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1. Considerações preliminares 

A língua serve, na sua dimensão externa, a comunicação – e comunicar é pôr em 

comum, é fazer comunidade. Contudo, qualquer acção de criar comunidade envolve uma 

relação de poder, estabelecida na/pela interacção entre indivíduos. Tal poder envolve 

controlo, de indivíduo(s) sobre indivíduo(s) e de grupo(s) sobre grupo(s); pode exercer-se 

pelo recurso à força e à coacção, mas assume também formas mais subtis - e por isso mesmo 

mais eficazes - através da persuasão, da dissimulação e da manipulação. Referindo-se a este 

controlo enquanto domínio/manipulação de índole intelectual e moral, Fairclough fala de 

“hegemonia” e afirma que «a prática hegemónica e a luta hegemónica assumem, em grande 

medida, a forma de prática discursiva na interacção oral e escrita» (Fairclough, N., 1997: 80) 

e que «o conceito de hegemonia implica o desenvolvimento - em vários domínios da 

sociedade civil (como o trabalho, a educação, as actividades de lazer) - de práticas que 

naturalizam relações e ideologias específicas e que são, na sua maioria, práticas discursivas» 

(idem, ibidem). 

Há muito que linguistas vários, de entre os quais ressaltam Austin e Searle, chamaram a 

atenção para as múltiplas funções que os enunciados assumem na actividade manifestativa do 

homem e na interacção verbal. De facto, pelo uso da linguagem verbal, o homem não se 

limita a descrever o mundo, ele age sobre o mundo e os outros, sendo a actividade discursiva 

uma condicionante e um meio, para além da simples manifestação, da sua presença na 

sociedade; é ainda a forma de afirmação básica de todo o ser humano, enquanto ser individual 

e ser social. 

São as práticas discursivas e seus produtos - as formas dos textos, os seus processos de 

produção e de recepção e os modos de re-produção discursiva/textual dos estados de coisas - 

que a Análise do Discurso toma como domínio adequado da teoria e da descrição linguísticas. 

Interessa-se pela compreensão e descrição de textos extensos, social/culturalmente situados, 
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numa perspectiva pluridisciplinar, procurando identificar regularidades relevantes na 

produção discursiva e incidências do uso no próprio sistema da língua. 

É com este horizonte teórico e metodológico que o presente estudo pretende fazer uma 

abordagem exploratória ao discurso do ambientalismo nos media, restringindo a sua 

incidência à imprensa escrita, usando como corpus limitado uma série de textos recentes e 

analisando os seus mecanismos de estruturação e funcionamento linguístico, pois «language is 

the medium through which ecological knowledge is fabricated, developed transmitted and 

understood, a form of ecolinguistic research needs to investigate how relevant knowledge is 

shared or confined – for example as between scientific and media texts, and between experts 

and non-experts» (Coupland, N. e Coupland, J., 1977: 7). 

 

2 – Emergência e caracterização do discurso do ambientalismo 

Desde o início dos anos 70, anunciada já pelas grandes marés negras que afectaram o 

Ocidente em 1967 e 1969 (respectivamente em Torrey Canyon e Santa Bárbara) e 

visivelmente presente na crise energética de 1973-74, a questão ambiental vem sendo 

progressivamente assumida pela opinião pública como fulcro de preocupações e tem gerado 

mobilizações políticas. 

Hoje, os problemas ambientais podem interessar não pela novidade que (não) encerram, 

mas sobretudo por um aspecto em que são efectivamente novos: a dinâmica social que 

adquiriram. Para tal contribuiu decisivamente a mediatização do ambiente e do discurso 

ambientalista (integrada, naturalmente, numa mediatização mais global da vida social), 

intensificando e extensificando as questões da relação do homem com o meio. 

A imprensa escrita funciona como um dos mecanismos de veiculação destas 

problemáticas. Entre outras funções/atitudes que assume,  

– generaliza e “vulgariza” os problemas;  

– descodifica o discurso técnico e científico e transforma-o em discurso de massas; 

– intermedeia a relação dos cientistas, ambientalistas e ecologistas com a população 

em geral;  

– manipula a opinião pública, pela interpretação subjectiva e intermediação que 

realiza, determinando comportamentos “politicamente correctos”, de acordo com normas de 

conduta de determinados grupos sócio-culturais; 

– condiciona os responsáveis políticos, pela manipulação da opinião pública; 
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– explora o conflito entre o natural e o construído ou entre os valores tipicamente 

ambientalistas e os avanços técnicos e tecnológicos. 

 

3 – A omnipresença mediática do ambiente 

3.1 - Uma simples leitura pelas rubricas ou pelos títulos dos diários e dos semanários 

portugueses deixa ver a omnipresença do discurso do ambientalismo. As questões ambientais 

são evocadas ou tratadas com grande frequência, na reprodução e/ou apropriação dos 

discursos de associações ambientalistas, em notícias ou reportagens que dão conta de 

conflitos onde esta questão surge como pano de fundo, em discursos de opinião, em artigos de 

divulgação científica, ou na publicidade. 

 

3.2 – O jornal Público, por exemplo, um periódico de referência no panorama 

jornalístico português, inaugurou em 5 de Março deste ano «uma nova secção e um espaço 

semanal», (anunciados em ante-título – cf.: Anexos, texto 1) e desde essa data «dá mais 

atenção aos problemas ambientais» (como se lê no título do editorial que anuncia a inovação).  

Nesse editorial, J. M. F. anuncia o rompimento com «muitas das rotinas do jornalismo 

diário mais acomodado» e descreve o Público como estando «sempre atento à evolução do 

mundo que nos rodeia e às preocupações dos seus leitores», assumindo a mudança um 

objectivo que «não é apenas cosmético, mas sim o de dar destes problemas uma visão 

integrada e rigorosa, acompanhar com maior detalhe a actualidade e, sobretudo, criar um novo 

dinamismo (...), levantar novos problemas, dar espaço às denúncias dos leitores e das 

associações da sociedade civil e, por fim, ajudar os leitores a saberem como respeitar o 

ambiente no seu dia a dia». Além deste espaço diário, cria-se um bloco semanal sob a 

designação genérica de “Terra”, globalmente com os mesmos objectivos. 

Procurando criar uma imagem de seriedade e rigor que caracteriza a prática jornalística 

mais conceituada, é evocada para o jornal uma actividade não rotineira e não acomodada e é 

afirmado que esta alteração não é apenas cosmética. O emprego do não polémico é 

interessante, na medida em que, numa perspectiva polifónica, actualiza (potenciais) vozes 

acusatórias. De facto, o peso da presença das questões ambientais entre as preocupações da 

população é tão grande que, eventualmente, poderia pensar-se que o Público estaria 

simplesmente a tentar moldar a sua estratégia editorial de acordo com os interesses dos 

leitores numa perspectiva de lucro imediato, fazendo uma alteração na forma, mas não de 
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conteúdo e/ou de estratégia. O editorial nega-o, reclamando maior rigor e qualidade no 

tratamento desta temática no novo formato; ao antecipar a crítica, anulando-a desde logo, 

justifica e fortalece a sua posição, enfraquecendo correlativamente qualquer voz acusatória, 

mas confirma implicitamente a importância e o alcance deste assunto e a sua força perante a 

opinião pública. Além disso, abre a possibilidade de outros fazerem alterações que não 

passam de “cosmética”, deixando latente uma suspeita genérica que incidirá sobre a 

concorrência. 

Note-se ainda que já no primeiro parágrafo se anunciava que, dez anos antes, o Público 

inovara, «dando a temas que habitualmente eram desvalorizados a importância e a visibilidade 

que eles mereciam». Esta evocação permite inscrever numa tradição de algum vanguardismo 

a alteração presente, contribuindo decisivamente para construir uma imagem positiva para o 

jornal, favorecendo a aceitação da actual mudança. A imagem positiva é ainda reforçada pela 

atitude de justiça que parece estar aí configurada: o Público reconhecia o verdadeiro valor da 

questão e dava-lhe a justa visibilidade, reparando um erro. A construção passiva da frase, sem 

identificação explícita do agente de “desvalorizar”, poderá libertar o seu autor da carga 

negativa que uma acusação mais evidente envolveria, assim como da necessidade de a 

justificar. Contudo, a acusação implícita está presente e é genericamente dirigida aos media 

concorrentes, pois só eles estariam na posição de desvalorizar os temas ambientais, negando-

lhes visibilidade (porque são, também, os únicos que lha podem dar). Além disso, a afirmação 

segundo a qual os temas ambientais são importantes e merecem visibilidade é apresentada 

como uma doxa, dificilmente contestável – contestação que, a existir, poria em causa a 

estratégia editorial do jornal.  

Serve esta construção, assim como a asserção que inicia o segundo parágrafo, para 

condensar uma dimensão da relação entre a sociedade e os media: estes estão ao serviço 

daquela, seguem-lhe as tendências, denunciam-lhe os vícios, difundem a informação. A ser 

assim, é efectivamente papel de cada medium «estar atento à evolução do mundo»; mas é 

sabido que estes não são meros espectadores passivos e participam activamente nas alterações 

sociais. Assim, dificilmente se aceitará que um jornal se limita a espelhar, de fora, a evolução 

de uma sociedade. Pelo contrário, em muitos aspectos, os media são largamente responsáveis 

pelas alterações sociais. A visibilidade que concedem ao tema do ambientalismo não é 

unicamente fruto da dinâmica que este adquiriu: é também responsável por ela. Apesar de este 
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texto, como muitos outros, se manter aparentemente fiel à ilusão de uma certa neutralidade 

em termos sociais. 

 

3.3 - O interesse mediático pela problemática do ambiente apresenta-se em sintonia com 

as preocupações fundamentais dos portugueses. No «Inquérito à cultura científica dos 

portugueses» de 2000, promovido pelo Observatório das Ciências e das Tecnologias (OCT), 

tal preocupação é bem patente. 

Numa prática que tem já vários anos e estabelecendo uma comparação próxima com os 

resultados do último inquérito (1996/1997), o OCT realizou, entre Janeiro e Março de 2000, 

um novo inquérito à cultura científica dos portugueses, abordando três dimensões: 

a) as atitudes perante a ciência e a tecnologia; 

b) os hábitos de contacto com a informação científica e tecnológica, através dos meios 

de comunicação (entre outros); 

c) o grau de conhecimento científico. 

Na versão provisória, à qual se pode ter acesso através da internet1, lê-se que «o que 

mais se destaca nos dados presentes, por comparação com os de 1996/1997, é o facto de ter 

aumentado consideravelmente a sensibilidade pública aos temas científicos e aos problemas 

com incidência científica, bem como a atribuição à ciência e à tecnologia a capacidade de 

melhorar a qualidade de vida (mais saudável, mais fácil e com mais conforto), de trabalho, e a 

qualidade ambiental» 

(http://www.oct.mct.pt/pt/actividades/cultura/cultura2000/notaApresentação.htm).  

De facto, por um lado, pode verificar-se que as questões ambientais surgem em vários 

segmentos desse inquérito, atestando a sua relevância; por outro, os dados recolhidos parecem 

confirmar o interesse que a opinião pública dedica a esta temática: 33,9% e 47,8% dos 

inquiridos manifestam-se respectivamente muito interessados e algo interessados no tema 

“poluição do ambiente” e somente 17,6% se manifestam nada interessados. A comparação 

destes valores com os obtidos no inquérito de 1996/1997 mostra um aumento significativo 

dos indivíduos muito interessados (cf.: Anexos, quadro I). Além disso, na análise da 

preocupação relativa a problemas de saúde pública, os itens que remetem para questões 

ambientais (“estado da água potável”, “qualidade de produtos de consumo”, “poluição do 

ambiente”) mostram que cerca de 70% dos cidadãos se encontram muito preocupados com 

                                                 
1 Em http://www.oct.mct.pt 
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estes assuntos, apresentando os que se dizem nada preocupados valores verdadeiramente 

residuais (cf.: Anexos, quadros II, III e IV). 

 

4 – O papel de intermediação 

4.1 - Considerando que o seu público é muito mais vasto e, naturalmente, muito menos 

apetrechado com conhecimentos científicos e rigorosos acerca das questões ambientais, a 

imprensa escrita assume uma função intermediária de divulgação e descodificação do discurso 

técnico e científico, aproximando especialistas e cientistas da população em geral. 

No mesmo editorial do jornal Público, podemos ler que o novo espaço dará «especial 

atenção ao que cientistas e ambientalistas estão a fazer nas nossas universidades e no terreno, 

abrindo as colunas do PÚBLICO às suas opiniões e tratando com maior profundidade os 

dossiers da semana». Ou seja, além de generalizar e vulgarizar os problemas, o Público 

pretende cumprir esse papel de intermediação entre cientistas, ambientalistas e ecologistas e a 

população em geral. De facto, ao cidadão comum é difícil o acesso aos investigadores e aos 

seus estudos, como não é fácil a estes últimos a difusão generalizada, fora do grupo restrito de 

especialistas e/ou académicos, das suas investigações. O texto 2, em anexo, ilustra 

explicitamente esse mecanismo, ao citar directa e indirectamente uma cientista/académica e 

representante de uma associação ambientalista (a Quercus), dando a ouvir/ver as suas 

palavras. Mas enquadra o discurso da cientista com aquilo que é o texto jornalístico, 

descodificando-o, tornando-o acessível ao público não especialista. Em alguns casos, como 

ilustra o texto 3, em anexo, essa descodificação procura formas bem simples (e, 

eventualmente, simplistas) de difusão do discurso científico. Este é um exemplo claro da 

tentativa de descodificação do discurso técnico e científico e respectiva transformação em 

discurso de massas (com o recurso a códigos linguístico e não linguístico, neste caso). 

 

4.2 – Por meio deste processo, verifica-se uma tecnologização do discurso: parte da 

gíria técnica das áreas científicas tratadas é incorporada no léxico comum. O uso generaliza 

determinados termos e expressões que, há pouco tempo, eram de emprego exclusivo de 

grupos restritos, em contextos particulares. No caso do exemplo presente (figura 1), lexemas 

como clonagem, célula, gene, embrião, etc. acabam por se tornar familiares, comuns. 

Naturalmente, o uso generalizado tende também a facilitar a evolução do conceito e seu 

emprego com sentidos desviantes: por exemplo, a expressão atitude ecológica é já empregada 
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com o sentido de atitude correcta em alguns contextos, sem remeter necessariamente para a 

relação entre homem e natureza. 

 

4.3 – Contudo, algo parece não funcionar perfeitamente neste mecanismo de 

descodificação, interpretação e difusão do discurso científico. Se é certo que, de acordo com 

os dados divulgados pelo OCT, fruto do inquérito acima referido, os portugueses se 

interessam significativamente pelas questões ambientais, também é certo que o seu grau de 

informação e a auto-avaliação de conhecimentos em tópicos enquadrados dentro desta área é 

baixo (cf.: Anexos, quadros V e VI). Contrastando com os altos valores de cidadãos 

interessados e muito interessados ou preocupados e muito preocupados com esta temática 

(cf.: Anexos, quadros I a IV), o grau de informação sobre poluição e ambiente aponta para 

muito informados somente 10% dos inquiridos e 49,7% os medianamente informados. 

Verifica-se inclusivamente um aumento dos que afirmam nada saber a este respeito entre o 

inquérito de 1996/1997 e o de 2000 (de 29,5% para 39,0%). 

Quanto à auto-avaliação de conhecimentos científicos relativos às questões ambientais 

mais típicas, mesmo os tópicos mais “populares” (doença das “vacas loucas” e poluição do ar) 

apresentam valores muito inferiores aos do interesse correspondente. Contudo, verifica-se que 

só estes tópicos se cotam acima de 50% de cidadãos que já ouviram falar deles e se julgam 

informados, pois todos os outros descritos no quadro VI correspondem a temas de grande 

desconhecimento por parte dos inquiridos. No extremo, encontramos a questão dos alimentos 

transgénicos, aparentemente desconhecida de mais de 50% da população.  

Estes dados devem ser cruzados com outros: os relativos aos hábitos de leitura de 

artigos de ciência e tecnologia em jornais (cf.: Anexos, quadro VII), que apontam para índices 

muito baixos – 50,5% dos inquiridos não os lê; devem ser cruzados com os da variância do 

índice de conhecimento, relativamente à exposição aos media informativos (cf.: Anexos, 

quadro VIII), que apontam claramente para um aumento paralelo entre conhecimento e 

exposição2; e devem ser cruzados com os que identificam o meio onde os inquiridos 

consideram que aprenderam mais sobre ciência, que apontam para os media com uma 

percentagem de 55%, acima da escola, com 34% (cf.: Anexos, quadro IX3).  

                                                 
2 Dados do inquérito de 1996/1997. 
3 Dados do inquérito de 1996/1997. 
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Os resultados parecem abrir várias linhas de exploração, podendo algumas delas apontar 

para situações paradoxais, como o muito interesse que os indivíduos manifestam, mas a 

recusa em se informarem. 

 

4.4 - Uma dessas linhas, eventualmente de orientação menos eufórica, poderá passar 

pela consideração da “demasiada” visibilidade mediática de um assunto como fomentando o 

apagamento do seu real valor. De facto, o discurso dos media é muitas vezes parcelar, 

superficial, “info-entertainment”, dando ilusão de efectivo conhecimento mas só veiculando 

curiosidades mais ou menos fúteis em grande profusão. Ramonet afirma: «actualmente, as 

informações devem ter três qualidades essenciais: serem fáceis, rápidas e divertidas. Assim, 

paradoxalmente, os jornais simplificaram o seu discurso no momento em que o mundo, 

transfigurado pelo fim da Guerra Fria e pela globalização da economia, se tornou 

consideravelmente mais complexo» (1999: 138).  

O efeito de biombo, segundo o qual um acontecimento de grande visibilidade pode 

servir para ocultar outro, aplicar-se-ia neste caso: informação a mais pode levar à chamada 

“censura democrática”. Esta, diferentemente da censura autocrática dos regimes ditatoriais, 

«não assenta na supressão ou no corte, na amputação ou na proibição de dados, mas na 

acumulação, na saturação, no excesso e na super-abundância de informações» (idem, ibidem: 

29). 

 

5 – A manipulação da opinião pública 

5.1 – No editorial apresentado como texto 1, encontra-se expresso o objectivo de 

«ajudar os leitores a saberem como respeitar o ambiente no seu dia a dia».  

Aparentemente, trata-se de uma intenção muito louvável, como serão sempre as 

intenções de ajudar outrem. Contudo, a sua concretização poderá levantar alguns problemas. 

De facto, o macro-acto compromissivo que a evocação destes objectivos envolve poderá 

incorporar uma dimensão directiva concretizada socialmente na imposição de normas de 

conduta e valores aos cidadãos. O discurso do ambientalismo veicula e impõe estas normas, 

que são estabelecidas por grupos diversos, com diversos graus de poder e influência. 

Um dos elementos configuradores da influência é o acesso aos media, em particular aos 

media de referência, o que limita significativamente o grupo, privilegiando a difusão de uma 

cultura urbana e instruída. Sabendo que a relação do homem com a natureza é 
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substancialmente diferente nos meios rurais e nos meios urbanos, desde logo tenderia a ser 

excluída toda uma cultura rural e tradicional, que passaria a ser vista como reaccionária e 

retrógrada. Sendo isto verdadeiro, verificar-se-ia uma outra inconsistência em toda esta 

problemática: não terá sido uma parte considerável do discurso do ambientalismo construída 

sobretudo por quem não vive em efectivo contacto quotidiano com o ambiente natural, mas 

que se apropriou da natureza e a procura moldar a valores e práticas urbanas? Com uma visão 

negra dos estados de coisas e dos processos de manipulação, Ramonet evoca a “tirania da 

comunicação”, afirmando que o «mecanismo comunicacional moderno, acompanhado de um 

regresso dos monopólios, inquieta, com razão, os cidadãos. Estes lembram-se dos alertas 

lançados há poucos anos por George Orwell e Aldous Huxley contra o falso progresso de um 

mundo administrado por uma polícia do pensamento. Eles temem a possibilidade de 

condicionamento das mentalidades à escala planetária» (1999: 8).  

 

5.2 – Alguns dados discretos poderão corroborar esta visão dos estados de coisas. Na 

publicidade presente na imprensa, por exemplo, é com alguma frequência evocada a defesa do 

ambiente como face positiva de alguns produtos – em alguns casos, produtos fortemente 

poluentes. Mas não são dadas normalmente explicações ou justificações acerca do modo 

como isso é realizado, exactamente em que medida, que perigos se evitam ou que benefícios 

se promovem, etc. 

A publicidade reproduzida na figura 2, em anexo, refere por três vezes a defesa do 

ambiente no curto texto que a incorpora. Começa por definir «a segurança e a defesa do 

ambiente» como duas dimensões fundamentais da política empresarial da CP. Em seguida, 

associa a segurança, a tranquilidade, o conforto e a defesa do ambiente numa pergunta 

retórica que contempla estas características como individualizadoras do transporte ferroviário. 

Uma outra pergunta retórica funciona como reforço da retoricidade da primeira, justificando 

algumas das características atrás invocadas (se «encurta as distâncias», se «poupa tempo 

precioso nas deslocações», se as viagens são «tranquilas e agradáveis», o anúncio das virtudes 

atrás elencadas justifica-se). Mas de novo, em nova pergunta retórica, se invoca a defesa do 

ambiente, sem minimamente justificar tal atribuição.  

Um elemento de relevo neste anúncio é a presença da fotografia de uma criança que 

brinca com um comboio de madeira. Para além de outras dimensões implícitas, a presença da 

criança sugere uma particular atenção ao futuro, aspecto frequentemente presente nos 
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discursos da defesa do ambiente. Essa presença é mais explicitamente explorada na figura 3, 

em anexo, que reproduz um anúncio do grupo Gás de Portugal (GDP). Aí, os dois motivos 

evocados como fundamentando a opção pelo gás natural são mantidos voluntariamente 

envolvidos em alguma ambiguidade: as duas crianças presentes na fotografia e referidas no 

texto à sua direita (mais concretamente, as expectativas associadas a estas crianças, 

nomeadamente a possibilidade de desfrutarem de um futuro harmonioso e seguro), ou o 

ambiente e a economia, evocados sob a “assinatura” do Grupo GDP. Duas orientações que se 

complementam: uma de cariz afectivo, outra de cariz material. Desta forma, parece o gás 

natural congregar todas as virtudes possíveis de um combustível e não haveria forma de 

recusar o seu uso. As associações são sugeridas e o leitor é compelido a preencher os muitos 

espaços em branco que este texto publicitário lhe apresenta, num mecanismo económico de 

sugestões discretas remetendo para lugares comuns facilmente aceites pelo destinatário. 

No caso da figura 4, o que interessa referir é um uso quase abusivo do tema da defesa 

do ambiente, pela inversão operada. De facto, o que é anunciado é uma menor poluição, o que 

não deve ser confundido com um «ar mais limpo». O «compromisso com o meio ambiente» 

manifesta um carácter muito fluido, se o quisermos aceitar como efectivamente assumido por 

uma empresa gasolineira.  

Estes três exemplos pontuais ilustram o que parece poder ser generalizado: a defesa do 

ambiente é evocada como valor quase absoluto, pacificamente aceite, remetendo para a 

enciclopédia do leitor, num mecanismo económico de activação de valores tomados como 

politicamente correctos, mesmo por quem é fortemente poluidor, e portanto não assumindo 

esses mesmos valores de forma absoluta. Afinal, a causa do ambiente sempre pode ser usada 

“como cosmética”. 

Nesta medida, o ambientalismo pode ser visto não exactamente como um discurso, mas 

sobretudo como um interdiscurso, uma polifonia de discursos de sentidos vários que 

comunicam e emergem sistematicamente onde têm grande espaço vital: os media. De facto, o 

jornal é o local de confluência de múltiplas vozes: «le journal se présente (…) comme un lieu 

d'intertextualité, traversé par des discours déjà constitués et, simultanément, générateur d'une 

parole polyphonique (espace à plusieurs voix)» (Imbert, 1988: 49). O próprio discurso 

ambientalista é entendido como um conjunto coerente e hierarquizado de valores e 

orientações que assumem características normativas e persuasivas, orientando a praxis de 

quem partilha determinada visão do mundo – e com pretensão a ser mais ou menos universal: 
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«“environmentalism” itself can therefore be construed as a discourse, or, more appropriately, 

as an interlinked and evolving set of discourses, established to counter pre-existing 

discourses» (Coupland, N. e Coupland, J., 1977: 8). 

 

6 – O discurso do ambientalismo como discurso agónico  

«When people seek, as activists, critics, theorists or green politicians, to change social 

priorities, values or practices related to the global environment, we become aware of 

environmentalism as a site of struggle» (Coupland, N. e Coupland, J., 1977: 8). Esta luta, que 

define o ambientalismo como espaço discursivo agónico4, é facilmente identificável. 

No caso do Texto 2, verifica-se a organização de uma linha que se orienta para a defesa 

dos organismos geneticamente modificados (OGM) e uma outra que se orienta para a sua 

condenação. Contudo, a posição do jornalista está longe de ser equidistante. Se bem que 

anuncie que os cientistas têm muitas dúvidas a respeito desta tecnologia e que haverá, 

efectivamente, vantagens e riscos na sua adopção, privilegia a descrição dos riscos e dá a 

palavra a uma bióloga comprometida com a condenação dos OGM. O título e o sub-título 

encaixado clarificam a posição adoptada, evocando somente a preocupação dos cientistas e o 

risco. 

Quanto às vantagens dos OGM, é referido o seu vasto potencial, nomeadamente na 

produção de alimentos com maior valor nutritivo, o que poderia erradicar o problema da 

subnutrição no mundo. Mas logo é convocada a opinião da bióloga entrevistada, lembrando 

que o problema da fome não está na falta de alimentos, mas na «distribuição e no acesso 

desiguais», tornando inútil o eventual benefício atrás referido.  

Uma outra vantagem inscreve-se no campo da medicina. É referida a criação de uma 

bactéria que produz insulina e leite de ovelha com proteínas humanas. Mas nada é explicado a 

este respeito – não é esclarecido qual o benefício que daí pode advir. O jornalista poderá 

esperar que a enciclopédia do leitor actualize conhecimentos adquiridos que lhe permitam 

reconhecer algum mérito e utilidade concreta nestas descobertas, ou que, mesmo não 

dispondo desses conhecimentos, conceda algum crédito ao jornalista e construa um raciocínio 

fundamentado no princípio da pertinência. Nessa medida, o leitor reconheceria, mesmo sem 

saber exactamente de que se trata, que será uma vantagem, visto ser a única forma de aquela 

afirmação ser pertinente naquele segmento textual. Além disso, o enunciado seguinte, iniciado 

                                                 
4 Do grego agonia, que significa luta. 
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pelo conector opositivo “só que” e convocando um elemento negativamente conotado (o 

«lucro económico»), confirma os subentendidos anteriores. 

Porém, mesmo este eventual benefício é anulado. Desta vez, não o é directamente, mas 

tal efeito resulta da afirmação segundo a qual as empresas do sector procuram o lucro 

económico. É implicitamente convocada a doxa que opõe lucro para alguns a benefícios para 

a generalidade, reforçada com o esclarecimento das opções fundamentais das multinacionais 

da agroquímica. 

Finalmente, uma terceira eventual vantagem dos OGM relacionada com a superior 

resistência destes organismos a pragas, dispensando pesticidas, é «desmontada» recorrendo a 

uma citação da bióloga. A opção por este lexema actualiza o campo semântico da mentira, no 

sentido em que montagem se identifica com encenação e com engano, incidindo a carga 

negativa carreada sobre a defesa dos OGM. 

No sentido oposto, relativo aos inconvenientes, o avolumar de dúvidas e o adensar de 

suspeitas é tal, que dificilmente se poderá ficar com uma imagem positiva dos OGM. São 

referidas as «preocupações» dos cientistas e as indefinições «para a saúde e meio ambiente». 

Apesar de ser um termo técnico e, dentro da gíria própria, neutro, o lexema «manipulação» 

assume neste emprego um sentido negativo, adensando os temores. De facto, o que se verifica 

é que não são apontados dados concretos e objectivos que mostrem que estes organismos são 

prejudiciais ao homem, mas que podem sê-lo. As críticas assumem uma orientação 

prospectiva, procurando agir por antecipação, desenhando um futuro incerto e, sobretudo, 

muito arriscado. Alicerçam-se numa posição de bom senso, segundo a qual “mais vale 

prevenir que remediar”, tanto mais que, após terem sido dados certos passos, o recuo será 

muito mais difícil. A noção de risco está visivelmente presente, até pela repetição (três vezes) 

deste lexema, associado a «dúvidas», «grave» e «medos». 

Contudo, o carácter técnico de que este assunto se reveste constituirá, provavelmente, 

uma barreira quanto ao seu domínio pela população em geral. A gíria técnica abunda, as 

dúvidas multiplicam-se, o discurso torna-se denso, as preocupações ainda não deixaram a 

esfera dos cientistas e ambientalistas já iniciados. Sem provas concretas, em particular sem 

imagens reais que os media possam brandir frente aos cidadãos, despertando emoções, a 

mensagem tem dificuldades em passar. 
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7 – O discurso do ambientalismo na sociedade de risco 

Este tipo de discurso enquadra-se perfeitamente naquilo que alguns sociólogos, 

(nomeadamente Beck (1992) e Giddens (1991)) descrevem como sociedade de risco, na qual 

a ideia de progresso é ensombrada pelos riscos produzidos pelo processo de desenvolvimento, 

«tornando-se consequências negativas omnipresentes e, por isso mesmo, centrais nas 

preocupações políticas, económicas, científicas e da opinião pública» (Schmidt, 1999: 201). A 

sociedade de risco «não é uma opção – não pode escolher-se viver ou não no risco» (idem, 

ibidem) e constitui o reverso da medalha do desenvolvimento da sociedade industrial. O risco 

“democratiza-se” e estende-se a todas as classes sociais, culturas, raças e nações (como a 

doença das “vacas loucas” tem dimensão intercontinental, o risco nuclear ou o aquecimento 

da terra assumem uma escala planetária). Tal não significa o desaparecimento das hierarquias 

diferenciadoras, visto que «as ameaças globais constituem (...) factores catalizadores da 

desigualdade, pois os efeitos negativos nomeadamente dos problemas ambientais globais (...) 

far-se-ão sentir de forma tanto mais dramática quanto mais pobres forem as regiões» (idem, 

ibidem: 202), mas envolve toda a humanidade, generalizando o interesse por uma série de 

questões, entre as quais se contam as ambientais. 

A relativa invisibilidade imediata do risco exige que se processem mecanismos de 

observação e actualização de conhecimentos, sendo por isso particularmente susceptível de 

definição e construção social. Desta forma, «a definição do risco torna-se uma luta de 

poderes. As equações riscos-causalidade são infinitas e os grupos e interesses organizam-se 

para defenderem as melhores fundamentações. Gera-se, assim, uma autêntica disputa entre 

produtores do risco pela sua definição enquanto risco, tornando-se crucial o acesso aos media. 

É, aliás, neles que vão processar-se muitas das “guerras” de definição do risco» (idem, 

ibidem: 204). 

De facto, é do risco que trata o texto 2, dos limites que o homem terá (ou não) de 

estabelecer. Tarefa incessante e sempre renovada, construção social e prática discursiva. 
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Anexos 
 

Quadro I 
Interesse relativamente a temas de actualidade: poluição do ambiente 

 1996/1997 (%) 2000 (%) 
muito 20,7 33,9 

alguma coisa 59,7 47,8 
nada 18,3 17,6 
ns/nr 1,3 0,7 

 
Quadro II 

Preocupação relativa a problemas de saúde pública: o estado da água potável 

 1996/1997 (%) 2000 (%) 
muito preocupado 49,7 70,0 

relativamente preocupado 37,6 23,4 
pouco preocupado 6,2 4,5 
nada preocupado 4,4 1,4 

ns/nr 2,1 0,7 
 

Quadro III 

Preocupação relativa a problemas de saúde pública: a qualidade de produtos de consumo 

 1996/1997 (%) 2000 (%) 
muito preocupado 50,4 69,2 

relativamente preocupado 37,9 25,3 
pouco preocupado 6,3 4,1 
nada preocupado 2,1 0,6 

ns/nr 3,3 0,8 
 

Quadro IV 

Preocupação relativa a problemas de saúde pública: a poluição do ambiente 

 1996/1997 (%) 2000 (%) 
muito preocupado 55,5 70,5 

relativamente preocupado 36,7 24,3 
pouco preocupado 4,0 3,4 
nada preocupado 1,4 0,9 

ns/nr 2,4 0,9 
 

Quadro V 

Grau de informação sobre temas de actualidade: poluição do ambiente 

 1996/1997 (%) 2000 (%) 
muito 7,2 10,0 

alguma coisa 62,1 49,7 
nada 29,5 39,0 
ns/nr 1,2 1,4 
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Quadro VI 

Auto-avaliação de conhecimentos científicos: grau de familiaridade com... 

A – a doença das “vacas loucas” 
B – a poluição do ar 
C – os resíduos sólidos 
D – o buraco na camada de ozono 
E – o aquecimento da terra 
F – o efeito de estufa 
G – a clonagem de seres vivos 
H – as chuvas ácidas 
I – os alimentos transgénicos 

 2000 (%) 
 A B C D E F G H I 

 já ouviu falar e 
acha  
que está informado 

56,5 58,5 47,2 43,4 38,5 36,5 32,8 25,1 17,2 

já ouviu falar mas 
não sabe o que é 

38,7 35,9 43,9 41,7 41,6 37,7 44,4 38,2 29,1 

nunca ouviu falar 
 

1,2 5,4 8,5 14,5 19,6 25,2 22,2 36,2 52,5 

não responde 
 

3,6 0,2 0,4 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 1,1 

 

Quadro VII 

Hábitos de leitura: frequência com que lê artigos (ou suplementos) sobre C&T em jornais 

 1996/1997 (%) 2000 (%) 
regularmente 4,1 8,3 
de vez em quando 16,3 19,0 
raramente 27,0 21,5 
não lê 51,7 50,5 
ns/nr 0,9 0,7 

 

Quadro VIII 

Análise de variância do índice de conhecimento, por segmentos da população: exposição aos media 

informativos 

 índice de conhecimento (min=0; máx=12) - média 
- - - baixo 3,04 
- -  4,22 
+ +  5,68 
+ + + alto 6,58 
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Quadro IX 

Meio onde aprendeu mais sobre Ciência 

 1996/1997 (%) 
escola 34 
TV, rádio, jornais, revistas 55 
em conversa com amigos 1 
enciclopédias 1 
não aprendeu 1 
ns 11 

 

Nota: Quadros I a VII – fonte: Observatório das Ciências e das Tecnologias – «Inquérito à cultura 

científica dos portugueses» de 2000; 

Quadros VIII e IX – fonte: Observatório das Ciências e das Tecnologias – «Inquérito à cultura 

científica dos portugueses» de 1996/1997. 

 


