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m 2002, pouco antes da RIO + 10, em Joa-
nesburgo, África do Sul, a Revista IMPREN-
SA estampava na capa: "Nunca o meio

ambiente precisou tanto dos jornalistas". Um
chamamento para a cobertura da primeira gran-
de avaliação dos resultados da RIO-92, a mais
importante conferência sobre meio ambiente e
proteção do planeta até então realizada.

Do ponto de vista da mídia, a RIO+10 des-
travou o conceito de sustentabilidade, reforçou
a realidade pertubadora do aquecimento global
e suas mudanças climáticas que provocam en-
chentes, tufões, maremotos e muita preocupação.
O aquecimento global não é uma mera invenção
nem delírio de cientistas. Uma ponta importan-
te deste iceberg — enquanto houver icebergs — é

*o Nobel da Paz ter sido arrebatado por Al Gore e
pelos cientistas do IPCC, dando uma visibilida-
de sem precedentes ao assunto. Sem contar que
até o presidente George W. Bush resolveu entrar
no assunto e dedicar não sei quantos milhões de
dólares para pesquisa (ninguém acredita muito
que seja para valer.,.). Na Europa, países tomam
medidas rigorosas para combater o aquecimento
global. Aqui no Brasil, o presidente Lula perdeu
uma chance de ouro e não soube cortar a bola
levantada pela ministra Marina Silva sobre o
desmatamento na Amazônia. Lula podia ter feito
bonito, anunciando, aos quatro cantos, medidas
enérgicas para proteger a região, que é um ícone

internacional e efetivamente contribui dramati-
camente para o aumento do carbono na atmos-
fera. Em vez disso, Lula se deixou engravidar
pelos ouvidos pela turma da soja, do agronegó-
cio, do desenvolvimento econômico a qualquer
preço. Isso tudo, na verdade, só faz indicar uma
tendência irreversível de o tema crescer geome-
trícamente na mesa dos pauteiros.

Mas o que é mesmo que a imprensa pode fazer?
Não há quem ignore ou discorde que somente a

mídia poderá ter alcance suficiente para fazer a ca-
beça de todos nós sobre os efeitos do aquecimen-
to global. É lógico que todo tipo de-comunicação é
importante: palestras, treinamentos, congressos,
mesas de bar, seminários, a propaganda...

Os programas de TV com apresentadores têm
também dado alguma contribuição para que o
assunto circule. O Faustão fala de forma ainda
muito tímida diante das 3 horas de que ele dis-
põe todos os domingos. Um programa de per-
guntas e respostas da Record, apresentado por
Brito Júnior e Ana Hickmann, já encaixa uma ou
outra questão sobre o tema aquecimento global.
Ana Maria Braga bem poderia falar um pouco
mais sobre o tema...

Mas tudo indica que a contribuição funda-
mental e definitiva será mesmo da mídia jorna-
lística propriamente dita, pela credibilidade ine-
rente, porque é de massa e mais barata (earned
media). É ela que tem a capacidade de nos con-
vencer da gravidade do momento, de despertar
nas pessoas a semente da mudança, inclusive de
comportamentos.

Há quem acredite que o fato de os telejornais,
por definição, viverem enganchados nas notícias
do dia-a-dia, não permite que o aquecimento
global freqüente o noticiário com mais assidui-
dade. Será? O "Bom Dia Brasil", que tem o mes-
mo tempo do "Jornal Nacional", fez recentemen-
te uma série de reportagens sobre aquecimento,
que é de tirar o chapéu! É lógico que essas coisas
passam pela vontade do editor-chefe... O "Jornal
Nacional" noticia, mas é pouco, pelo muito que
poderia estar realizando. Tem também o "Fan-
tástico", "Globo Ecologia" — que está dando um



banho corri a série sobre Aquecimento Global -
os telejornais da Record, às vezes o Carlos Nas-
cimento do SBT, os canais Globonews e Futura,
a TV Cultura de São Paulo, a rádio CBN e um
monte de websítes.

No jornalismo escrito, as revistas semanais e
mesmo as mensais trazem sempre notas e re-
portagens sobre o assunto. Depois que a Época
Negócios entrou em cena com o pé no acelerador
da sustentabilidade, a Exame demorou um pou-
co, mas já embarcou nesta viagem e publicou em
dezembro o Guia da Sustentabilidade, com nomes
de empresas-modelo... Os jornais diários tam-
bém têm feito um belíssimo trabalho e o assun-
to vai chegando aos leitores.

Por conta dessas iniciativas da mídia, Djalma
Alves, vigia da minha rua, já discute abertamente
sobre o assunto. Hoje em dia, em qualquer lugar
a que se vã, as pessoas já ouviram falar no tal do
aquecimento" global. Assim, se poderia concluir
que a ficha finalmente caiu. Pode até ser. Mas
ainda é pouco. Muito pouco, pelo simples fato
de que só ter conhecimento ou rnesmo consci-
ência já não é mais suficiente. Ê necessário que
ferramentas de comunicação e uma linguagem
adequada possam também ajudar ou mesmo
provocar as pessoas a mudar comportamentos...
Dados de realidade ajudam muito na formulação,
como 93% dos carros vendidos, no Brasil, -em
2007, terem sido flex.... Se foi por economia ou
para ajudar a salvar o planeta, que diferença faz?
O fato é que houve urna inequívoca mudança
de comportamento do consumidor. Ao mesmo
tempo, é preciso paciência, porque as mudanças
se dão em ritmo lento, que exigem, primeiro, as-
similação e entendimento, para depois desenca-
dearem alguma ação.

E o que é mesmo que os jornalistas podem fazer?
Um passo importante desta história toda é

convencer os jornalistas, céticos por dever de

ofício, de que esta causa vale a pena, que é tudo
verdade como mostram imagens de enchentes,
nevascas inéditas e suas tragédias irreversíveis,
como o arquipélago de Tuvalu, pequeno país do
Pacífico Sul, que já sabe que vai desaparecer. Por'
outro lado, até Papai Noel reclamou, na Finlândia,
da falta de neve, como saiu em uma bem-humo-
rada reportagem.

É verdade também que muitos profissionais já
estão metidos nessa história e, muitas vezes, li-
derados por associações de jornalistas ambientais,
uma nova categoria que abre vagas no mercado, por-
que — diga-se de passagem - não é fácil dominar a
complexa rede de conceitos e termos da sustenta-
bilidade. Mas é também pouco. Para não perder o
bonde da história, é hora de o jornalista mostrar a
sua cara, estudar o assunto com profundidade, in-
fluenciar em seus locais de trabalho, ampliar o que
já existe e se convencer do papel fundamental que
a nossa profissão pode e deve exercer ao lidar com
um assunto desta magnitude.

E olha que a categoria tem certa tradição em
atuar com firmeza em tempos de crise, Contra
a ditadura, os jornalistas foram à luta, se orga-
nizam no sindicato, foram perseguidos, presos e
torturados. Vladimir Herzog morreu na tortura.
No día-a-dia das redações, posso garantir que
muitos de nós chegamos a influir fortemente
na pauta, batendo nos limites. Será que ajudou
a causa? Lógico que sim! Em 1979, por exemplo,
urna série de reportagens da Folha de S.Paulo ar-
rancou do manicômio um preso político, o Apa-
recido Galdino...

É lógico também que a história agora é bem di-
ferente. É outro tipo de inimigo, que se esconde
em estatísticas, que parece ameaçar apenas o fu-
turo, que não marca hora para agir, que consegue
disfarçar a sua própria importância e, ao mesmo
tempo, tem uma capacidade avassaladora de des-
truição. Eu, se fosse você, acreditaria nisso...
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