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Resumo 

O Protocolo de Kyoto configura-se como símbolo de preocupação coletiva com a sustentabilidade, 

envolvendo todas as nações a refletir acerca dos efeitos provocados pela poluição. Com o objetivo 

de observar o debate público desencadeado pelo Protocolo de Kyoto no espaço de visibilidade 

midiática nacional e internacional. Será feita uma análise de conteúdo de notícias veiculadas pelos 

jornais A Folha de S. Paulo e The New York Times. O quadro teórico se apóia na obra recente de 

Jurgem Habermas e autores que partilham da abordagem habermasiana: Wilson Gomes, Rousiley 

Maia, Hartmut Wessler e Ângela Marques.  
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A palavra sustentabilidade tem adquirido destaque em variados discursos 

ambientais, empresariais, políticos e midiáticos. Objetos e ações sustentáveis constituem-se 

no tema central do marketing e da publicidade da atualidade, salientando a extrema 

necessidade de medidas urgentes a serem tomadas de maneira coletiva. Problemas ligados a 

questões ambientais requerem o envolvimento e a responsabilidade de todos, implicando a 

constituição de esferas públicas nas quais diferentes atores da sociedade civil, por meio de 

processos de deliberação, tentam encontrar alternativas de solução para hábitos de vida, 

produção e consumo menos predatórios.  

A idéia do efeito estufa foi divulgada pela primeira vez pelo francês Jean-Baptiste 

Fourier (1768-1830), em 1827. O cientista comparou a camada de gases que envolve a 

Terra a uma estufa para plantas. A mudança climática é um dos problemas ambientais mais 

complexos e desafiantes do nosso tempo, e o que se fizer no presente terá efeitos sobre as 

gerações futuras. O Protocolo de Kyoto legalmente une países industrializados para cortar 

os efeitos dos gases estufa, coletivamente, por uma media anual de aproximadamente 5 por 

cento abaixo do nível de 1990 para o período compreendido de 2008 até 2012. Isso 

corresponde a 30 por cento da redução abaixo do que eles de outra maneira ocorreria. A 

assinatura do Protocolo de Kyoto, em 1997, gerou a formação de esferas públicas nacionais 

e internacionais promovendo debates cujos desdobramentos se refletem até hoje.  

O Protocolo de Kyoto configura-se como símbolo de preocupação coletiva com a 

sustentabilidade, envolvendo todas as nações a refletir acerca dos efeitos provocados pela 

poluição. Com o objetivo de observar o debate público desencadeado pelo Protocolo de 

Kyoto no espaço de visibilidade midiática nacional e internacional será feita uma análise de 

conteúdo de notícias veiculadas pelos jornais A Folha de S. Paulo e The New York Times. 

O presente artigo almeja mapear o processo de deliberação entendido como articulação de 

conversações que se dão em diferentes âmbitos sociais, em processos comunicativos na 

mídia e em instâncias formais de tomada de decisão. 

Em seguida, desenvolveremos uma metodologia específica para identificar e avaliar 

o processo de deliberação midiática, destacando os principais enquadramentos utilizados 

por esses dois veículos, os principais atores do debate, a tentativa de definição dos 

problemas enfrentados. Destacaremos o enquadramento da sustentabilidade, a partir de uma 



 

 

discussão concreta que se desenvolve na sociedade. O quadro teórico que sustenta as 

reflexões aqui articuladas busca apoio nas noções de esfera pública, opinião pública e de 

democracia deliberativa tais como expressas na obra recente de Jurgem Habermas. Autores 

que partilham da abordagem habermasiana, dentre eles, Wilson Gomes, Rousiley Maia, 

Hartmut Wessler e Ângela Marques.  

O artigo acadêmico pretende oferecer subsídios para o estudo do processo de 

deliberação em torno do problema político-ambiental, que articula o debate público 

mediado a partir do entrecruzamento entre discussões nacionais e internacionais. A 

constituição de esferas públicas acerca de questões da sustentabilidade a partir do momento 

de assinatura do protocolo. 

  

Introdução 

 É sabido que desde a Revolução Industrial até hoje houve um crescimento de 30% 

na concentração de CO2 na atmosfera e que a média de temperatura do planeta aumentou 

entre 0,3 e 0,6 ºC no Século XX. O aquecimento da Terra vem provocando o derretimento 

das calotas polares e a consequente elevação do nível dos oceanos; mudanças no curso dos 

ventos e chuvas; aumento na intensidade de ciclones tropicais; agravamentos de secas e 

enchentes, extinção das espécies e diminuição da biodiversidade; risco maior de fome e 

doenças. A maior parte dos Gases de Efeito Estufa - GEE, cerca de 97%,  tem origem nas 

nações industrializadas pela queima de   combustíveis  fósseis para  geração  de  energia  e  

atividades  industriais. Das emissões globais de GEE, 23% são causadas pelo 

desflorestamento, e a maior parte disso provém de países em desenvolvimento. Na América 

Latina, mais de dois terços do total de emissões devem-se ao desmatamento e às 

queimadas. Entende-se também que todos os países têm responsabilidades e 

vulnerabilidades comuns embora distintas. Os Estados Unidos respondem por 21% do total 

de emissões mundiais, embora abriguem apenas 4% da população do planeta. Em 

contraposição, 136 países em desenvolvimento são responsáveis, coletivamente, por 24% 

das emissões globais. Vele ressaltar que 80% de toda energia produzida no mundo é 

consumida por apenas 25% da população que vive nas nações industrializadas (Bahia, 2005 

apud Andrade, 2008). 



 

 

  A suscetibilidade comparativa a impactos climáticos adversos também se encontra 

ao longo do eixo Norte-Sul do globo, mas numa relação inversa à responsabilidade 

histórica. Estudos recentes do provável impacto da mudança climática na produção regional 

agrícola pressupõem impactos positivos para os Estados Unidos, Japão e partes da Europa, 

e consideráveis conseqüências negativas para a África Subssariana e para o subcontinente 

indiano. A mudança climática é uma questão  ambiental  profundamente  distinta  da  maior  

parte  dos  outros  problemas  ambientais  que  a  humanidade  enfrenta.  Visto que a 

atmosfera abrange todo o planeta, sendo, por conseguinte, um bem público global, esta tem 

sido exaustivamente explorada e sub-regulamentada.  A multiplicidade de causas, a 

incerteza quanto ao tempo oportuno/efeitos e os custos econômicos significativos 

são  os  argumentos  mais  utilizados  pelos  países  que  duvidam  do  aquecimento global  

para  justificar  por  que  não  se  deve  ter  pressa  em  fazer  algo  agora.  Esses argumentos 

servem como freios a uma ação coletiva global e dificultam a construção e manutenção de 

mecanismos institucionais em nível planetário, os quais possam promover a cooperação de 

modo mais eficaz (Figueres; Ivanova, 2005 apud Andrade, 2008). 

O Protocolo de Kyoto, assinado em fevereiro de 2005, foi um marco institucional 

nas tentativas de ação coletiva visando à mitigação das mudanças climáticas com o 

comprometimento dos países industrializados e dos países cujas economias estão em 

transição, com metas de redução de emissões de GEE, que limitou permanentemente as 

emissões de GEE.  

 Para o primeiro período de compromisso do Protocolo de Kyoto, 2008 a 2012, 

foram estabelecidos os limites mínimos de redução de emissões num valor 5,5% abaixo dos 

níveis de 1990. Uma vez estabelecido o limite global e os limites de cada país, as 

permissões de emissões são divididas, dentro de cada país, entre os diversos segmentos 

econômicos. Aqueles empreendimentos cujas emissões excederem às permissões atribuídas 

terão que comprar créditos de carbono de outras companhias que não realizaram todas as 

emissões permitidas.  Em princípio, o comércio de permissões cria incentivos para as 

firmas encontrarem meios de reduzir suas emissões e vender seus créditos no mercado 

aberto de carbono. 

 O protocolo contém em suas disposições o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

- MDL, ponto particularmente importante para os países em desenvolvimento, um  



 

 

mecanismo  de  flexibilidade  que  permite  às  nações  industrializadas  alcançarem  parte  

de  suas  obrigações  por  meio  da  implementação  de  projetos,  em países em 

desenvolvimento, que reduzam emissões ou removam GEE da atmosfera. Nos países que 

têm condições de implementar projetos de MDL, como o Brasil, há  esforços  em  

andamento,  no  âmbito  do  governo  e  de  empresas  públicas e privadas com  projetos  

negociáveis. 

 Compreendendo os desafios enfrentados pela governança ambiental global impostos 

pelas mudanças climáticas a partir da discussão sobre o Protocolo de Kyoto e o mercado 

internacional de créditos de carbono, analisaremos em seguida a evolução das negociações 

sobre mudança climática do Protocolo de Kyoto. Detectaremos quais os grupos de 

interesses envolvidos e as conseqüências da não ratificação do Protocolo pelos Estados 

Unidos, as teorias habermasianas sobre esfera pública, e finalmente, da análise das notícias 

publicadas pelos jornais A Folha de S. Paulo e The New York Times visando verificar a 

efetividade de uma esfera pública midiatizada. 

 

Negociações climáticas do Protocolo de Kyoto 

  Embora o que nos importe seja o que foi noticiado em Dezembro de 1997, vamos 

nos estender por julgar importante a compreensão da situação global. Tendo em vista que a 

atmosfera é indivisível e as concentrações de GEE têm um impacto planetário que 

ultrapassam fronteiras e transcendem interesses nacionais, a noção tradicional de soberania 

torna-se questionável, visto que as atividades e ações locais podem afetar todo o planeta e 

que medidas unilaterais não são suficientes. Vários fatores influenciam, entretanto, as 

negociações: as desigualdades econômicas e estruturais; o interesse de grupos influentes; o 

grau de certeza científica e; a vulnerabilidade à mudança climática varia de região para 

região do globo. A questão climática vem sendo discutida pela diplomacia internacional há 

mais de trinta anos, sem ter-se ainda um mecanismo institucional internacional resultante 

de uma ação coletiva global eficaz para o problema dos GEE.  



 

 

  Na terceira Conferência das Partes, COP-3
2
, realizada em Kyoto, no Japão, em 

1997, os países participantes adotaram o Protocolo de Kyoto. A condição necessária para 

vigência do Protocolo consistia na ratificação por um número mínimo de países 

correspondente a, pelo menos, 55% do total de emissões de GEE dos países desenvolvidos, 

considerando o ano base de 1990. As restrições do Protocolo aplicam-se a 38 nações que, 

no período de 2008 a 2012, devem reduzir suas emissões, em média, 5,5% abaixo dos 

níveis de 1990. Em março de 2001 os Estados Unidos retiraram-se do Protocolo de Kyoto, 

um movimento de repercussão mundial. E assim, apenas parte das emissões globais de 

GEE, durante o primeiro período de compromisso, 2008-2012, poderá ser coberta pelo 

acordo.  

 Em novembro de 2004, a Rússia ratifica o Protocolo, totalizando 132 partes, 

incluindo os 38 países com compromissos de redução, representando 61,6% das emissões 

de GEE dos países desenvolvidos no ano base de 1990.  Atingida a percentagem necessária 

para viger, o Protocolo tornou-se efetivo em 16 de fevereiro de 2005. 

 Após a  saída  dos  Estados  Unidos  das  negociações  do  Protocolo  de  Kyoto, o 

mais importante comprador do mercado de crédito de carbono e o maior emissor individual 

de GEE, um menor efeito ambiental e baixo preço dos créditos de carbono foram 

esperados, pelo  menos  durante  o  primeiro  período  de  comprometimento, 2008 a 2012. 

Para Andrade (2008) os significativos custos econômicos envolvidos servem como 

justificativa para a falta de ação. Uma intensa campanha publicitária nos Estados Unidos, 

feita por um lobby ligado à indústria do carvão e sob o título ambientalmente correto 

―Coalização por um Clima Global‖, contribuiu para que a imprensa e o setor público 

percebessem a solução para o fenômeno do aquecimento global como tendo um custo 

proibitivo. ―Os Estados Unidos dispõem de grandes fontes de carvão barato, e uma 

transição para combustíveis com menor teor de carbono afetaria, negativamente, a poderosa 

indústria desse mineral‖ (FIGUERES; IVANOVA, 2005 apud ANDRADE, 2008). Caberá 

ao futuro saber se o protocolo será um instrumento efetivo para atenuar as mudanças 

climáticas, ou se é apenas um símbolo da forte resistência ao unilateralismo americano. 

                                                           
2
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<http://www.onu-brasil.org.br/doc_clima.php>. Acessado em 27 set 2010. 



 

 

 Antes de finalizarmos para nos ater ao período de Dezembro de 1997 cabe ressaltar 

que no caso de algum país não conseguir cumprir os objetivos estabelecidos para o primeiro 

período, ou desejar rever os compromissos assumidos, um sistema de negociações rotativas 

é possível de ser estabelecido, sendo que as negociações para o segundo período devem 

começar com pelo menos sete anos de antecedência, ou seja, em 2005. A Em 1992, 

praticamente todos os países do mundo assinaram e ratificaram a Convenção-Quadro das  

Nações  Unidas  sobre  Mudanças  Climáticas  –  CQNUMC, e esta se tornou o  centro  da  

arena  política  das  discussões  sobre  mudanças climáticas. 

 

Os grupos de interesse nas negociações do Protocolo de Kyoto 

  No processo de construção de um acordo coletivo envolvendo vários países, é 

inevitável a formação de alianças forjadas em torno de posições políticas específicas. A 

CQNUMC divide os países em três categorias e um agregado: 

 Anexo II: grupo que inclui as nações ricas.  

 Economias em Transição: o grupo abrange os países da Europa Oriental e a 

maioria  dos  países  da  antiga  União  Soviética. 

 Anexo I: esse agregado é a combinação do Anexo II e das Economias  em 

 Transição; 

 Não-Anexo I: o mundo em desenvolvimento, alguns com renda per capita similar 

aos países menos bem sucedidos das Economias em Transição, porém, a maioria é 

muito mais pobre. 

 Complementarmente, uma divisão é feita dentro do próprio Anexo I: às Economias 

em Transição foram dados certos graus de flexibilidade, presumivelmente para levar 

em consideração seu baixo status econômico dentro do grupo do Anexo I. (Andrade, 

2008: 34) 

 Nas rodadas de negociações, pode-se observar os países do Norte (países do Anexo 

I) negociando com os países do Sul (os não-Anexo I). Os países do Norte, liderados pela 

União Européia, reconheceram sua responsabilidade histórica, aceitando serem os 

primeiros a reduzir suas emissões, e se preparam para compensar os países do Sul, que têm 

necessidades urgentes de desenvolvimento. Essa compensação pode tomar a forma de 

transferências monetárias, bem como outros tipos de vantagens. Dentro de cada grupo, 



 

 

contudo, existem alianças específicas que têm influenciado a forma e o ritmo das 

negociações do acordo para implementação do Protocolo de Kyoto.  

 

Reuniões em Kyoto na mídia impressa internacional e nacional 

 Vamos ressaltar separadamente o conteúdo de cada um dos jornais analisados, A 

Folha de S. Paulo e o The New York Time, no período compreendido de 03 a 16 de dezembro 

de 1997. Na seção seguinte definiremos esfera e deliberação públicas a fim de 

interpretarmos, à luz das teorias expostas, as notícias expressas nos Estados Unidos e no 

Brasil. 

 A análise das matérias jornalísticas do The New York Times
3
 sobre as reuniões 

ocorridas nos dias de negociação do Protocolo em Kyoto apontaram a expressão das 

seguintes preocupações por parte dos representantes da população norte-americana abaixo 

esquematicamente delineadas: 

 A crença de que o Protocolo de Kyoto não será eficaz contra as mudanças 

climáticas: ―Mas mesmo se ela for ratificada, o acordo para cortar as emissões dos 

gases que emergiram hoje nestes 10 dias, não irá assegurar as estas crianças, ou as 

suas crianças, da destruição climática que os cientistas dizem que se seguirá.‖
4
 

 Mais uma vez se repete e não se ressalta que o País seja o maior emissor de GEE, 

mas que está entre os maiores: ―Entre os industrializados, três grandes, os Estados 

Unidos devem reduzir suas emissões sete por cento abaixo do nível de 1990, as 15 

nações da União Européia em oito por cento e o Japão em seis por cento. Mas 

mesmo se os países adotarem e aderirem a estes padrões, um incerto prospecto, eles 

somente estarão atrasando o acúmulo de gases presos na atmosfera. Como 

resultado, muitos especialistas acreditam que pode ser muito tarde para evitar sérias 

rupturas climáticas...‖
5
 

                                                           
3 Tradução livre. 

4
 STEVENS, Willian K. O acordo do clima: a perspectiva; apesar do pacto, gases continuam 

aumentando. The New York Times.Publicado em 12 dez 2007.  

5 Ibdem. 



 

 

 Novamente, na mesma matéria, uma afirmação de que a situação está ruim, mas que 

existe um patamar além do qual não irá pior: ―Embora existam dissensões, muitos 

cientistas agora prevêem que a menos e não muito distante, uma ação seja tomada, 

os níveis atmosféricos do dióxido de carbono, o maior contribuidor para a mudança 

do clima, irá dobrar algumas vezes, os níveis pré-industrial do século 18. Os níveis 

atmosféricos do dióxido de carbono estão agora em 360 partes por milhões, e 

muitos especialistas dizem que será difícil, mas não impossível, estabilizá-los em 

550 partes por milhões, próximo de duplicar as concentrações pré-industriais.‖ 

 Desde o início a indústria estadunidense carvoeira e a de automóveis se mostraram 

preocupada com o reflexo nos negócios, enquanto os ambientalistas se mostravam 

mais otimistas em relação a tal impacto e a indústria de fontes alternativas de 

energia via florescer sua seara: ―Premeditadamente, a indústria de combustível 

alertou que os cortes de Kyoto trariam dor econômica, enquanto alguns 

ambientalistas disseram que eles não iam muito longe. Outros ambientalistas e 

muitos interesses de negócios saudaram o protocolo como um sólido acordo que 

faria a economia mais eficiente e impulsionaria o crescimento em longo prazo. 

Somente o tempo dirá quem está certo.‖
6
  

 Outra crítica à proposta do protocolo pode ser observada a seguir: ―Ele defende que 

uma taxa (que é, o custo de créditos da compra de gases) preferível do que uma 

multa ( para o não cumprimento) ― faz da poluição simplesmente outro custo de 

fazer negócios.‖ 
7
 

 Hoje indícios, desde o início, de que os Estados Unidos pudessem não ser 

signatários do protocolo: ―Também cresceu a possibilidade que enquanto algum tipo 

de acordo poderia ser alcançado, os Estados Unidos poderiam achá-lo inaceitável e 

recusar a assinar o que seria chamado de protocolo de kyoto.‖
8
 

                                                           
6 Ibdem. 

7
  Carta ao editor Michael Sandels publicada em 15 dez 1997.  

8
 STEVENS, Willian K. O modelo de divisão dos países pobres coloca nuvem sobre o debate 

aquecimento global. The New York Times. Publicado em 06 dez 2007. 



 

 

 Os Estados Unidos se viram, se aceitassem o acordo, tendo que tomar mais medidas 

drásticas do que a Casa Branca esperava para cortar a emissão dos gases de efeito 

estufa. Pesadas indústrias, de carros, carvão vegetal, aço, eletricidade, já haviam se 

juntado com um trabalho organizado para combater a proposta. Houve uma 

discordancia entre a opinião do presidente Bill Clinton e o vice-presidente Al Gore 

quanto aos graves perigos oferecidos pelo aquecimento global.
9
 

 Motivos políticos motivaram fortemente a opção estadunidense de não ser 

signatário do protocolo de  kyoto. ―Mas agora a Administração tem um grande 

combate em suas mãos, uma luta que ajudará a definir não somente o orçamento das 

negociações para o próximo ano, mas as eleições Congressionais em 1998 e ainda a 

disputa do próximo presidente.‖
10

 

 Antes do começo da reunião em Kyoto, o Senado votou 95 a 0 para passar a 

resolução que os Estados Unidos não concordariam com o acordo que não 

proporcionariam um papel no corte das emissões nos países desenvolvidos.Em 

Kyoto, o Senador Chuck Hagel, Republicano de Nebraska, disse exatamente que, 

―não existe uma maneira, se o Presidente assinar isto, que o voto nos Estados 

Unidos será então fechado‖. 
11

 

 ―De fato, em Kyoto, uma coligação de indústria foi mais longe a fim de que a 

discussão de uma afirmação denunciasse o acordo horas antes do seu final. E o 

Fundo Mundial da Vida Selvagem atacou o plano, dizendo que o resultado foi um 

tratado inválido, imperfeito que permitirá maiores poluidores ou poluentes para 

continuar emitindo gases através de fendas.‖
12

 

 Uma pesquisa feita pelo The New York Times mostrou que 65 por cento disseram 

que os Estados Unidos deveriam tomar medidas agora para cortar suas emissões ― 

desconsiderando o que outros países fazem‖. Somente 17 por cento concordaram 

                                                           
9
 BENNET, James. Aquece o globo, aquece a Política. The New York Times.Publicado em 11 dez 1997.  

10
 Ibdem. 

11 Ibdem. 

12 Ibdem. 



 

 

que os cortes de emissões ―custarão também muito dinheiro e dor na economia dos 

Estados unidos‖.
13

 

―Eu estou convencido que nós podemos demonstrar para os Americanos que nós podemos 

substancialmente reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa e preencher nossas 

responsabilidades globais e ambientais assim como nossas responsabilidades para o nosso 

povo sem desistir do crescimento da economia‖.O Senhor Clinton disse em uma entrevista 

com The New York Times na última quinta-feira. ―Mas isso vai requerer esforços 

disciplinados, organizados e coordenados pra isto.‖(Bennet,1997)
14

 

Ressaltamos os seguintes aspectos nas matérias feitas pelo enviado especial 

do jornal A Folha de São Paulo, Ricardo Bonalume Neto: 

 Trazem além de depoimentos dos principais atores, opiniões de membros de fora do 

foco das atenções, e por isso significativo pela pluralidade, como o grupo ecologista 

Greenpeace, e o tanzaniano Mark Mwandosya, porta-voz do G-77
15

, que afirmou 

que somente cinco dos 33 países ricos iriam conseguir cumprir as metas e que, 

portanto não tinham bases morais para pedir reduções à eles. (Os norte-americanos 

acham elevado o corte proposto pela Europa – 15% da emissão de 1990 para 2010) 

 Junto das matérias, o jornal elaborou esquemas e gráficos explicativos do assunto, 

ressaltando o que de mais importante havia ocorrido, traduzindo-o para o contexto 

das ações do cotidiano, sugerindo ações proativas como exemplo, ―O que fazer para 

reduzir sua cota de emissão de CO2‖, um adicional em relação às matérias 

estritamente políticas do jornal norte-americano.  

 Na matéria de 06 dez ―Ecologistas satirizam as negociações, Neto relata a ação 

empreendida pelo Greenpeace além das notícias obrigatórias, comum a ambos os 

jornais sobre o lobby industrial dos EUA, a associação GCC (Coalisão do Clima 

Global), que reúne 230 mil empresas contrárias às reduções e da aprovação pelo 

Senado norte-americano da resolução para impor compromissos aos países pobres 

como condição para os EUA ratificarem um eventual acordo. E adiciona a crítica ao 

                                                           
13

 Ibdem. 

14
  Ibdem. 

15
 G77 é o grupo que reúne cerca de 130 países do Terceiro Mundo. Fonte: Jornal A Folha de SP. Neto, 

Ricardo B. Isolados, EUA admitem rever proposta. 03 dez 2010. Banco de Dados do jornal.  



 

 

autoritarismo americano feita pelo pesquisador ecologista, o físico José 

Goldemberg.  

 Na matéria ―cada país puxa a brasa para a sua sardinha‖ o jornalista didaticamente 

explica o imbróglio entre as diversas fontes de energia e a questão econômica 

utilizando o exemplo de peixes assados em uma cobertura envidraçada.  

 No dia 07 dez em ―Deputados divergem sobre acordo‖, o jornal aborda de maneira 

superficial a questão eleitoral norte-americana e no dia 09 dez ele se estende no 

relato da visita do vice-presidente Al Gore, ao contrário do que fez o NYT ao 

abordar em profundidade o primeiro assunto e mencionar o segundo. 

 O jornal afirma que os Estados Unidos tendem à flexibilização, ao contrário do 

jornal americano que já aventava uma eventual não-participação daquele país. Outro 

fato foi a divulgação, em mais de uma ocasião, da autoria do MDL ser brasileira. 

Pode-se afirmar que a cobertura do evento foi bem detalhada nas dez matérias 

veiculadas em oito edições tendo em vista a veiculação de três matérias no mesmo 

período. 

 

Deliberação pública 

A palavra comunicação traz consigo a noção de algo em comum, de 

compartilhamento e de interação. Considerando os media como não interativos, a 

comunicação de massa pode efetuar uma realística descrição do que acontece. E ela pode 

ser problemática com respeito ao relacionamento entre diferentes locutores oferecendo 

pontos divergentes no fórum público como o que ocorreu no caso do Protocolo de Kyoto. A 

troca de idéias para estabelecer a lei está no cerne das teorias normativas de democracia 

deliberativa. A Deliberação pública envolve reconhecimento, incorporação e refutação dos 

argumentos dos outros, significando um esforço colaborativo argumentativo para obter 

coletivamente soluções aceitáveis para problemas ou resoluções de conflitos.  

A deliberação foi originariamente pensada por Aristóteles para ser a atividade 

paradigmática da virtude política e da autoregulação. Contudo, o ideal aristotélico de deliberação 

pressupunha uma comunidade política pequena e homogênea. As democracias modernas 

expandiram o exercício da deliberação para diversas comunidades em que todos são politicamente 

iguais, qualquer que seja sua religião, posição social ou nível educacional. Para Habermas (2008), o 



 

 

desenho in´dustrial das democracias modernas reúne três elementos que são a autonomia privada 

dos cidadãos, a cidadania democrática e a independência de uma esfera pública que opera como um 

sistema intermediário entre o Estado e a sociedade. Tal desenho industrail deve assegurar, entre 

outras coisas, a participação política da maior quantidade possível de cidadãos interessados através 

de direitos iguais de comunicação e participação. Habermas argumenta ainda que a comunicação 

política mediada na esfera pública pode facilitar processos de legitimação deliberativa em 

sociedades complexas só adquire independência com relação a seu ambiente social se houver um 

retorno entre o discurso informado da elite e uma sociedade civil responsiva. 

James Bohman (2009) argumenta que a deliberação parece se limitar ao poder constituinte 

dos momentos fundantes das intistuições, ao invés de ser exercido na política ordinária das formas 

já constituídas do poder político. Afirma também que a crescente globalização da cultura e do poder 

desmente as suposições dos modelos-padrão da deliberação cívica. Os direitos constituintes são 

capazes de tornar a deliberação possível, mesmo que seja impondo limites a ela. Porém não nos 

dizem nem o que é a deliberação nem como ela pode ser conduzida sob condições e 

constrangimentos coerentes. 

 Mesmo onde um consenso não é obtido ou esperado, a deliberação pública deveria levar 

aos efeitos de aprendizagem, ao enriquecimento do estoque de argumentos e idéias, a um exame 

reflexivo e possivelmente a transformação das próprias convicções e preferências, ao grau certo de 

compreensão e respeito pela oposição de posições, e com todo aquele alto grau de racionalidade e 

legitimação das decisões políticas. (Peters, 2005:173 apud Wessler 2008).  

Pressupondo transparência da comunicação pública, com cidadãos informados sobre 

os pontos divergentes e planos de seus líderes, a deliberação pública demanda tanto a 

competição quanto a troca de idéias em um amplo fórum da sociedade, embora Habermas 

(apud Wessler 2008) afirmasse que discursos não governam que eles geram um poder de 

comunicação que não pode tomar o lugar da administração, mas pode influenciá-la.  

Habermas também afirmou que 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 princípio, segundo o 

qual todos os atores coletivos têm aproximadamente as mesmas chances de influenciar os processos 

de decisão relevantes para eles‖. (Habermas, 1997:59) 

 Para Harmut Wessler (2008), numa democracia moderna, a mídia em massa se 

constitui na única composição comunicativa que permanentemente fornece a deliberação 



 

 

pública assegurando aos cidadãos a oportunidade de escolha entre opções alternativas bem 

como materialmente exercita o direito deles de liberdade de opinião.  

Rousely Maia (2008) aborda em sua obra a questão do uso da internet para além da 

participação direta em instâncias formais do Estado como a participação no planejamento 

de políticas públicas e processos de prestação de contas. Ela descreve a importância das 

associações cívicas para desenvolver habilidades políticas e cultivar virtudes cívicas dos 

cidadãos, bem como a análise do uso que se faz da internet como ferramenta de 

comunicação. Para Marques (2008) os meios de comunicação promovem difusão e 

amplificação de temáticas e problemas, dando condições para que se desenvolva uma 

dinâmica de esclarecimento e reformulação de argumentos entre atores posicionados em 

diferentes esferas públicas parciais ao longo do tempo.  

Deliberação publica no contexto de Chambers (2003) apud Wessler 2008 significa 

que ―debate e discussão‖ apontaram para a razoável produção de opiniões bem informadas na quais 

participantes estão dispostos a revisar preferências em claras discussões, novas informações, e 

objetivos feitos por colegas participantes.  

Contudo é preciso averiguar quem delibera, ou os locutores representados na mídia, 

se oferecem pontos de vista e idéias que divergem. Foi justamente o que almejamos 

empreender na comparação do que foi comunicado por dois veículos de comunicação de 

massa. A autora propõe padrões normativos e efeitos de deliberação desejáveis, onde o 

padrão mais sofisticado é encontrado na idéia que todos os grupos de importância social 

deveriam ser representados proporcionalmente na deliberação pública.  

Querendo saber como exatamente pode a mídia em massa trazer esse poder de 

comunicação para conduzir as decisões dos executores e se os media podem fazer 

principalmente a deliberação por justificativas, a idéia normativa que Wessler apresenta é 

que a pressão comunicativa exercerá uma influência nos executores de decisões 

deliberativas e fará uma prevenção delas a partir das decisões feitas que são difíceis para 

justificar publicamente.  

Na pratica é sabido que no nível da sociedade em massa, líderes frequentemente 

manipulam dicas ou sugestões para alcançar objetivos políticos pessoais embora o conteúdo 

da mídia deliberativa também tem efeitos potenciais positivos sobre os executores das 

decisões políticas, embora estas pareçam ser mais complicadas. Marques (2008) lembra que 



 

 

nem sempre os meios de comunicação promovem os processos argumentativos, que os 

filtros e constrangimentos por eles impostos, ao hierarquisar conteúdos e fontes, por 

exemplo, podem gerar vários pontos de ruptura entre os diferentes contextos do processo 

deliberativo. 

 

Considerações finais 

A mudança climática é um dos primeiros e verdadeiros desafios à governança 

ambiental global.  A abrangência do problema ambiental requer ações coletivas globais; 

porém, até o momento, os países desenvolvidos pouco fizeram para reduzir as suas 

emissões. Verificou-se que ocorreram debate e discussão no estabelecimento do Protocolo 

de Kyoto. Debates que não levaram a aceitação de soluções ou acordos gerais mas que 

puderam clarificar as dificuldades e os diferentes aspectos do tópico do debate, como no 

caso da postura dos Estados Unidos. O jornal A Folha de São Paulo, ao explicar melhor e 

incluir maior número de declarações de diversos atores favoreceu a ocorrência de uma 

deliberação publica no que Wessler afirma que: 

 

... no conteúdo da mídia menos deliberativa serviria como um repositório de divergentes 

opiniões e razões associadas que cidadãos podem bater de leve naquelas ocasiões nas 

quais eles realmente deliberam. Para cidadãos dispostos a deliberar, a existência de tal 

repositório reduz o custo da informação drasticamente e por meio disso facilita a 

deliberação. Mais importante, entretanto, o tipo de deliberação que cidadãos observam na 

mídia em massa pode ajudar o modelo de comportamento deliberativo em todos os dias da 

vida. (Wessler, 2008:9) 

 

De negociações globais a escolhas pessoais, um conjunto diversificado de atores, 

dotados de recursos diferentes e professando valores e aspirações divergentes, precisaria 

estar envolvido no processo.  Preocupações com eqüidade e justiça, entretanto, são  

fundamentais  para  que  haja  respostas  eficientes  à  mudança  climática  global.  As 

diferentes percepções  dos  países  desenvolvidos  e  em desenvolvimento puderam ser 

percebidos. 

Mecanismos institucionais de múltiplos níveis que possibilitem a criação de espaços 

políticos de interação permanente para a mediação de interesses genuínos, a facilitação  de  



 

 

barganhas  e  a  supervisão  do  cumprimento  de  contratos  são  necessários. Verifica-se 

que o fato de  muitos  dos países mais afetados terem menos capacidade de ação, e muitos 

dos que podem agir estarem menos inclinados a fazê-lo, leva a um dilema ético cuja saída 

dependerá  de  uma deliberação pública de  reconhecimento  coletivo  da  interdependência  

global. 

O confrontamento das notícias veiculadas em diferentes nações e sua composição 

auxiliaram na construção de um quadro mais representativo global, com maior atenção à 

importância que as eleições tiveram nos Estados Unidos e que não foi tão ressaltada por 

aqui, bem como da autoria brasileira do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Pela 

quantidade da produção jornalística pode-se afirmar que os brasileiros tiveram acesso a 

maior número de informações do que os norte-americanos.  Contudo, apesar de todo o 

debate, de confrontações e de  frustrações,  os atores  globais  estão  começando  a  

reconhecer  os  limites  de  sua  capacidade  individual  de  lidar  com  problemas  

transfronteiriços  e  de  interiorização  de  exterioridades ambientais globais. Um crescente 

número de estudiosos vem ressaltando a importância da educação cívica e política dos 

cidadãos e dinâmicas de conversação e deliberação a fim de assegurar que a escolha de seus 

representantes sejam bem informadas e possibilite sua participação junto à este. A questão 

parece ser o ritmo de todo esse movimento. 
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