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ÉTICA NO DISCURSO NA QUESTÃO AMBIENTAL1 

Suelen D’arc de Oliveira Ferreira2 
 
 
Resumo 
 
O presente artigo busca abordar a questão da ética do discurso e sua importância na discussão de 
questões morais que necessitam do envolvimento de todos. Aplicada à política na 
contemporaneidade, a ênfase da ética do discurso é que a legitimidade de normas e leis deriva do 
processo de debate e da justificação, envolvendo a participação e a consideração das perspectivas de 
todos os envolvidos na questão. Para contextualizar as ideias da ética do discurso abordamos a 
questão do meio ambiente e da importância na mídia  como espaço para o qual convergem as várias 
perspectivas e pontos de vista relacionados ao debate em torno do protocolo de Kyoto. 
 
Palavras-chave: Ética do discurso 1. Mídia 2. Meio ambiente 3. Protocolo de Kyoto 4. 
Comunicação 5.  

 

Discourse Ethics on Environmental Issues 

 

This article seeks to address the issue of discourse ethics and its importance in the discussion of 
moral issues, which need the involvement of all. Applied to politics in the contemporary, the 
emphasis of discourse ethics is that the legitimacy of norms and laws derived from the process of 
debate and justification, involving the participation and consideration of the perspectives of all 
involved parties. To contextualize the ideas of discourse ethics approach the issue of the 
environment and the importance of space in the media as to which converge the various 
perspectives and viewpoints related to the debate surrounding the Kyoto protocol. 
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Introdução 

 

O presente artigo busca abordar a questão da ética do discurso, sua importância na 

discussão de questões morais que necessitam do envolvimento de todos. A discussão em 

torno de uma questão moral surge de uma situação de conflito relacionada a uma questão 

que requer atenção e a consideração coletiva para o planejamento de ação: é um fenômeno 

interpessoal, comunitário ou social. Quando o sujeito, em interação com os outros sujeitos, 

seja de forma efetiva, seja como horizonte de sua ação, se pergunta sobre o que é justo, ele 

faz uso da razão prática, segundo princípio moral. 

Veremos como pode a ética do discurso ser aplicada na análise de fenômenos 

políticos contemporâneos e nas notícias jornalísticas, aqui entendidas como espaço. Para 

contextualizar as ideias da ética do discurso abordamos a questão das mudanças climáticas 

e da importância na mídia  como espaço para o qual convergem as várias perspectivas e 

pontos de vista relacionados ao debate em torno do Protocolo de Kyoto.  

Inicialmente retomamos os conceitos que permeiam a ética do discurso e as ideias 

de Habermas, em seguida abordamos os problemas e possíveis limitações para a aplicação 

dos conceitos na comunicação da contemporaneidade e seus processos midiáticos. 

Faremos então o recorte de nosso objeto, que vem a ser o problema climático e as 

negociações globais envolvidas, para então revelar uma metodologia de análise do debate 

mediado pela mídia impressa sobre a questão ambiental. Nosso foco não será o resultado 

das análises, que pretende-se realizar ao longo da pesquisa do mestrado acadêmico, mas 

apontar as possibilidades existentes de construção de uma metodologia apropriada para 

estudar a configuração e o desdobramento de um debate mediado. Porém, para que tudo o 

que é proposto tenha êxito, se faz necessário um sólido embasamento acerca das ideias de 

Habermas. 
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Ética do discurso 

 

 

Entre o fim dos anos 1960 e início dos anos 19703, surgiu uma perspectiva 

inovadora na história da filosofia, que foi denominada "ética do discurso", e que pedia que 

o critério para validação das normas morais fosse o uma negociação recíproca e inclusiva 

capaz de validar, intersubjetivamente, e por meio da justificação pública de argumentos a 

solução ou norma que melhor considerasse e atendesse às necessidades de todos. Assim, 

uma norma seria verdadeiramente conveniente a um sujeito se todos os participantes da 

discussão chegassem ao consenso de adequação, que levasse a ser legitimada 

discursivamente, pela argumentação.  

Após suas formulações acerca de esfera pública nos anos 60 e as críticas recebidas – 

por diversos autores - Habermas se viu pela primeira vez, entre 1989 e 1992, compelido a 

rever suas posições sobre o tema. Empenhou-se em uma pesquisa e, em 1992 publica 

Direito e Democracia. 

Habermas defende uma ética universalista, formalista e cognitivista, onde os 

princípios éticos devem garantir a participação dos interessados nas decisões públicas 

através de discussões ou discursos, por meio da avaliação dos conteúdos normativos 

demandados naturalmente pela interação. “No seu conjunto, o mundo da vida forma uma 

rede de ações comunicativas. Sob o ângulo da coordenação da ação, seu componente social 

consiste na totalidade de relações interpessoais ordenadas legitimamente”. (HABERMAS, 

1997. P. 86).    

 O que pretende Habermas é o fim da arbitrariedade e da coerção nas questões que 

circundam toda a comunidade, propondo uma participação mais ativa e igualitária de todos 

os cidadãos nos conflitos que os envolvem e assim alcançar a desejada justiça. Essa forma 

defendida por Habermas é o agir comunicativo que se ramifica no discurso. 

                                                           
3 Stefani, Jaqueline. Considerações sobre a ética do discurso. In: Revista Controvérsia, nº2, jul-dez 2005. 
Disponível em <http://www.controversia.unisinos.br/index.php?a=45&e=2&s=9>. Acessado em 15 jan 2011. 



 

7o. Interprogramas de Mestrado em Comunicação da Faculdade Cásper Líbero 

http://www.casperlibero.edu.br | interprogramas@casperlibero.edu.br 

Sua teoria discursiva é também aplicada à filosofia jurídica e pode ser considerada 

em prol da integração social e, conseguintemente da democracia e da cidadania. Ele a 

desenvolveu a partir de críticas ao sistema:  

 

A teoria social do pluralismo insere-se no modelo normativo do liberalismo 
através de uma simples substituição: o lugar dos cidadãos e de seus interesses 
individuais é ocupado por organizações e interesses organizados. Ela parte do 
principio, segundo o qual todos os atores coletivos têm aproximadamente as 
mesmas chances de influenciar os processos de decisão relevantes para eles; 
[...]”  (HABERMAS, 1997. P. 60.) 

 

Habermas afirma haver evidencias de que o sistema administrativo “só pode operar 

num espaço muito estreito; parece que ele age mais no nível reativo de uma política que 

tenta contornar crises do que de uma política que planeja”. (HABERMAS, 1997. P. 61.). Ele 

argumenta que o Estado logo atinge os limites de sua capacidade de regulação, porque sistemas 

funcionais e grandes organizações se subtraem a intervenções diretas. Tais críticas permanecem 

atuais e por isso aponta a tendência mundial de iniciativas rumo a democracia deliberativa, que no 

Brasil teria o orçamento participativo como exemplo.  

Em sua teoria, Habermas coloca a possibilidade dialógica de resolução dos conflitos 

vigentes na sociedade não com uma simples solução, mas como a melhor solução 

alcançada, resultante da negociação argumentativa entre todos os concernidos. Wilson 

Gomes e Rousiley C.M. Maia, em sua obra Comunicação e Democracia: Problemas e 

Perspectivas (2008) afirmam que, do conceito que era surpreendente nos anos 60, a 

conceito refutado nos anos 80, a obra de Habermas consegue levar a um ponto mais alto e 

consagrar a ideia de esfera pública, a partir dos anos 90, “em que a base da noção de esfera 

pública se converte na ideia de ‘deliberação pública’ e passa a representar o ponto de 

partida de toda a corrente contemporânea de teoria democrática que se denomina 

democracia deliberativa”. (GOMES; MAIA, 2008. P.70).  

Para Gomes e Maia, a expressão de Habermas “formação da opinião e da vontade” 

seria uma fórmula que designa tanto a geração da opinião pública quanto a produção da 

decisão política. O processo deve ser público no sentido que deve oferecer a possibilidade 

de que sejam envolvidos os cidadãos concernidos ou afetados pelo resultado a ser 

produzido. O resultado deve ser público, no sentido de refletir um processo de produção 
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entendido como investimento coletivo, além do sentido de que materializa um consenso de 

ideias ou decisão que vincula e obriga todas as vontades no interior de uma comunidade 

política (grifos meus). “O Direito que emerge de um processo coletivo de produção é pré-

condição, demandada e aceita pelos membros de uma comunidade política, para o exercício 

da democracia...” (Ibdem, p. 72). 

Em MARQUES (2010) encontramos a afirmação de que, ao contrario do que 

apontam muitos dos críticos de Habermas, de que a ética do discurso suprimiria os 

horizontes éticos individuais, ela visa à ampliação destes horizontes, tendo em vista a 

consideração de questões que dizem respeito ao que é bom para todos. O requisito típico da 

democracia participativa é a condição propriamente deliberativa, com os processos de 

produção da opinião pública e de tomada da decisão sendo configurados como processos 

discursivos.  

Além da capacidade de produzir diversos níveis de consenso, a interação discursiva 

tem como vantagem prévia (GOMES; MAIA, 2008): 

 

• Produzir mais informações sobre questões e problemas socialmente 

compartilhados; 

• Um maior esclarecimento recíproco sobre as perspectivas socialmente 

representadas; 

• Criação de oportunidades para reavaliar os próprios pontos de vista à luz das 

críticas, posicionamento e argumentos alheios; 

• Proporcionar chances de melhoria da qualidade das próprias razões nos 

procedimentos argumentativos, pois todos demandam reciprocamente mais e 

melhores justificativas. 

 

A natureza da interação discursiva porta consigo um conjunto de requisitos 

pragmáticos, que devem ser respeitados por quem quiser argumentar com sentido, que 

configura assim os princípios normativos que fundamentam a ética da argumentação ou 

ética do discurso. Uma opinião ou decisão legislativa formada discursivamente de modo 

legítimo, requer: (Ibidem). 
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• Que se assegure que ninguém seja, em princípio, excluído da argumentação; 

• Que todos os que queiram expressar pontos de vista ou apresentar 

reivindicações possam fazê-lo; 

• Que ninguém seja coagido; 

• Que todos se obriguem a considerar a fala dos outros na sua própria 

argumentação; 

• Que os participantes adotem uma atitude de respeito, de consideração pelo 

outro e de imparcialidade.   

 

Em Direito e Democracia, Habermas aborda duas vias para a concretização do 

processo da opinião e da vontade: uma via institucional, que se materializa como leis e 

políticas, que seria o modo fundamental de funcionamento de cortes judiciais, tribunais e 

corpos parlamentares. A outra via, não-institucionalizada, informal ou autônoma, como um 

mercado livre de argumentos e pontos de vista para gerar a opinião pública, que não tem 

propriamente um sujeito, sendo anônima. 

 

Os resultados da política deliberativa podem ser entendidos como um poder 
produzido comunicativamente, o qual concorre com o potencial de poder de 
atores que têm condições de fazer ameaças, e com o poder administrativo que se 
encontra nas mãos de funcionários. (HABERMAS, 1997. P. 73.) 

 

 

 A preocupação de Wilson Gomes, em seu artigo de 2002, intitulado A Ética do 

discurso e a Comunicação mediada e editada pelo Mass Media (grifo do autor), consiste em 

averiguar como se pode pensar em uma ética do discurso que se aplique aos processos 

mediáticos de comunicação.  

 

 

Deliberação Mediada 
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 Na ética do discurso a comunicação é pensada segundo o modelo de debate direto, 

público, em assembleias, com as pessoas sentadas umas diante das outras e diante de uma 

tribuna, para sucessivamente os interlocutores se expressarem. Para GOMES (2002) esses 

pressupostos apresentam algumas desvantagens.   

 

A metáfora da interlocução direta se esgota diante do avanço colonizador da 
comunicação mediática, que invade a esfera íntima ou privada das interações 
comunicativas, dizendo-nos como falar e sobre o quê falar para que a nossa fala 
tenha sentido e escuta; avanço colonizador que organiza, estrutura e edita tanto a 
esfera da conversação civil quanto a esfera da mediação discursiva das matéria 
relativas ao bem comum, impondo a sua lógica específica, fundada nos 
princípios do entretenimento e da espetacularização. (GOMES, 2002. P.340.) 

 

 

Wilson Gomes (2002) mostra como o discurso público e a opinião política são 

mediados e estruturados pelos media, reconhecendo a existência de uma esfera pública em 

sua maioria dependente da mediação dos meios de comunicação, que é onde se dá o nosso 

conhecimento fundamental sobre a realidade do mundo aqui e agora, o mundo-media onde 

os meios não apenas nos dizem o que devemos considerar, mas como e com que com que 

prioridade considerar. O autor esclarece duas questões importantes da comunicação política 

que carecem de exame moral, a saber, a transfiguração da esfera pública em uma arena 

discursiva estratégica onde, aparentemente, domina uma espécie de vale tudo. E a posse 

privada dos meios de comunicação como forma de obtenção de vantagens expositivas e 

argumentativas indevidas no campo político.  

No contexto político, a mídia desempenha um papel dúbio, e a esfera pública 

associada à política transforma-se em uma cena de visibilidade onde importa o que é 

espetacular, sensacional e pouco argumentativo. “Muitas vezes, é difícil perceber até que 

ponto o jornalismo de interesse público confunde-se com publicidade chamada de 

jornalismo”. (KARAM, 2004. P.230.) 

Outra crítica feita por GOMES (2002) é quanto à desigualdade das pré-condições 

argumentativas exigidas pela ética do discurso que não se verificavam totalmente na 

mediação argumentativa da comunicação mediática, em que a mediação de interesses e 

pretensões em vista do acordo se realizava, mas não ocorria a participação de todos os 
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concernidos e também não se verificava a participação em igualdade de condições. Para ele 

as seguintes características não parecem mais essenciais nos processos comunicativos 

predominantes em nossa época: 

 

• Contiguidade e contemporaneidade dos parceiros e dos discursos 

• Acessibilidade física ou co-presença dos interlocutores 

• A situação de face a face 

• Duração temporal da discussão 

• A possibilidade de exaustão da argumentação 

• A flexibilidade de interação 

• O imperativo de produção de consenso ou conclusão 

 

Ampliando o recorte que fizemos até agora, vamos abordar a qualidade ética da 

produção jornalística, importante requisito para efetiva ética do discurso mediada. A 

crescente concentração dos meios de comunicação, a estrutura combinada de comunicação 

ou mídia cruzada e suas consequências na ética jornalística são as preocupações de 

Francisco Karam (2004), que questiona a possibilidade de uma confluência ética do 

interesse público e da liberdade de escolha proporcionados pelo jornalismo com os 

crescentes interesses particulares que o movem.     

 

[...] longe de favorecer o pluralismo, reforça um sistema de crenças, integrando 
todos em uma abordagem coercitiva. [...] Os conglomerados da mídia que atuam 
em diferentes ramos da economia colocam em jogo bilhões de dólares. Por isso, 
dentro de sua lógica particular, torna-se muito difícil atender ao interesse público 
se este lhe causar problemas financeiros ou ideológicos que comprometam seu 
futuro. De qualquer forma, os princípios morais profissionais continuam 
povoando as páginas dos manuais profissionais e dos códigos, recheando 
discursos em solenidades e congressos e fazendo parte de acordos. (KARAM, 
2004. P. 231) 
 
 

Apesar do jornalismo ter farta munição no cotidiano para orientar suas pautas de 

acordo com a universalidade humana, suas idiossincrasias e assuntos de relevância global, 
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KARAM (2004) afirma que ele está cheio de cortesias, cumplicidades e subserviências, o 

que acarreta na não investigação e uso de fontes oficiais ou viciadas. 

 

Há a privatização do espaço público, que compromete a democracia. Chomsky4 
admite a existência de espaços e instrumentos formais democráticos, mas 
considera que eles estão vigiados. Desse modo, o consenso passa a ser produzido 
pela elite que domina os grandes conglomerados, articula com as instituições 
públicas ou privadas vinculadas ao poder econômico e político. (KARAM, 2004. 
P. 235) 

 

 Apesar de ser inevitável considerar que a mídia opera como empresa, e como tal, 

deve agir em prol de interesses próprios e daqueles que nela investem – assim como agem 

buscando lucro e eficácia, MARQUES (2010) ressalta o fato de que os agentes mediáticos 

apresentam a capacidade de reunir as opiniões dos diferentes atores, articular argumentos e 

questões temáticas com coerência. E que do entrecruzamento de diversas manifestações de 

pontos de vista no espaço discursivo de visibilidade mediada surge a oportunidade de 

avaliá-lo como arena discursiva de conflitos e trocas de pontos de vista. Tanto MARQUES 

(2010) como WESSLER (2008) desenvolvem uma metodologia de análise do discurso 

mediado. Marques argumenta ser possível, então, perceber e avaliar o espaço de 

visibilidade mediada como um contexto de entrecruzamento e enfraquecimento de 

diferentes proposições e pontos de vista. 

A questão ambiental constitui um desafio para a ética do discurso, pois se trata de 

um assunto global que afeta a todos e que gera diferentes opiniões nacionais, colocando em 

cheque os dilemas éticos postos pela convergência entre as ciências da vida e da 

informação, expondo as nações a uma aporia.  A crise que hoje se vivencia, gerada pelo 

atual modelo capitalista de sociedade, extrapolou no uso dos recursos e na emissão dos 

poluentes, provocando mudanças do clima que, por sua vez, geram mais exclusão social, 

fome, doenças e desequilíbrio da natureza, entre outros. Não se sabe ainda que sociedade se 

descortinará a partir destes novos tempos, mas é inegável que o status da imprensa tem 

crescido a cada dia no meio político. Portanto, repensar uma sociedade capitalista industrial 

                                                           
4
 KARAM(2004) refere-se a entrevista de Noam Chomsky à Folha de S.Paulo, “A privatização da 

democracia: Noam Chomsky examina os usos políticos da informação”, caderno Mais!, 9 mar. 1997, p.10-11. 
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diante dos impactos ambientais mundiais é um dos exercícios que precisa ser analisado à 

luz das Ciências Sociais Aplicadas, partindo de uma perspectiva da geopolítica, almejando 

a compreensão das discussões sobre a problemática do aquecimento global do planeta.   

 

 

A Questão Ambiental  

 

 

Durante as últimas décadas, a demanda por mudanças sociais motivada pela questão 

ecológica e as transformações da ordem institucional induzidas pela questão ambiental 

acirram o debate epistemológico em quase todos os campos de especialização científica. 

Entre as Conferências sobre as Mudanças Climáticas (COPs), merece lugar de destaque a 

Conferência de Kyoto, realizada no Japão entre 1º a 12 de dezembro de 1997, quando os países 

membros da Convenção sobre Mudanças Climáticas (CMC) assinaram o Protocolo de Kyoto.  Este 

documento cria leis e dita metas de redução e combate ao aquecimento global. Os países que fazem 

parte do Anexo I5 terão que reduzir, entre 2008 e 2012, o equivalente a 5,2% das emissões mundiais 

de gases responsáveis pelo aquecimento global.  As metas previstas pelo Protocolo aos países do 

Anexo I estabelecem 8% para a União Europeia, 7% para os Estados Unidos e 6% para o Japão, por 

serem esses os maiores emissores de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos, a maior nação 

poluidora, não é signatários do protocolo. 

Tentativas têm sido feitas para a construção interdisciplinar de um conhecimento 

que dê conta das interrelações da sociedade e do meio ambiente. Para o sociólogo alemão 

Ulrich Beck, nada do que acontece no mundo é um evento somente local. Vivemos numa 

sociedade mundial do risco, não só no sentido de que tudo se transforma em decisões cujas 

                                                           
5 Os países listados no Anexo I são os seguintes: Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, 
Canadá, Comunidade Europeia, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos da 
América, Estônia, Federação Russa, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, 
Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Mônaco, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Polônia, 
Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, República Tcheca, Romênia, Suécia, Suíça, 
Turquia*, Ucrânia. (Os países em negrito também fazem parte do Anexo II e os países classificados como 
EITs estão sublinhados. Os países acrescentados ao Anexo I na COP 3, em 1997, estão em itálico e o asterisco 
(*) indica os países que ainda não ratificaram a Convenção). 
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consequências se tornam imprevisíveis. Sociedade do risco significa, precisamente, uma 

constelação na qual a ideia que guia a modernidade, a ideia da controlabilidade dos efeitos 

colaterais e dos perigos produzidos pelas decisões tornou-se problemática, no sentido das 

sociedades de gestão do risco, ou das sociedades do discurso sobre o risco.  

No debate sociológico sobre as relações entre sociedade e natureza na sociedade 

moderna, os problemas ambientais estão sendo incorporados mediante dois modelos de 

análise: a concepção de modernização ecológica - mudança de percepção social quanto à 

questão ambiental - e aquela que, segundo Ulrich Beck, representa a passagem da 

sociedade industrial, a modernidade simples para uma sociedade de risco, ou modernidade 

reflexiva, que se caracteriza pela distribuição dos riscos produzidos pela própria sociedade. 

“iremos propor - para a análise sociológica das questões ecológicas - um quadro conceitual que nos 

permite compreende-las como problemas não do ambiente ou o mundo ao redor, mas do mundo 

interior da sociedade.” (BECK, 1999.p.19. Grifo do autor). 

Em sua análise ambiental, Beck cumpre importante trabalho de articulação dos 

problemas de risco ambiental - intensificação e globalização - e os da modernidade - danos 

não calculáveis. O livro Risk, Environment & Modernity surgiu a partir de simpósio 

internacional realizado em maio de 1992: 'The Risk Society: Modernity and the 

Environment', organizado na Universidade de Lancaster, pelo Centre for the Study of 

Environmental Change (CSEC) e o Departamento de Sociologia.  

A contribuição de Beck para o entendimento da problemática ambiental moderna é 

a reflexão crítica sobre o estado da ciência social e dos paradigmas sociais dominantes, 

tendo como referencial a Europa.  Ele apresenta a análise da ideia de globalização dos 

riscos e, mais especificamente, a difusão da tecnologia de telecomunicações, responsável 

pela mudança na relação entre tempo e movimento através do espaço, criando-se o presente 

global. Nas novas condições de modernidade, os aspectos globais têm que integrar a ciência 

social para que as respostas aos efeitos da globalização e da crise ambiental sejam 

apropriadas.  

 

 
Nesta perspectiva ‘realista’, então, falar de uma sociedade mundial do risco 
reflete a socialização forçada global, devido aos perigos produzidos pela 
civilização. O novo estado do mundo é a base para a crescente importância das 
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instituições transnacionais. Para os perigos globais, correspondem, 
‘realisticamente’, modelos globais de percepção, o mundo da vida pública e 
ação, e finalmente – se a esperada objetividade dá suficiente ímpeto para a ação 
– agentes transnacionais e instituições. [  ] Mas as imagens e símbolos 
ecológicos não tem uma certeza intrínseca: eles são culturalmente percebidos, 
construídos e mediatizados, eles fazem parte do tecido social do conhecimento, 
com todas as suas contradições e conflitos (movimentos sociais, televisão, 
jornais, organizações ambientais, institutos de pesquisa, e assim por diante). O 
poder de definição do realismo repousa sobre a exclusão de perguntas que falam 
mais sobre a superioridade interpretativa das abordagens construtivistas. [  ] Em 
uma perspectiva sócio-construtivista, então, falar de uma ‘sociedade de risco 
mundial’ não repousa sobre uma globalidade (cientificamente diagnosticada) de 
problemas, mas em "coligações discurso" transnacionais (Hajer, 1996), que 
afirmam no espaço público as questões da agenda do meio ambiente global. 
(BECK, 1999.P. 23-26. Grifo do autor) 
 

 

 

Já DRYZEK (1998) descreve uma série de discursos usados na política da terra e 

está preocupado em como o discurso interage e pode desempenhar um papel no qual ele se 

refere como democracia ecológica, visto que os discursos ambientais estão frequentemente 

em conflito, “cada discurso repousa sobre suposições, julgamentos e contenções que 

fornecem os termos básicos para análises, debates, acordos e desacordos, na área ambiental 

não menos que em outro lugar” (DRYSEK, 1998. p.8). Dryzek desenvolve uma 

classificação para organização de conflitos em discursos ambientais baseada no grau em 

que as alternativas se movem para longe das condições criadas pelo industrialismo: 

separação reformista ou radical dos termos do discurso dominante; e no caráter da 

alternativa proposta: prosaica ou imaginativa. Alternativas prosaicas levam o quadro de 

xadrez da política econômica ajustado pela sociedade indústria como muito bem recebido 

(Ibid. p.13). Estas duas alternativas dão origem a categorias de discursos ambientais. Ele 

também define quatro elementos estruturais para definir cada discurso ambiental, sendo 

eles: 

 1) entidades básicas cuja existência é reconhecida ou construída,  

2) suposições ou hipóteses sobre relacionamentos naturais,  

3) agentes e seus motivos, e 
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 4) chave metafórica e outros mecanismos retóricos  

 

 Tendo em vista que a publicização da questão climática no espaço 

midiatizado permite não só a generalização para múltiplos públicos, mas, também, com 

capacidade de interpretação critica das mensagens, a possibilidade de emitir opiniões e 

refutar outras que já foram expressas, tal publicização promove discursos que clamam por 

esclarecimentos recíprocos. É possível a avaliação do espaço de visibilidade proporcionado 

pelos media como um contexto de entrecruzamento e embate de diferentes pontos de vista. 

(WESSLER, 2008; MARQUES, 2010). 

 

Para evidenciar de modo claro como se estabelecem as trocas argumentativas no 
espaço mediático, é preciso mais do que determinar os eixos discursivos e 
temáticos nos quais diferentes atores são localizados. É preciso avaliar o modo 
através do qual as negociações discursivas são textualmente encadeadas no 
espaço de uma matéria e também no espaço configurado por um conjunto de 
matérias que, tomadas a longo prazo, retomam e reavaliam  perspectivas  
anteriormente  publicadas. Para captar e exprimir a dinâmica de contraposição 
dos discursos, das tomadas de posição “pró” ou “contra” e da formulação de 
demandas de validade, é preciso associar os enquadramentos a alguns dos 
princípios normativos que norteiam a ética do discurso, criando categorias 
analíticas que permitam a avaliação qualitativa de um processo mediado 
específico de troca argumentativa. (MARQUES, 2010. P.81)     
 

 

 No nosso caso, para a análise, baseada na da ética do discurso, da troca 

argumentativa presente nas matérias veiculadas nos jornais Folha de São Paulo e The New 

York Times durante a semana da COP 3 em Kyoto, primeiramente precisamos identificar 

os principais enquadramentos que estruturam narrativamente a controvérsia internacional 

da adesão ao Protocolo de Kyoto.  
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Metodologia de análise discursiva a longo prazo na mídia impressa 

Segundo MARQUES (2010), cada enquadramento identificado será então associado 

a um momento específico do debate mediado, que também, a priori serão definidos como: 

a) definição da questão; b) polarização e grau de conhecimento; busca por um ponto de 

vista moral. Explicar brevemente cada momento. 

 

Enquadramento 

Eixo discursivo e 
temático que agrupa 
pontos de vista, 
evidencia tensões e 
facilita a 
contraposição de 
argumentos 

Perspectivas 
discursivas 

a) Quem fala: quais são os atores sociais que tiveram suas 
vozes citadas na mídia? 

b) Quais foram os principais pontos de vista citados? 

Estruturas 
discursivas 

a) Houve conflito entre perspectivas distintas? 

b) Houve uso de argumentos pejorativos e o reforço de 
estereótipos? 

Processos 
discursivos 

a) Como o debate se desenvolve ao longo do tempo? 
(argumentos que permanecem e somem) 

b) Como os discursos são construídos? Sob ponto de vista 
dos direitos, das dificuldades, etc? 

Fonte: quadro formulado a partir de MARQUES (2010) 

  

Determinados os momentos e identificados os enquadramentos, isto é a delimitação 

do corpus empírico a ser analisado, o segundo passo consistirá em adaptar os critérios e 

princípios da ética do discurso à analise empírica desse debate mediado, adaptando-os às 

necessidades da pesquisa. O conteúdo de discussão da mídia com o emprego dos critérios 

normativos estabelecidos pela ética do discurso: 

 

Critérios da ética do 
discurso 

Adaptação à discussão na mídia O que olhar? 

Todos os interessados 
deveriam ser 
representados 
proporcionalmente 

Igual oportunidade para tópicos, 

ideias e argumentos (representação 
discursiva). Importa como os grupos se 
acham representados nos discursos 
públicos. 

Quem é representado e como é 
representado? Quais os 
argumentos destacados como 
relevantes? 
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Justificação, réplica e 
civilidade  

Os interlocutores não precisam chegar 
a um consenso: as justificativas contra-
argumentos precisam induzir a 
reflexão, ter um efeito iluminador e 
conectar a experiência particular de 

um grupo a um princípio ou ponto 

mais geral (ampliação de horizontes – 
da ética à moral) 

Como os pontos de vista são 
articulados? Sob o ponto de vista 
de um indivíduo ou grupo ou há 
uma busca de sensibilização 
geral? Ver se há testemunhos, 
narrativas, demandas racionais, 
etc. 

A ética do discurso 
envolve a atitude de 
colocar-se no lugar do 
outro, descobrir quais são 
seus interesses e construir 
coisas em comum. 

A exposição do desacordo e do 
dissenso confronta cidadãos com 

opiniões contrárias e os forçam a 

elaborar razões que justifiquem essas 

opiniões. Avaliar essas razões à luz do 
olhar do outro. 

Os argumentos e opiniões 
formuladas levam em 
consideração a perspectiva 
alheia? Ou há a preocupação em 
reafirmar a própria posição? 

Fonte: Marque 2010 

O conteúdo de discussão da mídia será avaliado por meio da utilização dos critérios 
normativos estabelecidos pela ética do discurso estão condensados no quadro abaixo: 
(WESSLER, 2008, p.10) explicar os critérios antes de apresentar o quadro. Definir por que 
essas variáveis são importantes e quais delas será efetivamente usadas no trabalho.  

Nível de análise Variável Descrição da variável 

Ideia (ideias organizadas em 
enquadramentos: elas só fazem 
sentido dentro de um frame 
abstrato) 

Justificação Presença de uma justificação 
para uma ideia expressa 

Réplica Presença de uma ideia que se 
refere a e argumenta contra uma 
ideia oposta. Fazer lista 
detalhada e precisa de todas as 
ideias presentes na cobertura 
sobre uma questão  

Complexidade Presença de uma ideia que 
incorpora demandas de valor 
conflitantes à sua própria 
demanda 

Sentença (afirmação) Ideias conflitantes Co-presença de ideias separadas 
e conflitantes ou posições 
políticas na mesma sentença 

Civilidade Ausência de uma linguagem 
inflamada que acusa oponente 

Frames intersectastes Co-presença de ideias vindas de 
diferentes frames na mesma 
sentença (mesmo se não forem 
conflitantes) 

Artigo inteiro Estrutura dialógica Co-presença de interlocutores 
com visões opostas (expressas 
em sentenças separadas) no 
mesmo artigo 
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Responsividade Presença de uma resposta direta 
dada um por interlocutor a uma 
demanda feita por outro falante 
no mesmo artigo 

Página/edição Artigos em oposição Co-presença de artigos com 
visões opostas na mesma página 
e na mesma edição 

Artigos de resposta Presença de uma resposta direta 
dada por um interlocutor a outro 
na mesma página e na mesma 
edição. 

Apesar das dificuldades apresentadas, a ética do discurso é uma tendência e vem 

sendo aplicada metodologicamente na analise do conteúdo midiático, com potencial para 

revelar aspectos que possam explicar vicissitudes globais contemporâneas. Wessler sugere 

analises comparativas que vão além do mundo Ocidental para incluir novas democracias e 

países democráticos.  È valido tentar aplicar as medidas desenvolvidas sobre tal escala mais 

ampla e assim obter análises comparativas de processos de políticas de comunicação. No 

nosso caso analisaremos países que são diferentes e com posicionamentos contrários no que 

concerne à adesão do Protocolo de Kyoto. O Brasil, um país em desenvolvimento e bem 

relacionado no contexto das COPs, e os Estados Unidos, potencia que não adere aos pactos, 

e sua representação do contexto climático no jornal Folha de São Paulo e The New York 

Times, ambos expressivos em seus países..  
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