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RESUMO 

Discussões sobre sustentabilidade proliferaram ao final do século XX, incluindo aquelas que 

envolvem as Unidades de Conservação da Natureza. Percebendo-se um desmerecimento das Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável em relação às Unidades de Conservação de Proteção Integral, 

objetiva-se neste artigo, inscrito na perspectiva pós-estruturalista dos Estudos Culturais, investigar 

como a mídia discute essas questões. Foram analisadas quatorze reportagens do arquivo eletrônico do 

jornal gaúcho Correio do Povo, que disponibiliza, desde 1997, reportagens em seu portal na internet. 

Observou-se que atividades antrópicas associadas ao paradigma preservacionista são representadas 

negativamente. Aliás, há posições divergentes sobre o papel dos humanos frente à natureza, estando 

essas, frequentemente, fixadas em polos opostos: ora eles são vistos como seus “protetores”, ora como 

os responsáveis pela sua degradação. Tais posições se embaralham na mídia, pois nas notícias 

examinadas entrecruzam-se discursos ambientalistas, midiáticos, políticos, gerenciais, entre outros, 

que localizam, por vezes, as problemáticas ambientais em grupos e classes sociais. Outras vezes, essas 

exacerbam as denúncias e, em outras, tratam com tolerância algumas questões de importância 

ambiental incontestável. 

Palavras-chave: Pedagogias Culturais; Mídia jornalística; Unidades de Conservação da Natureza; 

Sustentabilidade; Estudos Culturais. 

 

Introdução - As Unidades de Conservação da Natureza e algumas noções de 

sustentabilidade 

As Unidades de Conservação da Natureza são espaços terrestres delimitados para a 

proteção da biodiversidade de determinada região. Antonio Carlos Diegues (2001), cientista 

social e pesquisador das temáticas ambientais, afirma que a criação das primeiras áreas 

protegidas se deu nos Estados Unidos, com o Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, a 

partir de uma visão preservacionista da natureza. Diegues (ibid.) pontua que, naquela 

conjuntura, as pessoas acreditavam que a única maneira de proteger a natureza seria afastando 

os seres humanos, que poderiam “apreciá-la” e “admirá-la” de longe. O primeiro parque 

brasileiro seguiu essa ideia e foi criado em 1937: o Parque Nacional de Itatiaia. Mas cabe 

registrar que a criação de tais áreas protegidas remonta, na legislação brasileira, ao chamado 

antigo Código Florestal, definido pelo Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934, o qual 

contemplou, apenas, as florestas nacionais.  
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Após muitos embates e discussões, em 18 de julho de 2000, foi criada uma lei que, 

dentre todas as outras, promove uma maior proteção à natureza: a Lei 9.985 que institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), definido pelo conjunto 

de áreas protegidas em nível federal, estadual e municipal. O SNUC é gerido pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, que acompanha a implementação do sistema), pelo 

Ministério do Meio Ambiente (que coordena o sistema) e pelos órgãos executores: o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

O SNUC é composto por doze categorias de manejo organizadas em dois grupos 

principais: Unidades de Proteção Integral, ao qual cabe manter o ambiente livre de alterações 

causadas por interferência humana, ou seja, as áreas incluídas como tal não podem ser 

habitadas, permitindo-se somente o seu uso indireto, como a pesquisa e a visitação; e as 

Unidades de Uso Sustentável que, embora explorem o ambiente, devem garantir a perenidade 

dos recursos ambientais e dos processos ecológicos. Esclarecemos que estão inclusas na 

categoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, foco deste estudo, as Áreas de 

Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as 

Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e 

as Reservas Particulares do Patrimônio Natural. 

No Rio Grande do Sul, o Decreto Estadual nº 38.814, de 26 de agosto de 1998, 

regulamenta o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), abrangendo 23 

Unidades de Conservação estaduais e 26 municipais, segundo dados da Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente (SEMA-RS). No entanto, conforme apontam as pesquisas de Bruna Brentano, 

Fernanda Maria Follmann e Eliane Foleto (2014), somente 2,62% do território desse Estado 

está protegido através de Unidades de Conservação da Natureza. As primeiras áreas 

protegidas do Estado (Parque Estadual do Turvo, em 1947, e Parque Estadual de Espigão 

Alto, em 1949) seguiram a lógica preservacionista de implantação, que advoga em prol de 

uma natureza sem a presença de seres humanos. Só em 1968 é que Unidades de Conservação 

de Uso Sustentável foram criadas no Rio Grande do Sul: as Florestas Nacionais de São 

Francisco de Paula, de Canela e de Passo Fundo. 

Elmar Bones e Geraldo Hasse (2002) sugerem que preocupações relacionadas à 

sustentabilidade começaram a surgir no Rio Grande do Sul ao longo da década de 1980, 

quando se percebeu que as questões ambientais estavam se afastando demais das questões 

sociais. Nesse período surgiram os primeiros movimentos que associavam as duas 

problemáticas, passando-se a considerar inconcebível a luta por uma natureza intocada 
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enquanto alguns seres humanos viviam em condições de extrema pobreza. A partir de então, a 

importância de o desenvolvimento das atividades humanas sem o comprometimento do meio 

ambiente ser articulada à necessidade de erradicação da miséria passou a ser central. 

Edgar Kirchof, Maria Lúcia Wortmann e Iara Bonin (2011) marcam que a noção de 

sustentabilidade é reinventada a partir dos valores de cada tempo e de cada contexto. Aliás, os 

autores referidos valeram-se do conceito de “invenção”, utilizado por Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior (2007), para assinalar que, em certos momentos e situações, ocorrem 

rupturas ou a inclusão de alguma nova prática ou concepção ambiental que passa a ser posta 

em operação e a ser valorizada por grupos de sujeitos. 

 Leandro Belinaso Guimarães e Shaula Vicentini de Sampaio (2014) apontam que, 

desde as décadas finais do século XX, há uma intensificação dos discursos acerca da 

sustentabilidade. Além disso, nas pesquisas que vimos realizando relativamente às Unidades 

de Conservação da Natureza, temos percebido ocorrer um certo desmerecimento dessas áreas 

classificadas como pertencentes ao grupo de uso sustentável. Em um seminário sobre a 

situação da fauna silvestre no Rio Grande do Sul, realizado no Ministério Público Estadual, 

percebemos, por exemplo, certo descaso dos ambientalistas em relação às áreas de 

conservação que tivessem a presença de seres humanos, uma vez que, segundo os integrantes 

do seminário, aos olhos da lei que as regulam, o “social” parece ser prioritário em relação ao 

“natural”. 

Tendo em vista discussões tais como essa, interessou-nos explorar o modo como a 

imprensa gaúcha focaliza esta questão. Para tanto, centramos nossa atenção no jornal gaúcho 

Correio do Povo
1
, objetivando ver como nele tem sido abordado o tema “sustentabilidade”, 

quando eram focalizadas as Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Examinamos 

reportagens publicadas entre junho de 1997 e junho de 2014, totalizando quatorze reportagens 

selecionadas a partir do acervo online do referido jornal, que apresenta circulação diária no 

estado do Rio Grande do Sul desde o final do século XIX. A busca das reportagens foi 

realizada através da expressão-chave “unidade de conservação” e, a partir do resultado obtido, 

foram selecionadas aquelas que se referiam a Unidades de Conservação de Uso Sustentável.  

É importante destacar que, a partir da perspectiva teórica que orienta o presente 

trabalho – os Estudos Culturais em Educação –, considera-se que a mídia, em especial, se 

                                                           
1
 O jornal Correio do Povo foi fundado em 1895 em Porto Alegre (RS) pelo jornalista Caldas Júnior. De acordo 

com a Wikipédia, circulou durante 89 anos de forma ininterrupta, entre 1895 e junho de 1984, reiniciando sua 

publicação em 31 de agosto de 1986. Em março de 2007, o Correio do Povo foi adquirido pela Rede Record de 

Comunicação, conglomerado midiático controlado pelo bispo Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de 

Deus. O site do jornal apresenta um mecanismo de busca próprio que disponibiliza online reportagens publicadas 

a partir de 09 de junho de1997: http://www.correiodopovo.com.br/, acesso em 25 de abril de 2016. 

http://www.correiodopovo.com.br/
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constitui em uma importante instância pedagógica contemporânea (GIROUX e MCLAREN, 

1995; GIROUX, 1995; HALL, 1997; GIROUX, 2003; KELLNER, 2003; STEINBERG e 

KINCHELOE, 2004). Outra autora, Fischer (2002), explicita os muitos modos por meio dos 

quais a mídia opera “no sentido de participar efetivamente da constituição de sujeitos e 

subjetividades, na medida em que produz imagens, significações, enfim, saberes que de 

alguma forma se dirigem à ‘educação’ das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na 

cultura em que vivem” (p. 153). E é nessa direção que nos interessa registrar operar a mídia 

como uma instância pedagógica. Assumimos, assim, neste artigo que o jornal Correio do 

Povo é produtor de determinadas lições relacionadas ao ambiente, à natureza e à 

sustentabilidade em Unidades de Conservação e que nessas lições as reportagens também vão 

marcando qual é o lugar dos ricos, dos pobres, dos políticos, dos ambientalistas, etc. em meio 

a tudo isso.  

 

Para começo de conversa 

 

No conjunto de reportagens selecionadas, foi possível perceber que, muitas vezes, as 

Unidades de Conservação da Natureza são tratadas como espaços “outros”, que precisam da 

ajuda do ser humano para continuarem a manter suas “características naturais intocadas”. No 

entanto, há registros de ocorrências em que são os humanos que praticam atividades danosas a 

tais áreas protegidas. Carlos Walter Porto Gonçalves (2005), geógrafo e pesquisador de 

temáticas sociais, afirma que os seres humanos sempre foram considerados um dos problemas 

da Ecologia e do pensamento ecológico, uma vez que, durante o processo civilizatório, várias 

atividades antrópicas foram por esses desenvolvidas. 

Através da análise das reportagens selecionadas no jornal Correio do Povo, podemos 

verificar alguns embates relacionados à questão da sustentabilidade nas Unidades de 

Conservação com essa destinação, uma vez que, nesta categoria, há a permissão da presença 

de seres humanos na localidade. Nurit Bensusan (2006) observa que há uma maior 

“tolerância” com a presença de comunidades indígenas (tolerância essa associada à ideia de 

que os povos indígenas foram os primeiros “donos” dessas áreas e, também, ao entendimento 

de que apenas eles poderiam preservar as características de uma terra “intocada”). 

Consideramos, no entanto, ser esse um entendimento ingênuo e dissociado dos muitos 

embates contemporâneos travados no Brasil entre os povos indígenas, os ambientalistas, as 

organizações governamentais e não-governamentais, os grandes latifundiários, as indústrias 

(papeleira, madeireira, etc.), a classe política etc.  
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Nas reportagens examinadas, o Parque Estadual e Área de Proteção Ambiental Delta 

do Jacuí configurou-se como o campeão em discussões e denúncias relacionadas à efetividade 

da sustentabilidade em áreas protegidas. Em uma dessas reportagens
2
 foi abordada a questão 

do descarte irregular de lixo às margens do rio Jacuí pelos recicladores, que moram nessa 

Área de Proteção Ambiental. Ao mesmo tempo, nela foram apontadas as muitas disparidades 

existentes entre as moradias instaladas nesta área: há casarões com ancoradouros, localizados 

em uma área do bairro denominado Arquipélago, enquanto do outro lado do Parque, há um 

grande número de casebres cuja permanência foi o tema central dessa reportagem, na qual a 

atividade de reciclagem exercida pelos moradores desses casebres é apontada como causadora 

da poluição do lugar. 

A mesma reportagem inclui trechos de entrevista concedida ao articulista por Luiz 

Alberto Mendonça, então chefe da Divisão de Unidades de Conservação da Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, na qual ele afirmou que “[nós, autoridades 

ambientais] sabemos que o lixo é a fonte de renda dessas famílias, mas é preciso que [eles, os 

catadores] encontrem outras alternativas de emprego e renda”. Nesse sentido, é possível dizer 

que há grandes discrepâncias nos modos de focalizar as questões sociais implicadas na 

ocupação das periferias urbanas, e que essas assumem dimensões cada vez mais complexas e 

conflituosas.  Aliás, como foi possível ver, a ocupação de áreas do Delta do Jacuí por 

moradores pobres (os catadores de lixo e recicladores) é questionada em muitas situações 

pelos demais moradores da área – os donos dos casarões, muitos deles utilizados apenas nos 

finais de semana, e os pescadores, por exemplo – mas, também, pelas entidades que atuam em 

favor das causas ambientais. Cabe lembrar que as áreas de proteção ambiental e as demais 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável surgiram com o intuito de aliar a proteção das 

áreas à sobrevivência econômica dos moradores residentes. Mas, as muitas reportagens que 

focalizam a problemática do lixo na área do Delta do Jacuí, publicadas a partir de 2010 

(Mutirão recolhe 33 toneladas de lixo na Ilha dos Marinheiros
3
, de 08 de abril de 2010; 

Mutirão começa a retirar lixo de ilha
4
, de 9 de abril de 2010; Mutirão retira lixo das ilhas do 

                                                           
2
 Trata-se da reportagem intitulada: Delta do Jacuí é uma região de disparidades. 5 jul. 2010. Disponível em: 

<http://www.correiodopovo.com.br/Impresso/?Ano=115&Numero=278&Caderno=0&Noticia=163185>. Acesso 

em: 1 mar. 2016. 

3
 Mutirão recolhe 33 toneladas de lixo na Ilha dos Marinheiros. 8 abr. 2010. Disponível em: 

<http://www.correio dopovo.com.br/Noticias/?Noticia=122889>. Acesso em: 20 março 2016. 
4
 Mutirão começa a retirar lixo de ilha. 9 abr. 2010. Disponível em: <http://www2.correio 

dopovo.com.br/Impresso/?Ano=115&Numero=191&Caderno=0&Noticia=123024>. Acesso em: 20 março 2016. 
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Guaíba, em Porto Alegre
5
, de 9 de setembro de 2010; Voluntários fazem mutirão de limpeza 

em duas ilhas
6
, de 10 de setembro de 2010; Pescaria foi de lixo no Delta do Jacuí

7
, de 15 de 

janeiro de 2011; Pescadores fazem mutirão de limpeza no Delta do Jacuí
8
, de 28 de 

novembro de 2014), não evidenciam tentativas de articulação entre ações de proteção 

ambiental e sustentabilidade social e econômica das populações que vivem nessa área.  

Muitas reportagens assinalam as toneladas de lixo coletadas em ações de preservação 

realizadas nas áreas do Delta do Jacuí sob a coordenação da Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente (SEMA), através dos funcionários do Parque, em parceria com as prefeituras de 

Porto Alegre, RS e Eldorado do Sul, RS, Comando Ambiental da Brigada Militar
9
, Defesa 

Civil, CONCEPA
10

 e alguns voluntários. As reportagens indicam haver, entre o material 

recolhido, monitores de computadores, pneus velhos, para-choques de carros, bonecas, 

capacetes, sofás, colchões, cadeiras-de-praia e geladeiras. Aliás, as matérias qualificam essa 

coleta como uma atividade de “sensibilização” e de “conscientização” dos moradores do 

local, percebendo-se, no entanto, na reportagem Pescaria foi de lixo no Delta do Jacuí (15 de 

janeiro de 2011), que os maiores alvos dessa ação de “Educação Ambiental” sempre são os 

moradores que trabalham com a reciclagem. Aliás, também os pescadores reclamam do lixo 

que é encontrado no Delta do Jacuí, tanto porque os materiais descartados podem danificar 

                                                           
5
 Mutirão retira lixo das ilhas do Guaíba, em Porto Alegre. 9 set. 2010. Disponível em: <http://www.correiodo 

povo.com.br/Noticias/Geral/2010/9/194248/Mutirao-retira-lixo-das-ilhas-do-Guaiba,-em-Porto-Alegre>. Acesso 

em 20 março 2016. 

6
 Voluntários fazem mutirão de limpeza em duas ilhas. 10 set. 2010. Disponível em: <http://www.correiodo 

povo.com.br/Impresso/?Ano=115&Numero=345&Caderno=0&Noticia=194409>. Acesso em: 20 março 2016. 

7
 Pescaria foi de lixo no Delta do Jacuí. 15 jan. 2011. Disponível em: <http://www.correiodopovo. 

com.br/Impresso/?Ano=116&Numero=107&Caderno=0&Noticia=245791>. Acesso em: 20 março 2016. 

8
 Pescadores fazem mutirão de limpeza no Delta do Jacuí. 28 nov. 2014. Disponível em: <http://www.correiodo 

povo.com.br/Noticias/542623/Pescadores-fazem-mutirao-de-limpeza-no-Delta-do-Jacui>. Acesso em: 4 abr. 

2016 

9
 O Comando Ambiental da Brigada Militar possui três batalhões operando no estado do Rio Grande do Sul. Sua 

conformação atual foi instalada em 15 de julho de 2005 através de portaria do Comando-Geral da Brigada 

Militar. No entanto, segundo dados da própria Brigada Militar, atividades relacionadas à proteção do Meio 

ambiente vêm sendo realizadas desde 1920. Mais informações podem ser encontradas no site 

https://www.brigadamilitar.rs.gov.br. 

10
 A Triunfo Concepa administra 121 quilômetros de rodovias no Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o site 

da empresa, “a área de concessão corresponde a 3.928 km², onde vivem, aproximadamente, 2 milhões de 

habitantes, segundo dados do IBGE de 2010. No primeiro trecho conhecido como Free Way, a BR-290 atravessa 

seis municípios: Osório, Santo Antônio da Patrulha, Glorinha, Gravataí, Cachoeirinha e Porto Alegre. Já no 

segundo trecho, coincidente com a BR-116 e conhecido como Travessia Régis Bittencourt, passa por Porto 

Alegre e Eldorado do Sul, e no último trecho, sendo apenas a BR-116, corta Eldorado do Sul e Guaíba, 

atendendo, portanto, oito municípios e tornando-se um dos principais corredores de ligação com o Mercosul, em 

especial com o Uruguai e a Argentina”. Disponível em: http://www.triunfoconcepa.com.br/empresa/a-triunfo-

concepa.aspx. Acesso em: 4 abr. 2016. 
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suas redes de pesca, quanto porque a quantidade de lixo é tão grande que, muitas vezes, eles 

só conseguem nelas capturar lixo.  E a ideia de que os catadores de lixo precisam encontrar 

fontes alternativas de geração de renda fica bem marcada, por exemplo, em manifestação da 

própria gestora do Parque e APA Delta do Jacuí, à época
11

, que, na reportagem intitulada 

Mutirão retira lixo das ilhas do Guaíba, em Porto Alegre, afirmou que os catadores 

necessitariam passar a organizar viveiros com mudas nativas, o que, segundo ela, seria mais 

rentável para essas famílias.  

Há, portanto, nos últimos anos, uma extensa discussão sobre a situação dos moradores 

do Parque Estadual e da APA do Delta do Jacuí nas reportagens do Jornal Correio do Povo. 

No trecho seguinte, que dá início a outra reportagem (Correio do Povo, 28 de março de 2010), 

há, novamente, uma alusão negativa aos moradores dos casebres (tidos como “ocupantes 

irregulares”), enquanto são consideradas viáveis as demais ocupações. Diz o texto da 

reportagem:  

A região das ilhas do Guaíba esconde belas paisagens naturais que a 

diferencia do que é visto em outros bairros da Capital. Em vez de prédios 

altos existem casas de no máximo dois andares e pequenas edificações 

industriais. A natureza predomina, mesmo com o crescimento da ocupação 

irregular (CORREIO DO POVO, 28 de março de 2010)
12

. 

 

Ou seja, a beleza da paisagem não é “manchada” pela visão das casas de alto padrão – 

ao que parece, essas até mesmo reafirmam a beleza estética do local! O que “perturba” a 

paisagem é tudo o que está associado à população de baixo poder aquisitivo, que habita este 

mesmo local e que depende da pesca ou da reciclagem do lixo para sobreviver. Ou seja, a 

reportagem, desde o seu título – Ilhas, suas belezas e problemas –, marca como a beleza dessa 

área está comprometida pela pobreza e pela presença desses moradores pobres. E mais: neste 

caso, o que parece prejudicar as ações de preservação não é a presença dos seres humanos de 

um modo mais geral – tal como foi postulado pela corrente de pensamento denominada 

preservacionismo, que, segundo Diegues (2001), se baseava nas ideias de Henry David 

Thoreau, Marsh e John Muir, tendo como princípio a preservação da natureza sem a 

intervenção de seres humanos –, mas a presença de seres humanos pobres, que alterariam a 

paisagem ao trabalharem com o lixo e ao construírem casebres para morarem em uma área de 

preservação caracterizada por tantas “belezas naturais”. Assim, a reportagem associa a 

preservação de uma determinada forma de beleza paisagística à preservação ambiental: casas 

                                                           
11

 Trata-se de Vania Mara Ângelo da Costa. 

12
 Ilhas, suas belezas e problemas. 28 mar. 2010. Disponível em: <http://www.correiodopovo.com.br/ 

Impresso/?Ano=115&Numero=179&Caderno=0&Noticia=117720>. Acesso em: 23 fev.2010. 



 

 8 

bonitas e seus moradores, como está colocado na reportagem, parecem não afetar 

negativamente o ambiente. Discutir posicionamentos como esses, que circulam com 

frequência em páginas de jornais brasileiros, parece-nos ser de extrema relevância para a 

temática ambiental, notadamente porque nelas se atribui a alguns grupos sociais, no caso 

àqueles destituídos de bens materiais, a responsabilidade maior na degradação ambiental. 

Problematizar a presença de casarões que ocupam grandes áreas nas quais se processam 

intensas substituições da flora nativa parece não ser um problema ecológico na reportagem 

comentada. Aliás, o lixo que é também por eles gerado, parece não afetar a integridade das 

ilhas. 

Como ressalta Diegues (2012), a estereotipia dos sujeitos pobres, assim como a 

promoção do seu descrédito perante o restante da população, ajudaria na retirada de tais 

moradores de algumas áreas e, de certo modo, justificaria sua expulsão – afinal, eles são 

apontados como os causadores da poluição ambiental nessas áreas.  

Em nossa análise, consideramos que as denúncias, às vezes veladas, outras nem tanto, 

que circulam nas matérias que comentamos e que associam os pescadores e recicladores que 

residem nas dependências do Parque Estadual e APA Delta do Jacuí à degradação ambiental 

dessa área, podem ser vistas como uma estratégia voltada a determinar a desapropriação de 

suas moradias. E essa situação aflige a vida desses moradores há bastante tempo, como 

apontaremos a seguir, porque eles ocupam áreas originalmente pertencentes ao Parque 

Estadual Delta do Jacuí – que, sendo uma UC de proteção integral, classifica como irregular 

qualquer ocupação humana.  

Mesmo sem dispormos de reportagens do Correio do Povo que focalizem o momento 

da criação do Parque, em 1976, referimos que a primeira reportagem localizada sobre essa 

área protegida, que data de 20 de outubro de 1997, relata a preocupação que moradores que 

vivem nessa área há 25, 30 e até 80 anos
13

 têm com uma possível remoção. E essa 

preocupação persiste frente a manifestações tais como a da coordenadora executiva do Núcleo 

Amigos da Terra
14

, Kathia Vasconcellos Monteiro, que afirmou, em reportagem publicada em 

                                                           
13

 Questionamento sobre parque Delta do Jacuí. Correio de Povo, 20 out. 1997. Disponível em: 

<http://correiodopovo.com.br/ jornal/a103/n20/html/05questi.htm>. Acesso em: 23 fev. 2016. 

14
 Amigos da Terra Brasil é uma Organização da Sociedade Civil que atua na defesa do meio ambiente há mais 

de 40 anos, conforme informações de sua página oficial na internet. Seu lema é “mobilizar, resistir e 

transformar”. 
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16 de janeiro de 2004 no mesmo jornal: “tem uma cidade dentro da área do Parque que deve 

sair”
15

.  

Comentários como esse não são raros, quando o jornal focaliza esta questão, podendo-

se considerar que esses refletem uma constante disputa processada entre ambientalistas que se 

consideram preservacionistas – como já explicado anteriormente – e os que se dizem 

conservacionistas, que defendem a proteção da natureza em harmonia com sua utilização, 

através de ações que envolvam a sustentabilidade. No caso do Parque Estadual do Delta do 

Jacuí tais disputas se acirraram, especialmente no ano de 2004, em decorrência do Decreto 

Estadual nº 43.367, de 28 de setembro de 2004, que o transformou em Área de Proteção 

Ambiental (APA) do Delta do Jacuí. Ou seja, a região do Delta deixou de ser uma Unidade de 

Conservação (UC) de Proteção Integral e foi transformada em uma UC de Uso Sustentável. 

Nossa discussão não visa contestar a importância da criação do Parque Estadual do 

Delta do Jacuí – cujas ilhas se constituem em uma espécie de “filtro natural” (por estarem 

situadas na desembocadura de rios com grandes índices de poluição) que ajuda a manter certo 

grau de potabilidade das águas do Guaíba e a garantir bons níveis de produtividade de 

pescado. O que nos parece importante indicar é como se agregam interesses de inúmeras 

ordens a esses conflitos ambientais, especialmente quando esses envolvem ocupações 

realizadas por sujeitos de alto poder aquisitivo. Além disso, queremos registrar que as 

disputas em curso ganham outros contornos e deslocamentos nas páginas do jornal.  

 

Outras lições jornalísticas sobre a sustentabilidade em Unidades de Conservação 

 

Incursionando pela história da criação das Unidades de Conservação instaladas no 

Estado do RS, é possível ver que essas foram pensadas a partir de uma lógica 

preservacionista, que afirmava a necessidade da retirada dos humanos das áreas a serem 

preservadas. Em 1979, por exemplo, essa lógica foi reforçada pela ampliação do Parque do 

Delta, a partir do Decreto Estadual nº 28.161, que seguia esses mesmos princípios 

preservacionistas. Quando ocorreu a transformação dessa UC em uma APA, como 

mencionamos anteriormente, várias reportagens registraram a indignação dos ambientalistas 

em relação a essa mudança. Em uma das reportagens examinadas, intitulada Entidades 

                                                           
15

 Delta pode expulsar 20 mil pessoas. Correio do Povo, 16 jan. 2004. Disponível em: 

<http://www.correiodopovo.com.br/ jornal/a109/n108/html/09delta9.htm>. Acesso em: 23 fev. 2016. 
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ambientalistas reagem
16

, tal descontentamento questiona, inclusive, a constitucionalidade do 

Decreto acima referido, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal, a mudança de 

classificação ou a extinção de uma UC deve ser realizada mediante Lei, e não por Decreto, 

como aconteceu neste caso. Tal reportagem põe em destaque, novamente, o conflito existente 

entre preservacionistas e conservacionistas e, também, entre posições éticas assumidas em 

duas vertentes ecológicas contemporâneas – a Ecologia Superficial e a Ecologia Profunda. 

Invocamos considerações feitas por Mauro Grün (2007) para indicar que enquanto a Ecologia 

Superficial está voltada para a conservação dos recursos naturais, a Ecologia Profunda tem 

por princípio o igualitarismo ético biosférico; ou seja, nessa última vertente, os diferentes 

constituintes da ecosfera (plantas, animais, seres humanos, pedras, rochas, etc.) teriam todos o 

mesmo valor, pelo menos a partir de uma perspectiva ética. Cabe indicar, também, que as 

inspirações filosóficas da Ecologia Profunda são baseadas nos mesmos autores que inspiraram 

o preservacionismo: Thoureau e Muir, além de D.H. Lawrence, Robinson Jeffers e Aldous 

Huxley (SESSIONS, 1995 apud GRÜN, 2007). 

Voltando à análise da referida reportagem, é possível dizer que nela ecoam posições 

que se inspiram na Ecologia Superficial, que se preocupa muito mais com aspectos 

econômicos, que, aliás, acabaram preponderando na aprovação do Decreto Estadual nº 

43.367. A mesma reportagem dá destaque ao argumento defendido pelo então secretário do 

Meio Ambiente, Adilson Troca, que considerou, à época, vantajosa a mudança de 

classificação do Parque, alegando que “o custo de desapropriação de toda a área seria maior 

que o orçamento do Estado”. É importante registrar que a reportagem não menciona, em 

nenhum momento, aspectos relacionados ao efeito que essa alteração teria na proteção da 

fauna e da flora locais – ou seja, neste caso, o jornal parece atribuir maior importância a 

aspectos meramente econômicos (relacionados às desapropriações), colocando em segundo 

plano tanto as questões sociais quanto aquelas relacionadas à manutenção da vida das espécies 

do local.  

Cabe também indicar, relativamente à disputa que vimos comentando, que, após as 

inúmeras manifestações dos moradores das dependências da APA Delta do Jacuí em apoio ao 

Decreto nº 43.367, assim como as dos movimentos contrários e contestatórios à medida, 

conduzidos por entidades ambientalistas (tais como as ONGs Amigos da Terra, Instituto 

Curicaca, Projeto Mira Serra e Pangea), foi criada, em 11 de novembro de 2005, a APA Delta 

do Jacuí e o Parque Estadual Delta do Jacuí, pela Lei Estadual nº 12.371, medida que 

                                                           
16

 Entidades ambientalistas reagem. Correio do Povo, 3 out. 2004. Disponível em: 

<http://www.correiodopovo.com.br/jornal/a110/n3/html/07entida.htm>. Acesso em 16 fev. 2016. 
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procurava satisfazer às necessidades de todos os envolvidos nessa discussão. E essa lei 

continua em vigor até os dias atuais. 

Mas cabe ainda comentar que, em uma reportagem que anunciava a aprovação do 

projeto de lei que criava a APA e o Parque pela Assembleia Legislativa
17

, o então Secretário 

Estadual do Meio Ambiente, Mauro Sparta, “comemorou” a decisão referendada pela 

legislação. Segundo o Secretário, a aprovação do projeto “foi muito importante por aumentar 

a área de proteção no Delta e oferecer solução aos moradores, conciliando a questão 

ambiental com a social” (CORREIO DO POVO, 19 de outubro 2005). E as posições deste 

secretário foram novamente veiculadas em reportagem publicada a posteriori, na qual suas 

declarações aliaram o desenvolvimento do Estado à preservação da natureza
18

.  Segundo ele, 

desenvolvimento e preservação devem “evoluir” juntos.  

Reportagens publicadas em 2014 apontam para a continuidade das disputas 

relacionadas à preservação das áreas do Parque, que envolvem, nos dias atuais, questões 

referentes ao desenvolvimento das cidades que estão situadas em suas dependências. Aliás, o 

Plano de Manejo proposto para essa área em fevereiro de 2014 gerou grandes discussões entre 

a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (responsável pela elaboração do documento por ser o 

órgão gestor) e órgãos governamentais, prefeituras e moradores dessa área
19

. Segundo 

análises conduzidas para a sua implementação, o Governo do Estado deixaria de receber altos 

investimentos financeiros, a segunda ponte do Guaíba
20

 não poderia ser construída, as linhas 

do Catamarã
21

 não poderiam ser implementadas, nem a construção de diques contra cheias 

poderia ser executada.  Em suma, isso significaria que o Plano de Manejo proposto impediria 

o “desenvolvimento do Estado”. Assim, a discussão que tem início a partir da proposição 

                                                           
17

 Lei redefine o Parque Delta. Correio do Povo, 19 out. 2005. Disponível em: <http://www.correiodopovo.com. 

br/jornal/a111/ n19/html/06lei9re.htm>. Acesso em: 23 fev. 2016. 

18
 Preservação e Desenvolvimento. Correio do Povo, S/d. Disponível em: <http://www.correiodopovo.com.br/ 

jornal/a111/n74/html/ colabora.htm>. Acesso em: 23 fev. 2016. 

19
 Plano do Delta do Jacuí é falho, diz relatório. Correio do Povo, 14 maio. 2014. Disponível em: 

<http://www.correiodopovo.com.br/Noticias/Geral/Meio%20Ambiente/2014/5/525472/Plano-do-Delta-do-Jacui-

e-falho,-diz-relatorio>. Acesso em: 22 fev. 2016. 

20
 A segunda Ponte do Guaíba é uma demanda antiga da população que utiliza frequentemente a primeira - e 

única, até o presente momento – ponte, que interliga a região metropolitana de Porto Alegre às cidades mais ao 

Sul, tais como Eldorado do Sul e Guaíba. A ponte Getúlio Vargas foi construída em dezembro de 1959, para 

facilitar a travessia, que antes era realizada através de barcas. No entanto, nos dias de hoje, a ponte Getúlio 

Vargas não sustenta mais o tráfego constante de automóveis, resultando em engarrafamentos quilométricos, que 

são agravados com o içamento do vão móvel dessa ponte, para a passagem de embarcações marítimas. O novo 

empreendimento não teria tais limitações. A segunda ponte é motivo constante de debate uma vez que, além de 

atravessar o Parque Estadual Delta do Jacuí, trata da desapropriação de alguns locais e reassentamento da 

população afetada. Mais informações podem ser obtidas no site www.pontedoguaiba.com.br 

21
 Catamarã é um sistema de transporte hidroviário entre as cidades de Guaíba e Porto Alegre, oferecido pela 

empresa CatSul desde 2011. 
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deste Plano colocaria em oposição “preservacionistas” e “desenvolvimentistas”. Na 

reportagem citada anteriormente, o prefeito de Eldorado do Sul, mesmo posicionando-se a 

favor do Parque, afirmou que se o Plano de Manejo não fosse alterado, 80% da área prevista 

para expansão econômica e habitacional estaria prejudicada, causando, desta forma, um 

“engessamento deste município”. 

 

Considerações finais 

 

Através das análises observou-se que as atividades antrópicas são geralmente 

representadas no jornal Correio do Povo como negativas (ideia bastante associada ao 

paradigma preservacionista), mas há posições divergentes e cambiáveis acerca do papel dos 

humanos frente à natureza: ora são vistos como seus “protetores”, ora como os responsáveis 

pela sua degradação. Na mídia examinada, estas posições se embaralham ao serem incluídas 

em padrões jornalísticos, envolvendo, por exemplo, depoimentos de governantes e de outros 

sujeitos implicados nas ações comentadas; ou seja, nas notícias examinadas se entrecruzam 

discursos ambientalistas, discursos midiáticos, políticos, gerenciais, entre outros, disso 

resultando, por vezes, a localização das problemáticas ambientais em grupos e classes sociais. 

Assim, enfatizamos que as reportagens analisadas constroem posições dicotômicas para os 

sujeitos no que diz respeito às Áreas de Proteção Ambiental: assim, enquanto pobres têm suas 

casas e seus empregos (como catadores/recicladores de lixo) questionados e, por vezes, até 

mesmo a sua permanência no local combatida, a presença dos ricos (de seus casarões, de seus 

jet skis, etc.) não é nem mencionada e, muito menos, questionada. Além disso, enquanto os 

primeiros são tidos pelas reportagens analisadas como “poluidores”, os últimos estariam 

contribuindo para o melhoramento da paisagem natural.  

Pretendemos, neste artigo, capturar algumas discussões que envolvem aspectos 

relacionados à sustentabilidade ambiental, tal como ela tem sido pensada para determinadas 

Unidades de Conservação no estado do Rio Grande do Sul, valendo-nos daquilo que é posto 

em circulação nas páginas de um jornal local. Destacamos a importância de centrar nossas 

análises nessa mídia, a qual tantos têm acesso, argumentando que o jornal se configura como 

uma potente pedagogia cultural, na medida em que, nas matérias que veicula, é dado 

destaque, bem como são ordenadas, classificadas, localizadas, exemplificadas, comparadas e 

explicadas, ora com maior, ora com menor ênfase, questões que estão em pauta nas 

comunidades ou nos grupos sociais de uma determinada região.  
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