 

realidade social em escala global é organizada por corporações transnacionais e organizações 

multilaterais  que sintetizam as  estruturas  de  dominação  e  apropriação  que caracterizam o 

globalismo:

São entidades que polarizam as relações, os processos e as estruturas de dominação 
política e apropriação econômica que tecem, articulam, movimentam e configuram o 
globalismo. Esse é  o âmbito em que se constituem outras  e novas condições  de 
soberania  e  hegemonia.  Quando  as  estruturas  globais  de  poder  se  formam, 
desenvolvem e generalizam, nessa época alteram-se, reduzem-se ou mesmo podem 
anular-se as condições de soberania e hegemonia que se haviam constituído com 
base  no  parâmetro  representado  pela  sociedade  nacional,  o  estado-nação  ou 
nacionalismo. (IANNI, 2003, p.192)

De fato,  atualmente  a  posição  brasileira  diante  do  cenário  internacional  já  é  bem 

diferente da época dos textos analisados. O Brasil reagiu às pressões assumindo, ao longo dos 

anos, uma postura de liderança nas questões internacionais ligadas ao meio ambiente. Estas, 

por sua vez, vêm passando por um acelerado processo de estruturação de acordos, estudos e 

convenções para mitigar os danos já causados e impedir os futuros.

Hoje se dilata a esfera das mercadorias, incluindo as fictícias, que criam mercados 
reais  através  de  sua  institucionalização.  É  o  que  se  verifica  com a  tentativa  de 
implementar  formas  de  governabilidade  global  sobre  o  ambiente  planetário, 
mediante o estabelecimento de regimes ambientais globais, sistemas de ‘normas e 
regras  especificadas  por  um instrumento multilateral  legal  entre  os  Estados  para 
regular ações nacionais numa dada questão’. Vale a pena lembrar que, à sociedade, 
cabe estabelecer  os limites à ação do mercado sobre a Natureza.  Entre os temas 
ambientais que atualmente objeto de regulações globais destacam-se a Convenção 
sobre Mudanças Climáticas e a Convenção sobre Diversidade Biológica, que tendem 
a transformar  o ar  e  a  vida  em mercadoria  fictícia.  (BECKER in CAPOZZOLI, 
2008b, p.93)

Entre  tragédias  naturais  acontecendo em diversos pontos do planeta  – erupções  de 

vulcões, terremotos, tempestades e secas – a sociedade pressiona cada vez mais os líderes 

políticos para que ações concretas sejam realizadas. Não basta preservar os ecossistemas que 

ainda  sobrevivem  (como  a  Amazônia),  é  preciso  modificar  os  hábitos  de  consumo  da 

população urbana. O planeta não tem mais tempo para fiascos políticos como a COP-15.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de globalização e o desenvolvimento das políticas internacionais para o 

meio  ambiente  influenciam  cada  vez  mais  a  formação  da  opinião  pública  e  os  projetos 

nacionais  a  respeito  da  importância  da  preservação  ambiental.  Neste  início  de  século,  o 

aquecimento  global  já  vem  se  mostrando  uma  realidade,  ultrapassando  as  divergências 

científicas a esse respeito. As discussões agora giram em torno dos pesos das concessões que 

todos terão de fazer para mitigar o problema. 

Compreender  de  que  formas  a  mídia  vem  colaborando  para  a  formação  de  uma 

consciência ecológica,  ou sendo utilizada como ferramenta de manipulação ideológica que 

defende  outros  interesses  sob a  máscara  do ambientalismo,  é  uma necessidade  de nossos 

tempos.  Os  esforços  nesta  pesquisa  foram desenvolvidos  no  sentido  de  colaborar  com a 

elucidação das posições ideológicas difundidas na imprensa internacional sobre a preservação 

da Amazônia, um dos principais focos de preocupação da preservação ambiental atualmente.

As disputas e os interesses que se inserem nesse tema são complexos e não poderiam 

ser resolvidos num único trabalho acadêmico.  Aqui buscamos apenas compreender  qual o 

posicionamento do jornal mais influente do mundo –  The New York Times – nas questões 

ligadas à preservação da floresta amazônica, através da análise de cinco editoriais, publicados 

em bloco no curto período de nove meses. 

Com  base  na  contextualização  sócio-histórica  tanto  dos  meios  de  produção  do 

jornalismo na cultura da mídia, como das pressões internas e externas que a Amazônia vem 

sofrendo ao longo dos anos, pudemos fazer uma leitura  crítica  identificando os modos de 

operação da ideologia no discurso do jornal. A partir dessa leitura, destacamos os seguintes 

pontos:

1) Os cinco editoriais se comportam como um conjunto bem articulado e contínuo de 

argumentação defendendo o mecanismo de troca de dívida-pela-natureza como a 

solução  ideal  e  mais  viável  para  a  preservação  da  floresta.  Por  isso  e  pela 

periodicidade apresentada entre os textos, identificamos esse conjunto de textos 

como uma “campanha pela Amazônia” levantada pelo Times. 

2) No primeiro momento, um fato (os altos índices de desmatamento na Amazônia) 

foi o motor de uma exposição dos prejuízos ambientais que o governo brasileiro 

estava  permitindo  e  incentivando,  ao  mesmo  tempo  em que  sua  capacidade  e 

vontade  política  de  resolver  os  problemas  nacionais  eram  constantemente 
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questionadas. Ao expor as consequências do desmatamento, a campanha justifica a 

importância global da floresta amazônica, que deve permanecer viva pela riqueza 

de  seus  recursos  naturais  e  para  não  aumentar  a  poluição  e  o  efeito  estufa, 

sobretudo com as queimadas. Dessa maneira, legitima a interferência externa como 

uma questão puramente humanística e ambiental.

3) Apesar  de  promover  sua  proposta  como  a  melhor  solução  para  todos  os 

envolvidos, a “campanha pela Amazônia” levantada pelo New York Times nos seus 

editoriais  anos  de 1988 e  1989 revela  sustentar  antigas  relações  de dominação 

entre nações ricas e pobres, metrópoles e colônias, países industrializados e não-

industrializados, desenvolvidos e não-desenvolvidos.

4) Os textos analisados não se inserem na definição de Bueno (2007) de jornalismo 

ambiental:  apesar  de  os  editoriais  apresentarem  um  discurso  aparentemente 

engajado  na  preservação  da  natureza,  uma  leitura  mais  atenta  revela  que  essa 

militância é superficial.

5) Essa campanha apresenta duas conotações ideológicas, sendo uma mais externa ou 

aparente (o ambientalismo), e outra mais profunda ligada à corrente de pensamento 

neoliberal. Ao defender que a floresta amazônica seja salva através do mecanismo 

de  “troca  de  dívida  pela  natureza”,  fica  claro  que  o  jornal  não  incentiva  uma 

profunda  transformação  social  e  econômica  necessária  para  a  preservação 

ambiental, mas apenas uma mitigação dos danos, perfeitamente compatível com o 

modelo econômico neoliberal.

Ressaltamos que essas questões não se esgotam. Um tema tão amplo como esse possui 

muitos desdobramentos, levanta mais perguntas do que podemos responder no momento, por 

limitações do nível acadêmico deste trabalho (e da autora). A pouca relevância dada à figura 

do Chico Mendes nessa campanha é uma dessas questões, bem como as consequências reais 

do mecanismo de financiamento  proposto pelo  Times.  A análise  de desdobramentos  mais 

complexos das consequências sociais e culturais da campanha pela Amazônia levantada pelo 

jornal – como estudos de recepção – também não cabiam neste contexto. 

Mais  esforços  e  novas  pesquisas  podem  ainda  elucidar  pontos  que  não  foram 

contemplados neste trabalho, como a repercussão no  New York Times quando, em 1991 o 

então presidente Fernando Collor de Melo finalmente acatou o sistema de troca de dívida-

pela-natureza,  tão  ferrenhamente  defendido  como a  solução  para  a  floresta.  Nesse  ano,  o 

Times publicou dois editoriais sobre o assunto, um parabenizando o governo brasileiro pela 
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atitude e outro explicando as decisões do então presidente dos Estados Unidos  George H. 

Walker  Bush para participar  desse mecanismo de financiamento  e  preservar  a  Amazônia. 

Poderiam ainda ser estudados outros episódios que colocam a floresta tropical brasileira como 

pauta na seção editorial do jornal, como foi o caso do assassinato da freira norte-americana 

Dorothy Stang, em 2005. 

Lembramos ainda que esse é um terreno complexo, pois envolve não apenas questões 

ligadas  à  preservação  da  floresta,  mas  também  a  profundas  reconfigurações  econômicas, 

geopolíticas e sociais que se desenvolvem com a globalização do capitalismo. A Amazônia é 

vital para o planeta, pois diante do cenário global de destruição ambiental, ela representa um 

oásis de natureza preservada e recursos naturais abundantes, especialmente água. Em torno 

desse fato, desenrolam-se disputas de poder e controle desses recursos. 

Afinal, de quem é a Amazônia? Essa pergunta foi manchete de uma notícia publicada 

no  New York Times70 e, a despeito da provocação intencional às autoridades brasileiras, ela 

também traz consigo uma reflexão cuja resposta está na base dos conflitos que envolvem a 

região. Entendemos que existem diferentes respostas possíveis a essa questão. 

A  Amazônia  é  por  si  só  internacional.  Os  ecossistemas  não  respeitam  os  limites 

territoriais impostos pelos homens, mas seguem sua própria natureza. Assim, sete países da 

América Latina têm parte de seus territórios nacionais dentro dos limites da floresta. O Brasil, 

com a maior porção, pode, por vezes, se achar o único dono dessas riquezas. Os colonizadores 

quando  aqui  chegaram  também  se  acharam  no  direito  de  posse  das  terras,  praticamente 

exterminando as populações que na floresta viviam adaptados há milhares de anos. Por direito 

ela seria, portanto, dos índios que tradicionalmente viviam em harmonia com a natureza.

A Amazônia faz parte não apenas no território desses países, mas também da cultura 

das populações que lá habitam. Mais que patrimônio nacional, a Amazônia é habitat de seres 

vivos, inclusive seres humanos, importante para o equilíbrio ecológico da biosfera como um 

todo e, de fato, uma impressionante fonte de recursos naturais. Para permanecer viva, não 

precisa  estar  necessariamente  intocada,  mas  pode  ajudar  a  construir  um novo modelo  de 

convivência com a natureza, mais inteligente e mais humano. Preservar a Amazônia é uma 

bandeira que pode e deve, portanto, ser levantada por pessoas no mundo todo, independente 

de  suas  nacionalidades,  desde  que  os  objetivos  sejam  verdadeiramente  enraizados  na 

construção de uma nova consciência global de preservação do meio ambiente.

70 “Whose rainforest is this, anyway?”  Matéria publicada em 18/05/08 na versão impressa do New York Times. 
Disponível em < http://www.nytimes.com/2008/05/18/weekinreview/18barrionuevo.html>. Acessado em 
26/05/10.

http://www.nytimes.com/2008/05/18/weekinreview/18barrionuevo.html
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ANEXOS

ANEXO A – EDITORIAIS QUE CITAM “AMAZÔNIA” E “BRASIL”

ANO TÍTULO AMAZÔNIA ASSUNTOS

2008 Bring on the Right Biofuels Citada Biocombustíveis

2005 A Healthier Amazon Jungle Pauta Política brasileira - Amazônia

2005 The Amazon at Risk Pauta Política brasileira - Amazônia

2005 Sister Dorothy's Killers Pauta Política brasileira - violência

2002 Brazil's Eye on the Amazon Pauta Monitoramento / Política Nacional

2001 Containing Colombia's Troubles Citada Colômbia

2000
Editorial Observer; Penetrating the 

Remote Amazon Rain Forest
Pauta Amazônia em risco

2000 Brazil's Rural Violence Pauta Julgamento de fazendeiro / violência

2000 Conservation, Far From Home Citada Política Americana preservação

1999
Editorial Observer; Brazil's Economy: 

Moscow on the Amazon?
Citada Economia brasileira

1998 Chico Mendes's Legacy Pauta Chico Mendes

1998 Suriname's Example Citada Mudanças Climáticas

1998 A Dated War, a Modern Peace Citada Relações Internacionais na América Latina

1998 Brazil's Brighter Future Citada Economia brasileira

1998 Half-Measures to Protect the Amazon Pauta Política brasileira - Amazônia

1997 A Rain Forest Imperiled Pauta Amazônia em risco

1993 Death in the Rain Forest Pauta Violência

1991 Forgive Debt, Finance Nature Pauta Economia mundial e América Latina

1991 Bravo, Brazil Pauta Política brasileira - Amazônia

1990
Letter: On Ecology; Brazil's Small 

Share of the Greenhouse
Pauta Amazônia e Efeito estufa

1989
The Editorial Notebook; Burning the 

Book of Nature
Citada Preservação ambiental

1989
Letter: On Ecology; Help Brazil 

Preserve the Amazon
Pauta Amazônia brasileira

1989
Forest Murder: Ours and Theirs; 

Tongass Trees Aren't Cheeseburgers
Citada Desmatamento na Tongass (EUA)

1989
Forest Murder: Ours and Theirs; Brazil's 

Season of Shame
Pauta Desmatamento na Amazônia

1989 The Global Bonfire Citada Efeito estufa

1989 Brazil Needs Help, Not Scorn Pauta Amazônia em risco

1989 Brazil's Debt Can Save the Amazon Pauta Economia brasileira - Amazônia

1988 Brazil Burns the Future Pauta Amazônia em risco - Chico Mendes

1988 What's Burning in Brazil Pauta Política brasileira - Amazônia

1988
The Next Generation of Poison; An 

Issue for the No-Issue Campaign
Citada Preservação ambiental

1988 The Burning of Rondonia Pauta Amazônia em risco

1982 Indian Rights, Rediscovered Citada Direitos indígenas

ANEXO B – The Burning of Rondonia
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Published: August 29, 1988

A calamitous  cycle  of  destruction  is  unfolding  in  Rondonia,  the  heavily  forested 

Amazon province in western Brazil. The tragedy is a lesson to Brazil and to the international 

agencies that finance its projects that heedless development can wreak havoc with the global 

environment,  not  just  Brazil's.  Cattle  ranchers  and  thousands  of  landless  settlers  recently 

brought in by the Government are torching the tropical forest to clear the land. The fires are 

so extensive that they add appreciably to the global pollution that now may be warming the 

earth's climate.  The richly diverse forest,  ancient  home to a fifth of the world's plant and 

animal species, is being destroyed irreversibly, and its Amerindian inhabitants are dying from 

imported diseases. Stripped of the trees that recycle forest nutrients, the soil yields only a few 

years' crops before the settlers move on, to destroy more forest. 

A new picture of the damage has emerged from a NASA satellite sensitive to heat 

sources. Scientists  at Brazil's  Space Research Center, Marlise Simons has reported in The 

Times, have counted 170,000 fires last year in the western Amazon. 

The fires contribute twice over to the greenhouse effect,  the feared warming of the 

world's  climate  that  may  already have  begun  in  the  recent  string  of  hot  summers.  They 

contribute fully one-tenth of the global production of carbon dioxide, the principal greenhouse 

gas. And once the forest is burned, it can no longer absorb carbon dioxide from the air and 

turn it back into vegetation. 

Despite the richness and diversity of tropical forests, their soil is mostly poor. Shielded 

from the recurrent ice ages that repeatedly extinguished life in temperate zones, the animals 

and plants of the tropics have had millions of years in which to develop new species and 

complex interdependencies. The living systems now being destroyed in Brazil are the flower 

of some 50 million years of evolution. 

Cattle  ranchers,  responsible  for  80  percent  of  the  destruction,  receive  sizable  tax 

breaks. Without such subsidies, the cattle ranches are ''inherently uneconomic,'' writes Robert 

Repetto of the World Resources Institute. Besides the ranchers, half a million settlers have 

invaded the Rondonian forest along the new Cuiaba-Porto Velho road, paved with a $250 

million World Bank loan. The Bank's requests for protection of the forests and their tribes 

were ignored. Since the road was paved, the area of destroyed forest has tripled. Rondonia, 

endowed with one of the world's richest ecosystems, is already 17 percent deforested. 
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The tragedy is  that  the forest could be preserved even as its resources are tapped. 

Permanent  crops  like  coffee  bushes  do  less  damage  than  annual  cropping  or  cattle.  The 

valuable hardwood trees could be harvested instead of burned. Migrant settlers would hunger 

less for forest land if Brazil redistributed the 43 percent of its arable land now owned by just 1 

percent of its population. 

The World Bank has learned from the disaster of the Rondonia road, but it and other 

lending agencies need to ensure that Brazil shares the lesson. 

An  imaginative  scheme  of  debt-for-nature  swaps  has  been  devised  by  Thomas 

Lovejoy of the World Wildlife Fund: the fund raises money to buy up the dollar-denominated 

debt  of  countries  like  Bolivia,  Ecuador  and  Costa  Rica,  which  it  exchanges  for  local 

currencies to be used in establishing nature preserves. 

By such means, the headlong devastation of Rondonia can perhaps be halted before it 

becomes a wasteland that serves only to fuel the global greenhouse effect. The destruction of 

the Amazon forest is a crime from which no one benefits. 

ANEXO C – What's Burning in Brazil

Published: October 18, 1988

The  Amazon  rain  forest,  the  greatest  natural  wonder  of  the  planet,  is  rapidly 

disappearing. Spurred by misguided Government incentives, an army of settlers is torching 

the trees to convert  the forest to cattle ranches. Brazil's  President, Jose Sarney,  last week 

decried the ''predatory development.'' But that's scant assurance that action will follow. 

Brazilians  cannot  understand  why  North  Americans  and  Europeans,  who  have 

destroyed their own forests, should wish to prevent Brazil from developing its own. Here are 

the reasons: 

The nursery of life. The Amazonian forests teem with plants and animals, most still 

unknown  to  science.  Protected  from  the  recurrent  ice  ages  that  devastated  the  earth's 

temperate zones, life in tropical forests has evolved over millions of years into a profusion of 

species, many with intricate interdependencies. The forest is an ancient nursery of life, each 

patch an irreplaceable ecology. 

Rich forests, poor farmland. Tropical forests recycle their nutrients between the tree 

canopy above and an interwoven mat of roots below. The soil beneath the root mat is mostly 
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poor. Settlers who burn the trees exhaust the soil after one or two years' crops. Even the cattle 

ranches are inherently uneconomic and survive only on Government subsidies and tax breaks. 

Climatic  upheaval.  The  forests  exude  moisture  that  accounts  for  half  of  Brazil's 

rainfall, and they absorb the downpour. When much more of the forest is gone, Amazonia 

may be devastated by floods in wet months; in dry seasons, the bare clay may bake to desert. 

Waste, fire and poison. Headlong, chaotic devastation, not development, characterizes 

Brazil's treatment of its forests. Only 5 percent of the trees are sold for lumber; the rest are 

burned or left to rot. Brazilian scientists monitoring satellite pictures of the forest recently 

counted 6,000 man-made fires in a single day. Meanwhile, thousands of gold miners in the 

forest are leaching ore with mercury, a fearful poison, and dumping the mercury -40 tons per 

year - into the rivers. A terrible legacy may be in store for Brazil as the mercury works its way 

through the food chain. 

Making Amerindians into Aliens. The Amerindian peoples who live in the forest have 

a style of agriculture that does not destroy it. Instead of learning from the Indians, Brazil is 

watching them succumb to Western diseases and the depredations of miners and ranchers. 

Beptopup, a medicine man of the Kaiapo Indians, told Marlise Simons of The Times last 

week, as he surveyed the smoldering embers of a forest burned by its new owners: ''I am too 

old to understand the white man.'' 

Another Kaiapo, Kube-i, is being prosecuted for complaining to the World Bank about 

the dams and roads that destroy Indian lands. He is charged, bizarrely, under a law that bars 

foreigners from interfering in Brazil's affairs. 

Brazil has many laws and organizations designed to protect the forests and their Indian 

inhabitants.  President  Sarney's  address  last  week added fine new words  to  this  protective 

structure, including a promise to limit cattle ranching and suspend subsidies for 90 days. 

But Brazil does not lack for policies so much as it does the will to carry them out. Last 

month  Roberto  Messias  Franco,  head of  the  Secretariat  for  the  Environment,  departed  in 

frustration, saying that the Government ''pulled the rug from under me'' and that there was no 

political will to protect the environment. Antonio Jose Guimaraes, the head of Brazil's Forest 

Service, says openly he lacks the money, men and helicopters to protect the forests. 

Those forests, ancient  home to a fifth  of the world's  plant and animal  species,  are 

suffering savage ecological destruction - not for any lasting economic development. Last year 

settlers started 170,000 fires in the western Amazon alone. Mr. Sarney says the fires were a 

''red light'' that awakened him. The systematic destruction of life by burning is no mere red 

light; it's a holocaust. 
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ANEXO D – Brazil Burns the Future

Published: December 28, 1988

Brazilian governments commonly shrug off criticism of the cowboy strand in their 

society.  That  strand is  evident  in  the environmental  holocaust  sweeping the Amazon rain 

forest and the cold-blooded murder of a trade unionist who dared to challenge slash-and-burn 

land developers. 

If Brazil  wants the world's sympathy on matters  of debt and democracy,  it  cannot 

ignore the international outrage at assaults on the environment and those who defend it. The 

World Bank now places environmental  conditions on its  lending.  Others who would help 

Brazil are also right to insist on respect for the common planetary heritage. 

Little  has  come  so  far  from  President  Jose  Sarney's  public  pledge  to  halt  the 

calamitous burning by cattle ranchers of the heavily forested western Amazon, where 170,000 

fires were counted last year. Rondonia, endowed with one of the world's richest ecosystems, 

is now 17 percent deforested. 

Nor is there much confidence in the Sarney regime's capacity to vigorously prosecute 

the killing of Francisco Mendes Filho, or adequately protect others who follow in his path. 

Mr. Mendes, a trade unionist, defended the traditional rights of freelance rubber tappers who 

have literally fought to save their forests from bulldozers. A few weeks ago he was warned 

that local landowners had hired gunmen to kill him; he was shot last Thursday even as police 

guards sat in his kitchen. 

The 30,000 tappers Mr. Mendes helped organize were, like himself, descended from 

migrants who were drawn by the great rubber boom that peaked before World War I. From 

1890 to 1911, Brazil  and its rubber barons dominated production of ''black gold,''  driving 

prices so high that the jungle city of Manaus became a byword for extravagance. But those 

same  high  prices  led  the  British  to  sneak  rubber  tree  seedlings  to  Ceylon  and  Malaya, 

breaking Brazil's monopoly. Brazil was abruptly undone by the planters' shortsighted greed. 

History repeats.  In a calamitous  cycle,  burning rain forests adds to the greenhouse 

effect, disrupts the process that transforms carbon dioxide into oxygen, kills a profusion of 

species and devastates the homes of Amerindians. Stripped of a nurturing canopy, jungle soils 

are soon infertile. Cattle ranches are thus inherently uneconomic without generous subsidies. 

These subsidies were recently suspended - but not voided - by President Sarney. 
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Mr. Mendes will be mourned not just by Brazilians. In a real sense, he was defending 

the very air the world breathes. 

ANEXO E – Brazil's Debt Can Save the Amazon

Published: February 3, 1989

Brazil  owes  the  world  $115  billion.  The  world  wants  Brazil  to  stop  recklessly 

destroying the Amazon rain forest, an extraordinary natural wonder. Those two conditions 

invite  a  deal,  a  grand  debt-for-nature  swap  that  would  ease  Brazil's  burden  of  foreign 

borrowing and preserve the Amazon forests.  What  stands in  the way of  so compelling  a 

solution?  Brazil's  President,  Jose Sarney,  for one thing.  Last  month his  Foreign Minister, 

Roberto de Abreu Sodre, received an American delegation that included Thomas Lovejoy, a 

tropical  biologist,  and  Senators  Tim  Wirth,  Albert  Gore  and  John  Heinz.  Mr.  Sodre 

enthusiastically endorsed the idea of a Brazilian foundation to administer a debt-for-nature 

swap. But when the group reached the presidential palace, Mr. Sarney rejected the idea as 

foreign interference. ''We don't want the Amazon to become a green Persian Gulf,'' he said. 

Mr. Sarney's notion of foreigners taking possession of the Amazon is a groundless fear 

concocted by his military advisers. His nonchalance toward the state of the forests does not 

accord with his own Government's data. Amazonia is fast being torched by landless settlers. 

The province of Rondonia, which holds one of the world's richest ecosystems, is already 17 

percent deforested. 

The destruction is a bitter waste because the forest soil is for the most part too poor for 

farming.  The settlers  raise a few years'  crops and then move on.  Even cattle  ranches  are 

uneconomic and survive only through Government subsidies. 

Loss of the forests destroys both their Amerindian inhabitants and the livelihood of the 

rubber-tree tappers, who exploit the forest without destroying it. Last December the leader of 

the rubber tappers'  union,  Francisco Mendes Filho,  was murdered after  he campaigned to 

protect the rain forest from settlers' bulldozers. Despite death threats, the Government failed 

to protect him. 

How can Brazil's forests and their rich dowry of rare plants and animals be saved? The 

means are at hand in Brazil's debt. Suppose donors in the West could raise $4 billion to save 

the Amazonian rain forests. They would then buy discounted Brazilian debt with a face value 
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of, say, $8 billion. That debt, denominated in dollars, is exchanged in Brazil for bonds worth 

$8 billion in local currency. The bonds are then donated to endow a Brazilian environmental 

institute charged with protecting the rain forest. 

Everyone  would  benefit  because  (a)  the  institute  gets  generous  income  from  the 

interest and principal paid on the debt; (b) the Brazilian Government gets to pay off its debt in 

local currency instead of in scarce foreign exchange; (c) Brazil can then afford more imports 

from  the  donor  countries;  (d)  creditor  banks  are  relieved  of  dubious  loans,  and  (e)  an 

irreplaceable rain forest is saved for future generations. 

It's as much in the West's interest to help Brazil save Amazonia as it is in Brazil's. The 

forests are ancient nurseries of life where evolution has progressed for eons, uninterrupted by 

the  ice  ages  that  have  periodically  wiped  out  most  species  in  temperate  latitudes.  The 

extensive burning of Amazonia adds greatly to the burden of carbon dioxide, cause of the 

feared greenhouse warming of the earth's atmosphere. Because aid can be so highly leveraged 

through debt exchange, the forests are cheap to save. 

As for Brazil,  it  would lighten its  foreign debt burden by helping to save its  own 

natural  heritage.  The clearer  view of Brazilian interests  comes from Mr. Sarney's  Foreign 

Minister, not his generals. 

ANEXO F – Brazil Needs Help, Not Scorn

Published: April 20, 1989

The reckless destruction of the Amazon rain forest is surely among the worst of the 

world's ecological disasters. Encouraged by Brazil's Government, cattle ranchers and landless 

settlers  have set  fire to huge sections  of Rondonia,  in western Brazil,  fouling the air  and 

laying waste to a rich and precious natural wonder. 

President Jose Sarney now offers a plan to guide the forest's commercial development. 

It's  disappointingly  sketchy,  aimed  more  at  calming  international  outrage  than  saving 

Amazonia. Yet his willingness to address the problem at all reflects growing strength among 

Brazil's environmentalists. His successor may offer more credible proposals when Mr. Sarney 

leaves office in the fall. The West should be ready to respond generously. 

Mr.  Sarney's  main proposal is  to spend $100 million over five years  to divide the 

forests into zones for agriculture, mining and conservation. The plan would leave huge parts 



83

of the 1.9-million-square-mile basin vulnerable to further exploitation. And Mr. Sarney made 

clear he would go no further. He invoked the Brazilian nationalist battle cry ''The Amazon is 

ours,'' and denounced what he called a worldwide campaign of ''scientific falsehoods.'' 

Environmentalists  have been pressuring Mr. Sarney for a year.  In Rondonia alone, 

nearly 20 percent  of the forest  has disappeared.  At risk is  not  only a priceless  biological 

nursery but also the atmosphere. The fires may account for 7 percent of the world's annual 

production  of  carbon  dioxide,  intensifying  the  global  warming  known as  the  greenhouse 

effect. 

What role can industrial nations play to save the Amazon? Even when the xenophobic 

Mr.  Sarney goes,  the task will  be to  make Brazil  feel  part  of a global  solution to global 

problems, rather than a pariah deserving special scorn. Indeed, given its $115 billion foreign 

debt, Brazil needs special help. 

One  answer  lies  in  so-called  debt-for-nature  swaps  that,  in  simplest  terms,  would 

forgive foreign debt in exchange for conservation. Foreigners would bear most of the cost, 

and  many  Brazilians  like  the  idea.  But  Mr.  Sarney  says  swaps  would  insult  Brazil's 

sovereignty. 

The industrial nations might also announce their readiness to offer aid whenever Brazil 

seems genuinely ready to save the Amazon. Such concerted action is increasingly plausible 

now that environmental issues have become part of the Western political agenda and have 

inspired  solutions  that  leap  national  boundaries.  In  March,  for  example,  12  European 

Community  countries  agreed  to  phase  out  chlorofluorocarbons,  which  threaten  the  ozone 

shield, by the year 2000. That initiative arguably helped persuade the U.S. to adopt the same 

goal. 

A logical  conduit  is  the  World  Bank.  Its  president,  Barber  Conable,  believes  that 

environmental  concerns are  an important  aspect of ''sustainable  growth.''  It  is  expected  to 

announce  soon as  much  as  $300  million  in  loans  to  spur  development  elsewhere  in  the 

country and remove pressure from the Amazon. That could serve as a starting point for a 

common effort to provide cash and persuade Brazil that the battle is not a challenge to its 

sovereignty but a joint struggle to save the planet. 


