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There’s no end in sight 

Would there be an exit at all 

My feet refuse to move, oh 

Close your eyes for a moment 

Hold my hand here 

Let’s run away to the future 

Like an echo in the forest 

Another day will come 

as if nothing happened 

Yeah life goes on 

Like an arrow in the blue sky 

Another day will fly by 

On my pillow, on my table 

Yeah life goes on 

Like this again 

 

 

 

BTS, Life Goes On (2020) 

Tradução do original em coreano para inglês por Doolset Bangtan 



RESUMO 

 

As doenças sempre estiveram entre nós. Contudo, o crescimento populacional e a 
degradação socioambiental acelerados estão promovendo um contato maior entre 
seres humanos e patógenos desconhecidos na natureza, possibilitando a evolução de 
antigas doenças infecciosas ou o surgimento de novas. A Corona Virus Disease 
(Covid-19) é um exemplo recente de como doenças de potencial epidêmico ou 
pandêmico podem causar uma série de impactos diretos e indiretos. Tem-se como 
premissa que este é um tema pouco divulgado junto à população. Neste contexto, o 
objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso de Jornalismo é explorar quais as 
possibilidades disto ocorrer a partir do bioma Mata Atlântica, que concentra 70% da 
população brasileira em seus remanescentes, e conscientizar a população sobre este 
risco socioambiental por meio de uma web-reportagem longform. A pesquisa irá se 
concentrar em analisar o histórico da relação entre saúde e meio ambiente, o cenário 
de doenças infecciosas na Mata Atlântica e como a destruição socioambiental 
influencia na intensificação da presença dessas doenças. A expectativa é que o 
presente memorial teórico, que também aponta as relações entre três modalidades de 
jornalismo  – científico, ambiental e de saúde –  e a produção de uma web-reportagem 
sobre o tema em estudo incentivem o desenvolvimento de estudos, políticas públicas, 
ações práticas e cuidados coletivos para evitar ou controlar o surgimento de novas 
doenças com potencial epidêmico, sob o entendimento que uma das finalidades do 
jornalismo é a de divulgar conteúdos científico-ambientais e disseminar 
conhecimentos que auxiliem à população na tomada de decisões, em especial sobre 
sua saúde. 

 
Palavras-chave: jornalismo científico e ambiental; degradação socioambiental; Mata 
Atlântica; doenças infecciosas; web-reportagem; saúde pública.  

  



ABSTRACT 

 

Diseases have always been with us. However, accelerated population growth and 
socio-environmental degradation are promoting greater contact between humans and 
pathogens unknown in nature, enabling the evolution of old infectious diseases or the 
emergence of new ones. Corona Virus Disease (Covid-19) is a recent example of how 
diseases with epidemic or pandemic potential can cause a range of direct and indirect 
impacts. The premise is that this is a subject that is not well publicized among the 
population. In this context, the objective of this Journalism Course Final Paper is to 
explore the possibilities of this occurring from the Atlantic Forest biome, which 
concentrates 70% of the Brazilian population in its remnants, and to raise awareness 
about this socio-environmental risk through a longform web-report. The research will 
focus on analyzing the history of the relationship between health and the environment, 
the scenario of infectious diseases in the Atlantic Forest and how socioenvironmental 
destruction influences the intensification of the presence of these diseases. The 
expectation is that this theoretical memorial, which also points out the relationships 
between three journalism modalities - scientific, environmental and health - and the 
production of a web-report on the topic under study will encourage the development of 
studies, public policies, actions collective practices and care to prevent or control the 
emergence of new diseases with epidemic potential, under the understanding that one 
of the purposes of journalism is to disseminate scientific-environmental content and 
disseminate knowledge that helps the population in decision-making, especially about 
its health. 

 
Keywords: scientific and environmental journalism; socio-environmental degradation; 
Atlantic forest; infectious diseases; web-report; public health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É incontestável que a pandemia global provocada pelo coronavírus (Sars-

CoV-2), decretada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 20201, foi 

inesperada para a maioria da população mundial e teve um impacto ainda não 

mensurável em todas as áreas. Nomeada oficialmente como Corona Virus Disease 

(Covid-19), a doença foi identificada pela primeira vez na província de Wuhan, China, 

e em questão de poucos meses já havia atingido mais de cem países ao redor do 

mundo. A pandemia obrigou o estabelecimento de prioridades para a sociedade, 

voltando esforços para salvar vidas e conter a circulação do vírus, por meio de 

medidas de higiene, uso de máscaras, distanciamento social e, em situações de alto 

risco de transmissão, restrição de atividades e movimentação.  

Simultaneamente, e sem que a sociedade estivesse preparada, a população 

se deparou com cenários de impacto social, econômico, político, ambiental, sanitário, 

científico e de saúde pública — neste caso, com consequências tanto nas áreas de 

saúde física, como mental2. Em janeiro de 2020, a China era o epicentro global do 

surto provocado pelo novo coronavírus e registrou as primeiras mortes por covid-19, 

tornando-se também o primeiro país a estabelecer lockdown e fechar fronteiras para 

conter e controlar a doença. Em fevereiro, o vírus já havia chegado a diversos países 

— incluindo o Brasil —, afetando principalmente o continente europeu. Em março — 

dois dias após a covid-19 ser declarada uma pandemia mundial —, a Europa se torna 

o epicentro global, com casos diários superiores aos da China e sistemas de saúde 

em colapso; neste período, no mundo ainda eram contabilizadas “apenas” 5 mil 

mortes por covid-19. Março também marcou o início de uma quarentena em escala 

mundial: “[...] algo nunca observado no Ocidente até então. Fronteiras são fechadas, 

aglomerações proibidas e só serviços essenciais, como supermercados e farmácias, 

funcionam. [...] metade de toda população mundial esteve sob algum tipo de restrição 

de movimento” (SUPERINTERESSANTE, 2020). 

No início de abril de 2020, os Estados Unidos da América se tornaram o 

epicentro da pandemia, contabilizando mais de 245 mil casos e 6 mil mortos no país. 

Somente em Nova York, os registros apontavam 76 mil infectados e 1,5 mil mortos, 

 
1 Nota “OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia”, Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), 2020. 
2 Reportagem “Como a pandemia está afetando diferentes partes do nosso corpo”, CNN Brasil, 2021. 
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segundo dados da Universidade John Hopkins (BBC NEWS BRASIL, 2020). Maio 

trouxe o começo de um colapso nos sistemas de saúde da América do Sul, marcando 

o continente como o novo epicentro da pandemia. O Brasil foi considerado o 

“protagonista” do novo epicentro, registrando apenas no país mais de 310 mil casos 

confirmados e 20 mil mortes (BBC NEWS BRASIL, 2020). 

A esperança geral — contrária a alertas epidemiológicos sobre a gravidade 

do novo coronavírus — de que a pandemia terminaria em poucos meses ou de que a 

população adquiriria “imunidade de rebanho”3 se provou infundada e, em países que 

demoraram a agir baseados nesta hipótese, o resultado foi o aumento nos índices de 

infecção e mortes. O desenvolvimento de vacinas em um ritmo recorde para a ciência 

e de tratamentos alternativos se tornou a nova esperança e prioridade para deter a 

doença. Em julho de 2020, 21 vacinas já estavam em fase de testes clínicos e previam 

que a produção começaria em até 12 a 18 meses, marco histórico uma vez que “não 

há nenhum registro de pesquisa tão rápida. A vacina da caxumba, considerada a mais 

rápida da história, demorou 4 anos para ficar pronta” (PODER360, 2020). 

Apesar dos avanços científicos, a doença continuou se alastrando em alta 

velocidade. Novas variantes do coronavírus interferem na transmissibilidade e 

letalidade do vírus, levantando questões sobre a eficácia de vacinas e tratamentos a 

base de anticorpos4. Dados da Universidade John Hopkins (2021) mostram que, até 

22 de abril de 2021, mais de 144 milhões de casos foram confirmados em cerca de 

192 países e regiões, com mais de 3 milhões de mortes. A semana que precedeu 

esses números foi classificada pela OMS como a pior semana da pandemia até o 

período, com mais de 5.2 milhões de casos confirmados mundialmente e mais 83 mil 

mortes, segundo o jornal The New York Times (2021). Representando a OMS, 

Margaret Harris lembrou que “levaram nove meses para o mundo alcançar 1 milhão 

de mortes pela pandemia, então foram quatro meses para ultrapassar 2 milhões de 

mortes, e agora três meses para alcançar 3 milhões” (THE NEW YORK TIMES, 

tradução livre, 2021).  

No Brasil, a covid-19 se tornou a maior causa de mortes em apenas um ano, 

registrando uma letalidade maior do que doenças cardiovasculares, câncer, Aids, e, 

 
3 Entrevista “Coronavírus agiu de forma inesperada e deu um baile na gente, diz diretor clínico do 

Fleury”, Folha de São Paulo, 2021. 
4 Reportagem “Vacinas da Covid-19 versus variantes: tudo o que sabemos até agora”, Veja Saúde, 

2021. 
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inclusive, superior a taxas de homicídios e acidentes de carro5. Segundo reportagem 

do jornal O Globo (2021), a covid-19 matou entre março de 2020 e março de 2021 

mais do que a Aids vitimou desde 1996 – um total de 294 mil mortes contra 281 mil. 

O país ainda enfrenta instabilidades na área política, econômica e ambiental — 

agravando o enfrentamento à pandemia. O avanço desenfreado da pandemia levou 

ao surgimento de uma nova variante do coronavírus em Manaus (AM), identificada em 

janeiro de 2021 e que “coincidiu” com o novo colapso do sistema de saúde do 

Amazonas — causando recordes no número de enterros e levando a uma crise no 

fornecimento de oxigênio para hospitais e unidades de saúde (FOLHA DE SÃO 

PAULO, 2021). A variante se espalhou rapidamente pelo país, dando início a uma 

nova onda de casos e mortes maior do que a sofrida no ano anterior. Em abril de 2021, 

a entidade Médicos Sem Fronteiras classificou a situação do Brasil como “catástrofe 

humanitária” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2021). 

Estes cenários nos mostraram a fragilidade do ecossistema que equilibra 

nossas vidas cotidianas e nos levaram a questionar quais condições proporcionaram 

o surgimento dessa doença. Em uma entrevista à série documental norte-americana 

"Explicando" (2019) — meses antes da covid-19 se tornar conhecida —, Bill Gates 

afirmou que não era uma questão de “se uma pandemia poderia surgir”, mas sim de 

quando e onde aconteceria. Cientistas têm apontado há anos as possibilidades e os 

riscos para o surgimento de doenças infecciosas graves, capazes de causar uma 

emergência de saúde pública internacional.  

De acordo com Pignatti (2003), o surgimento de novos agentes de doenças é 

resultado das mudanças sociais e ambientais ao longo da história humana. A autora 

afirma que este processo permite aos patógenos adquirir acesso a novas populações 

hospedeiras ou se tornar mais virulentos em indivíduos comprometidos 

imunologicamente. A degradação socioambiental (LIMA; RONCAGLIO, 2001) e o 

crescimento da densidade populacional são apontados por cientistas como fatores 

preocupantes, pois a combinação de ambos pode gerar esse contato maior da 

população humana com microrganismos presentes na natureza, o que se supõe ser 

 
5 Reportagens: “Nenhuma causa de morte no Brasil supera a marca de 3.000 óbitos por dia da Covid-

19”, O Globo, 2021; “Covid-19 já é a maior causa de mortes no Brasil registrada em um único ano”, 
UOL, 2020; “Dados mostram que Covid-19 já é a doença que mais matou no Brasil em 2021”, CNN 
Brasil, 2021. 
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o caso do Sars-Cov-2. Um estudo conduzido por equipe especial da OMS6 toma como 

hipótese mais provável a teoria de que este vírus estava presente originalmente em 

morcegos da região de Yunnan, onde teria “saltado” para um animal intermediário e 

evoluído geneticamente a ponto de passar a infectar humanos, possivelmente pelo 

consumo de carne infectada pelo coronavírus.  

No Brasil, temos ambas as condições que possibilitariam o mesmo processo: 

florestas com grande biodiversidade, degradação acelerada desses ambientes e alta 

densidade populacional nos entornos desses espaços. Foi esta janela de 

possibilidades que levou ao  questionamento de  qual seria o risco de surgirem ou 

haver aumento nos índices de doenças infecciosas provocadas por vírus na região da 

Mata Atlântica, passíveis de evolução para quadros epidêmicos ou pandêmicos, 

devido à destruição do bioma. Em outras palavras: Poderia uma nova doença com 

impactos semelhantes aos da covid-19 surgir aqui, em território nacional?  

Em busca de responder a este problema de pesquisa, me propus a elaborar 

— como produto de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Jornalismo — uma 

web-reportagem longform (LONGHI, 2014; LONGHI; WINQUES, 2015), analisando o 

impacto da destruição socioambiental na expansão de doenças infecciosas 

transmitidas por vírus na Mata Atlântica, ou melhor, nos remanescentes deste bioma. 

Estruturar o conteúdo de uma forma acessível para o público em geral foi um dos 

principais objetivos durante todo o desenvolvimento deste trabalho. 

 

1.1 JUSTIFICATIVAS 

 

Em fevereiro de 20207, quando o primeiro caso de covid-19 foi confirmado no 

Brasil, não existiam parâmetros que previssem de modo claro o que a doença iria 

causar. De um lado, estimativas presumiam que o novo coronavírus (SARS-CoV-2) 

teria o mesmo rumo de seu antecessor — o SARS-CoV —, desaparecendo antes que 

sequer uma vacina pudesse ser desenvolvida8. Do outro lado, especialistas em 

epidemiologia alertavam para os riscos de permitir que o vírus se espalhasse por 

 
6 Reportagem “Ainda não se sabe a origem do novo coronavírus. Conheça quatro hipóteses”, National 

Geographic, 2021. 
7 Reportagem “Primeiro caso de covid-19 no Brasil completa um ano”, Agência Brasil, 2021. 
8 Reportagem “Coronavírus: como o mundo desperdiçou a chance de produzir vacina para conter a 

pandemia”, BBC News Brasil, 2020. 
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países e continentes9, com a possibilidade de evolução genética que permitisse mais 

contaminações ou formas mais graves da doença. Ninguém previu uma “quarentena 

global sem precedentes” (SUPERINTERESSANTE, 2020), com sistemas de saúde 

em colapso, economias e estruturas políticas fragilizadas, crianças e jovens sem 

acesso à educação básica, entre diversas consequências em muitas outras áreas. 

Nesta época, estava trabalhando com uma Organização Não-Governamental 

(ONG) dedicada a estudos, pesquisas e projetos relacionados ao meio ambiente, 

como conservação e restauração de áreas da Mata Atlântica. Essa experiência me 

permitiu ver de forma ampla a correlação entre a degradação ambiental e problemas 

que atingem a sociedade, sendo o surgimento de doenças um deles. 

Coincidentemente, este era o caso da covid-19: com base em uma hipótese ampla e 

em vias de comprovação, um vírus presente em morcegos “saltou” e evoluiu, 

adquirindo a capacidade de infectar humanos e se tornando uma grave doença 

respiratória e inflamatória. A partir desse choque entre minha experiência profissional 

e a situação provocada pelo novo coronavírus, decidi que este seria o tema norteador 

do meu Trabalho de Conclusão de Curso. Visei, principalmente, a capacidade desta 

produção jornalística de mostrar e discutir as probabilidades de uma doença como a 

covid-19 aparecer em território nacional, devido a degradação de biomas e 

fragilização de legislações e fiscalizações ambientais. 

Outra razão para a escolha do tema são as poucas ocorrências de 

reportagens que façam a relação direta entre a degradação socioambiental e o 

surgimento de doenças. A pandemia mudou muito o olhar da imprensa e do público 

em geral sobre essa intersecção, contudo é necessário destacar a importância de 

aumentar produções específicas sobre o tema e não limitar a discussão apenas sobre 

os impactos da covid-19, analisando principalmente as condições que deram origem 

a essa crise sanitária.  Também por este motivo, escolhi o bioma Mata Atlântica como 

foco deste trabalho. Em geral, a Floresta Amazônica ganha maior visibilidade em 

discussões sobre degradação ambiental e, desde o início da pandemia, sobre as 

possibilidades de patógenos evoluírem, “saltando” e infectando humanos10. O bioma 

amazônico, de fato, conta com uma das maiores biodiversidades do mundo, abrange 

 
9 Reportagem “OMS eleva alerta de risco do coronavírus para nível máximo”, DW, 2020. 
10 Reportagem “Desmatamento no Brasil pode gerar condições para surgimento de outras epidemias”, 

Portal IG, 2020. 
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nove países e está nos holofotes de debates internacionais sobre meio ambiente — 

além de enfrentar um processo contínuo e acelerado de desmatamento (VOX, 2019). 

Entretanto, a Mata Atlântica também é considerada um dos principais pontos 

de biodiversidade do mundo — conhecidos como hotspots de biodiversidade 

(GUEDES et al, 2005) —, concentra em seu território 70% da população brasileira e 

corresponde a 80% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional11. Ambas as condições 

abrem possibilidade, paralelo à destruição ambiental, para o surgimento de doenças. 

Dada a relevância deste bioma, acredito que é essencial discutir e expor essa 

possibilidade para o público em geral, visto que o ecossistema ainda sofre com 

degradações de um nível micro — por exemplo, ocupação habitacional de pequenas 

áreas, descarte indevido de lixo em mananciais etc — até um nível macro — como 

desmatamentos em larga escala para plantações e/ou criações agropecuárias, 

abertura de estradas, entre outros. Segundo Barbosa e Mansano (2018), a Mata 

Atlântica é “o ecossistema mais devastado e seriamente ameaçado do planeta”.  

Acrescenta-se ainda como justificativa o fato deste trabalho se desenvolver 

em Curitiba, capital paranaense. O estado é um dos abrangidos pelo bioma Mata 

Atlântica — contando com cerca de 2,3 milhões de hectares — e esteve em terceiro 

na lista dos que mais contribuíram para os índices de desmatamento entre 2018 e 

2019, ação que no Paraná está ligada à extração de carvão mineral (PLURAL, 2020).  

Cientistas têm alertado por anos que doenças devastadoras — ao ponto de 

se tornarem pandemias — poderiam surgir em resposta à destruição do meio 

ambiente12 e alguns estudos já apontam como a degradação da Mata Atlântica 

contribui para a incidência de doenças infecciosas13 — como o conduzido pela 

pesquisadora Prist (2020), que se detém sobre como o reflorestamento de algumas 

áreas do bioma refletiu na diminuição de incidência do hantavírus, agente responsável 

por uma síndrome pulmonar grave. Partimos da premissa que os atuais níveis de 

degradação da Mata Atlântica já oferecem riscos para o aumento na incidência de 

doenças infecciosas. 

 
11 Mais informações disponíveis em 

<https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/biomas/bioma_mata_atl/bioma_m
ata_atl_ameacas/>. Acessado pela última vez em 23 de abril de 2021. 

12 Entrevista “Diretora de Meio Ambiente da OMS: “70% dos últimos surtos epidêmicos começaram 
com o desmatamento””, El País, 2020. 

13 Reportagem “Cientistas dizem que proteger a floresta é combater o avanço de vírus”, O Globo, 2020. 
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Diante disso, uma web-reportagem pode promover conscientização social e 

divulgação sobre como o impacto dessa degradação possibilitaria o surgimento de 

uma nova doença, levando ao desenvolvimento de pesquisas, produções e preparo 

de instituições para lidar com esta questão, bem como promover a pressão da 

sociedade por políticas públicas, ações práticas e cuidados coletivos.  

A escolha dessa modalidade jornalística se deu pelo potencial de 

democratização do acesso e decodificação de informações, um dos princípios do 

jornalismo científico (BUENO, 2001). A partir de recursos multimídia (SALAVERRÍA, 

2019) e estrutura responsiva (LONGHI, 2014), a web-reportagem longform facilita a 

compreensão dos temas tratados e pode ser consumida gratuitamente em diferentes 

equipamentos digitais, dependendo do servidor em que está hospedada. 

Assim, o objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é produzir uma 

web-reportagem longform sobre a relação entre a destruição socioambiental e 

densidade populacional na Mata Atlântica e a possibilidade de expansão na presença 

ou surgimento de doenças infecciosas transmitidas por vírus. Este propósito deve ser 

atingido por meio dos seguintes objetivos específicos: 

 

1) Realizar uma revisão de estudos sobre a degradação socioambiental na Mata 

Atlântica e sua relação com o aumento de transmissão ou surgimento de 

doenças transmissíveis por vírus, em especial as doenças capazes de infectar 

seres humanos. 

2) Coletar dados sobre a relação degradação ambiental e densidade populacional 

— ambas condições para o processo de “spillover”14 — nos estados com maior 

proporção de cobertura da Mata Atlântica. 

3) Entrevistar e colher depoimentos de especialistas nas áreas de saúde pública, 

meio ambiente, epidemiologia, entre outros; de famílias que sofreram com os 

impactos da covid-19, para mostrar a dimensão de uma pandemia na vida 

cotidiana comum; e de pesquisadores que possam explicar como tentar evitar 

a emergência de uma nova pandemia a partir de biomas naturais degradados 

como a Mata Atlântica e formas pelas quais a população poderia contribuir para 

evitar este acontecimento. 

 
14 Termo científico em inglês utilizado para definir o “salto” ou “transbordamento” de patógenos 

presentes na natureza. 



19 
 

4) Selecionar, separar e editar o material obtido em diversos conteúdos 

multimídia, criando gráficos interativos para apresentação de dados, texto 

escrito e relatos de especialistas e personagens por meio de fotos, 

áudios/podcasts e/ou vídeos. 

5) Utilizar plataforma de criação de sites para elaborar o design gráfico da web-

reportagem, disponibilizando o conteúdo gratuitamente e de forma interativa 

para o público em geral. 

 

Para atingir esses objetivos e como primeiro passo no desenvolvimento deste 

trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em jornais, revistas e artigos 

científicos na internet, além de leituras e produção de sínteses teóricas sobre o tema, 

modalidade jornalística e suporte escolhidos. Também foram coletados dados e 

informações em órgãos oficiais relacionados aos assuntos tratados, como por 

exemplo os dados apresentados sobre a Mata Atlântica. No âmbito de produção da 

reportagem em si, foram realizados: a entrevista de fontes (especialistas, 

personagens e pesquisadores); produção de materiais multimídia e reportagem 

escrita; edição de todos os materiais, realizando o enquadramento gráfico em um site 

responsivo; e finalização, com a disponibilização da web-reportagem para o público 

em geral. 

O presente memorial teórico funcionou como base para as fases de produção 

mencionadas acima. Além dessa Introdução, que funciona também como um primeiro 

capítulo, este documento contém: 

Um segundo capítulo temático, apresentando o contexto histórico e relações 

atuais entre a degradação socioambiental e o surgimento de doenças. Trabalhamos 

com os conceitos de Pignatti (2003) e Ujvari (2004;2020) sobre como — apesar da 

descoberta dessa intersecção no início do século XX — o meio ambiente e a saúde 

sempre estiveram interligados, apresentando uma visão panorâmica com destaque 

para doenças infecciosas.  

Também trabalhamos com o conceito de degradação socioambiental de Lima 

e Roncaglio (2001), que utilizam uma concepção ampla, abordando como as 

atividades humanas geram danos tanto para a natureza, quanto para a própria 

sociedade. Mostramos como a degradação está ligada ao desenvolvimento 

econômico (RAMPAZZO, 1996) e seu histórico na Mata Atlântica (GUEDES et al, 

2005), além de dados sobre o bioma. Falamos também sobre o processo pelo qual 
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uma doença passa até se tornar uma pandemia (BRASIL, 2018), como os vírus se 

configuram na natureza (THEY, 2020) e o papel da cobertura jornalística durante a 

covid-19 (LOOSE; BALDÉ, 2020). 

No capítulo três, tratamos sobre o jornalismo científico (RIOS et al, 2005), o 

jornalismo de saúde (VASCONCELOS, 2014-2015) e o jornalismo ambiental (BUENO, 

2007). Conceituamos as principais características dessas categorias jornalísticas, 

dando destaque para a importância da divulgação científica e de trabalhar mais a 

intersecção entre comunicação, saúde e meio ambiente (FRANCO et al, 2016). Isso 

porque ainda existem poucos trabalhos e pesquisas neste campo, mesmo sendo 

necessária uma maior contextualização das ligações e influências diretas que o meio 

ambiente tem sobre a saúde e vice-versa. 

No capítulo quatro, oferecemos uma perspectiva sobre o webjornalismo e 

suas características principais (CANAVILHAS, 2014), comentando também sobre o 

suporte longform (LONGHI, 2014) como inovação narrativa deste gênero jornalístico. 

Descrevemos alguns atributos essenciais para a reportagem longform, oferecendo um 

olhar sobre como planejamos a estrutura básica do produto final deste Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

No capítulo cinco, detalhamos os processos de produção executados para o 

memorial teórico e para a construção da web-reportagem. Neste capítulo, 

aprofundamos os detalhes sobre as fontes entrevistamos, produção geral, edição e 

montagem da reportagem, incluindo detalhes técnicos sobre a hospedagem virtual de 

todo material. 

Por último, fizemos um apanhado geral envolvendo o tema e objetivos deste 

Trabalho de Conclusão de Curso, relatando alguns dos desafios enfrentados no 

processo de produção e os resultados finais da web-reportagem. 
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2 DEGRADAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E SURGIMENTO DE DOENÇAS  

 

A covid-19 não foi a primeira — e possivelmente não será a última — 

pandemia a assolar o mundo. A história já registrou doenças de impactos diversos e 

com peculiaridades particulares a cada surto, algumas com potencial devastador 

maior que o de outras. E o surgimento dessas doenças está ligado de forma intrínseca 

ao meio ambiente e as relações antrópicas com diferentes ecossistemas.  

Os primeiros estudos apontando essa intersecção datam do final do século 

XIX e início do século XX (PIGNATTI, 2003; UJVARI, 2020), ou seja, são relativamente 

recentes na história humana. Pignatti (2003) argumenta que a teoria da nidalidade de 

Pavlosky — que estabeleceu a relação do ambiente natural com o aparecimento de 

doenças — assumiu um papel importante ao afirmar que patógenos vistos como 

novos na verdade já existiam previamente na natureza. No final do século XIX, Pasteur 

conduzia um dos primeiros estudos a validar a existência e a definição de bactérias, 

o que levaria a futuros experimentos para desenvolver antibióticos contra doenças 

catalisadoras de milhares de vítimas pelo mundo (UJVARI, 2020). 

Estas relações são importantes porque nos permitem saber de onde surgem 

nossos “inimigos” invisíveis e como combatê-los. Segundo Ujvari (2020), a peste 

bubônica — primeira pandemia mundial — contabilizou milhões de mortes durante 

séculos, em todos os continentes, até que a ciência pudesse descobrir que a 

responsável pela doença era a bactéria Yersina, transmitida por pulgas entre ratos e 

humanos. O desenvolvimento de antibióticos permitiu que as formas graves da 

doença fossem combatidas. Outro exemplo de doença infecciosa combatida por 

avanços científicos, o vírus selvagem da varíola deixou de existir na natureza após o 

desenvolvimento da vacina e extensa campanha de aplicação global. A doença 

incurável e sem tratamento também teve surtos epidêmicos em todos os continentes 

e fez milhares de vítimas por anos (UJVARI, 2020). 

Os microrganismos responsáveis por essas doenças sempre estiveram na 

natureza, no entanto, nem sempre eles estiveram entre nós. Ujvari (2004) afirma que 

há décadas alteramos o meio ambiente, criando condições para entrar em contato 

com seres microscópicos antigos, mas conhecidos na espécie humana “como novos 

e desconhecidos”. Para o autor: 
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“Século após século as matas foram destruídas; os pântanos, aterrados; 

desenvolveram-se métodos de irrigação; as cidades cresceram e a população 
aumentou, enquanto suas plantações conquistavam o solo do planeta. Até o 
início do século XIX, a velocidade dessas alterações ainda era tímida, porém 
a industrialização dos anos 1800 não deu mais trégua ao meio, e as 
alterações ecológicas ganharam proporções geométricas. As transformações 
ocorridas no século XX bateram todos os recordes: nunca o mundo se 
transformou tanto em tão pouco tempo.” (UJVARI, 2004, pg.15) 

De acordo com Ujvari (2004), até o início do século XXI, era possível mensurar 

e mapear de forma cronológica como as alterações ambientais tiveram reflexo no 

surgimento de doenças, o que hoje não é mais possível: “as alterações, assim como 

suas causas, são interligadas e simultâneas” (pg. 187). Com essas alterações por 

ações antrópicas, cada vez mais seres humanos entram em contato com 

microrganismos que antes estavam “escondidos” na natureza ou promovem a 

evolução daqueles já existentes, devido a migração entre continentes. Por exemplo, 

a dengue costumava ser uma doença endêmica da Malásia, sendo seus quatro tipos 

de vírus exclusivos do povo em que o patógeno se desenvolveu (UJVARI, 2004), para 

hoje se tornar uma doença de incidência em vários países, incluindo o Brasil, e que 

pode evoluir para quadros infecciosos hemorrágicos caso os tipos de vírus se 

misturem.  

A degradação socioambiental (LIMA; RONCAGLIO, 2001), o crescimento 

populacional e a globalização são as principais responsáveis pela disseminação de 

doenças infecciosas, unindo-se a fatores como vulnerabilidade imunológica — como 

no caso dos indígenas americanos, cuja maior parte da população foi dizimada pelo 

contato com os colonizadores europeus (UJVARI, 2020) — ou socioeconômica — 

responsável por criar aglomerados de pessoas vivendo em condições precárias de 

higiene, acesso à água e alimentação, facilitando a disseminação de patógenos 

infecciosos.   

Apesar de ser a primeira doença a paralisar o mundo (UJVARI, 2020), a covid-

19 seguiu o trajeto histórico de todas as suas antecessoras. Seu patógeno, o SARS-

Cov-2, “saltou” do reservatório original, usou um animal intermediário, evoluiu para 

infectar humanos e se disseminou pelo mundo, hipoteticamente, a partir do mercado 

chinês de Wuhan. Após atingir essa primeira comunidade, a doença se espalhou para 

grandes cidades e aglomerados de população humana, encontrando terreno fértil no 

que Pignatti (2003) já havia descrito como “perspectiva sombria desse milênio”: países 

despreparados, com ausência de políticas públicas integradas efetivas no combate a 
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epidemias altamente contagiosas, promovendo e priorizando a Saúde Humana e os 

fatores correlacionados diretamente a ela, como o meio ambiente.  

Cientistas nos avisam há, pelo menos, um século sobre a ligação entre saúde 

e meio ambiente. Já éramos avisados sobre a possibilidade de uma doença causar 

grandes impactos sociais e econômicos antes de uma pandemia forçar o mundo a se 

fechar em quarentena. E, mesmo assim, a covid-19 é só um alerta do potencial que 

microrganismos desconhecidos e escondidos na natureza podem exercer sobre 

nossas vidas (UJVARI, 2020). Uma doença tão devastadora quanto a covid-19 — ou 

ainda mais — pode surgir em qualquer lugar do mundo, inclusive em solo brasileiro. 

O mapa abaixo indica as áreas com maiores chances de uma zoonose “pular” 

para um ser humano e se tornar uma doença. As regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

cobertas pelo bioma Mata Atlântica, são áreas potenciais categorizadas como lugares 

com florestas de alta densidade/biodiversidade e crescimento rápido, segundo o 

instituto EcoHealth Alliance, responsável pela pesquisa em 2017. 

 

Figura 1 - Hotspots Globais de Doenças Emergentes 

 

Fonte: EcoHealth Alliance (2017) 

  

Com base nessas informações, é fácil perceber que já existe uma 

predisposição para surgimento de doenças na Mata Atlântica. Contudo, a degradação 

socioambiental tem a capacidade necessária para potencializar e agilizar a velocidade 

em que esse processo acontece, como veremos a seguir. 
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2.1 DEGRADAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E DOENÇAS NA MATA ATLÂNTICA 

 

O conceito de “degradação socioambiental” é amplo e complexo, vai além de 

atividades que devastam ecossistemas, como desmatamentos em massa e poluição 

de rios. O termo leva em consideração a influência de atividades humanas na 

natureza, as consequências dessas ações para a sociedade e as conexões entre 

modificações e danos para ambas as partes. De acordo com Lima e Roncaglio (2001): 

“Ainda não se encontra devidamente assimilada a concepção de que o pensamento 

ecológico produzido nas últimas décadas esteja promovendo uma ‘revolução’ nos 

atuais paradigmas epistemológicos que balizam o entendimento das relações homem-

natureza”. Para as autoras, essa degradação tem efeitos tão interligados como, por 

exemplo, o fato de indivíduos vivendo em ambientes urbanos conseguirem sentir as 

transformações ambientais pela forma como influenciam suas condições de moradia, 

trabalho ou saúde. 

Durante séculos, a exploração ambiental esteve ligada ao desenvolvimento 

econômico, científico e tecnológico (RAMPAZZO, 1996). A destruição de 

ecossistemas e comércio predatório de recursos naturais foram as bases fundadoras 

de países ricos e desenvolvidos. As consequências podem ser observadas pela 

quantidade de biomas que perderam espécies de fauna e flora importantes para sua 

biodiversidade, dos quais a área remanescente é muito inferior à sua área de 

cobertura original. A Mata Atlântica brasileira faz parte desse histórico. Considerada 

um dos maiores hotspots de biodiversidade do mundo, a floresta teve cerca de 80% 

da sua área original destruída. A degradação começou quando o país foi colonizado 

por Portugal, no século XV (GUEDES et al, 2005), e continua até os dias atuais.  

Índices do projeto MapBiomas (2021) mostram que apenas em 2020 a Mata 

Atlântica sofreu com um aumento de 125% nos alertas de desmatamento, que 

identificaram uma destruição total equivalente a cerca de 23 mil hectares. Um 

levantamento da ONG S.O.S Mata Atlântica (2020) afirma que restam apenas 12,5% 

da sua área de cobertura original em pé, que percorre 17 estados brasileiros e 16 

capitais e estima-se que o bioma perdeu de 23 a 42% de sua biodiversidade e 

estoques de carbono devido a ação humana (DE LIMA; OLIVEIRA; PITTA et al, 2020). 

Varjabedian (2010) aponta como a fragilização nas legislações e fiscalizações 

ambientais acelera esse processo, permitindo a supressão de vegetação nativa 

primária ou em estágios avançados de regeneração para exploração do bioma. 
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Figura 2 - Desmatamento cresceu em todos os biomas brasileiros no período entre 2019 e 2020 

 

Fonte: Projeto MapBiomas (2021) 

 

A natureza não é infinita — Rampazzo (1996) a define como frágil e de 

equilíbrio delicado — e não permanece inerte as alterações e destruições causadas 

pelas atividades humanas. Há algumas décadas, e de forma crescente e acelerada, o 

mundo precisa lidar com os impactos da emergência climática, desencadeada pela 

degradação ambiental. Esses efeitos podem ser sentidos no Brasil e, em especial, no 

no Paraná, estado de desenvolvimento deste trabalho, onde há cerca de dois anos o 
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Governo Estadual precisou emitir um decreto de emergência hídrica devido à um dos 

piores períodos de estiagem do histórico estadual15. Como visto anteriormente, o 

surgimento de doenças é apenas uma das respostas da natureza aos “ataques” da 

humanidade. 

A degradação socioambiental é como uma faca de dois gumes e na Mata 

Atlântica existem as condições necessárias para o “salto” ou evolução de patógenos 

infecciosos (PIGNATTI, 2003). O bioma se estende por toda a faixa litorânea do Brasil, 

concentra 70% da população brasileira como já ressaltado e convive com micro e 

macro degradações em seu ecossistema, duplamente expondo e perdendo parte de 

sua biodiversidade. Patógenos como o hantavírus — responsável por uma síndrome 

pulmonar e cardíaca grave, conhecida como SCPH — se aproveitam dessas 

condições para “saltar” do seu hospedeiro original (roedores) e infectar humanos. 

Identificado pela primeira vez no Brasil em 1993, no interior de São Paulo, o hantavírus 

já registrou cerca de 2 mil casos no país em diferentes estados (MUYLAERT et al, 

2019). Uma das hipóteses para este número não ser ainda maior é o fato de a 

transmissão entre humanos ser rara, sendo necessário o contato por meio dos 

hospedeiros para que a transmissão aconteça — o que pode mudar se o vírus passar 

por uma evolução que permita contaminação em larga escala, sendo possível o início 

de uma epidemia (UJVARI, 2004).   

Pesquisadoras como Muylaert et al (2019) e Prist et al (2020) estão 

aprofundando estudos sobre como a degradação de remanescentes da Mata Atlântica 

influencia na incidência de transmissão do hantavírus. Em seus estudos, Prist et al 

(2020) estabeleceu uma relação entre o reflorestamento de remanescentes e a 

diminuição da presença do hantavírus na natureza. Das duas populações de roedores 

hospedeiros analisados, uma reduziu sua presença em 89% e a outra em 46%. 

Segundo Prist et al (2020), a síndrome pulmonar e cardíaca provocada pelo 

hantavírus “é uma doença que apresenta altos índices de letalidade e se classifica 

entre as maiores doenças emergentes do último século, esperando-se que seja uma 

ameaça à saúde pública no futuro”.  

 

 

 

 
15 Nota “Governo do Paraná decreta situação de emergência hídrica por causa da estiagem”, Bem 

Paraná (2020) 
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Figura 3 - Infográfico sobre relação entre hospedeiros de hantavírus e reflorestamento da Mata 

Atlântica 

 

Fonte: Prist el al (2020) 

 

Embora importante e relevante, a discussão sobre a incidência do hantavírus 

é apenas um exemplo de como doenças causadas por patógenos desconhecidos ou 

escondidos na natureza podem se tornar um problema (UJVARI, 2004) com a 

destruição de remanescentes da Mata Atlântica. Caso vírus como esse “saltem”, 

infectem humanos e evoluam para uma alta transmissibilidade, os estados e cidades 

abrangidos pelo bioma seriam os primeiros a ter a saúde pública comprometida. Mas, 

como aprendemos com a covid-19 e outras doenças ao longo da história, é difícil 

prever o potencial epidêmico ou pandêmico de uma doença infecciosa. Quanto maior 

o nível de contágio, maior a probabilidade de um vírus se expandir além das fronteiras 

da Mata Atlântica ou do Brasil, sendo capaz de rapidamente se tornar um problema 

nacional ou internacional. 

 

2.2 COMO UMA DOENÇA SE TORNA UMA PANDEMIA 

 

Vírus não são seres vivos. Eles não possuem estrutura celular – são parasitas 

intracelulares obrigatórios que dependem de outras células para se reproduzir (THEY, 

2020). O fato de não serem considerados seres vivos significa que os vírus não 

“sobrevivem” na natureza. São patógenos que se replicam a partir do seu hospedeiro. 

Ou seja, o vírus precisa encontrar uma célula que possua características que 
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permitam sua multiplicação genética e possam produzir suas proteínas, não reagindo 

agressivamente ao seu contato (UFJF, 2020).  

No caso do novo coronavírus (SARS-CoV-2), ele evoluiu e se adaptou “para 

infectar as células do trato respiratório. Provavelmente, ao longo da evolução, ele 

testou quais células eram melhores para que pudesse se multiplicar. Quando 

encontrou essa célula, havia uma capacidade evolutiva e, a partir daí, ele seguiu esse 

caminho” (UFJF, 2020). Essa evolução, hipoteticamente, aconteceu quando o vírus 

“saltou” de morcegos para um animal intermediário na província de Wuhan, China, 

onde evoluiu novamente para “saltar” e então infectar humanos, dando início a Corona 

Virus Disease (covid-19).   

Quando um patógeno infecta humanos numa determinada área, esse contato 

é nomeado como um “surto” ou “evento inusitado em saúde pública” (BRASIL, 2018).  

Hipoteticamente, o SARS-CoV-2 provocou um primeiro surto de doentes na província 

de Wuhan, de onde começou a se espalhar para outras regiões e países do mundo. 

Ao atingir uma área geográfica maior — e, por consequência, infectando um maior 

número de pessoas — a covid-19 passou a se enquadrar na classificação de 

“epidemia” (BRASIL, 2018).  

De acordo com Singer et al (2021), ainda não existe uma definição quantitativa 

ou amplamente aprovada para o termo “pandemia”, entretanto o conceito é utilizado 

como uma forma de alerta quando uma doença ultrapassa as fronteiras internacionais 

e atinge um grande número de pessoas em vários países. Declarar uma doença como 

pandemia é um processo complexo e que, atualmente, só pode ser realizado pela 

Organização Mundial da Saúde, a OMS (NEXO, 2020). A instituição evita utilizar o 

termo a menos que uma doença apresente alto potencial de contágio e gravidade, 

para reduzir as probabilidades de causar pânico na população mundial. Essa foi uma 

medida necessária nos esforços de conter a covid-19:  

“Pandemia não é uma palavra para ser utilizada de forma leve ou descuidada. 

É uma palavra que, se mal utilizada, pode provocar medo irracional, ou uma 
aceitação injustificável de que a luta acabou, levando a desnecessários 
sofrimento e morte. [...] Nós nunca vimos uma pandemia provocada por um 
coronavírus. Essa é a primeira pandemia provocada por um. E nós nunca 
vimos uma pandemia que pode ser controlada, ao mesmo tempo. A OMS tem 
estado em modo alerta desde que fomos notificados dos primeiros casos. E 
pedimos todos os dias que os países providenciem ações urgentes e 
agressivas. Soamos o alarme alto e claro.” (OMS, 2020, tradução livre, s/p) 



29 
 

Ao contrário da covid-19, diversas doenças não chegam a ultrapassar esses 

três conceitos de gravidade — algumas não se tornam nem mesmo surtos relevantes, 

outras se tornam epidemias sazonais (só acontecem no inverno, por exemplo), entre 

outros casos. Mas, “a covid-19 mostrou como somos vulneráveis e impotentes” 

(UJVARI, 2020). Além de ultrapassar rapidamente fronteiras nacionais e 

internacionais, a doença provocou um caos na saúde pública mundial, colapsando 

sistemas de saúde e fazendo milhões de vítimas (UJVARI, 2020). Até 22 de abril de 

2021, aproximadamente 144 milhões casos de covid-19 foram confirmados em cerca 

de 192 países e região ao redor do mundo, com 3 milhões de mortes contabilizadas 

(HOPKINS, 2021). Os números ainda podem ter sido subnotificados, pois dependem 

dos sistemas de monitoramento locais de cada país e alguns contam com condições 

precárias para rastreamento dos casos e óbitos ou omissões por parte da 

administração governamental. Ainda é incerto qual será o futuro dos infectados pela 

doença — uma vez que os sintomas podem perdurar por meses ou provocar infecções 

secundárias (OPAS, 2020) —, das possibilidades do novo coronavírus se tornar uma 

doença sazonal, como a gripe, ou de qualquer estimativa envolvendo a covid-19 e 

seus efeitos. 

Figura 4 - Quadro de monitoramento da covid-19 no mundo 

 

Até 22 de abril de 2021, o coronavírus fez mais de 3 milhões de vítimas em todo mundo, registrando 
140 milhões de infectados globalmente e com casos diários em onda de alta (gráfico amarelo acima). 
Os pontos em vermelho no mapa são os países e regiões globais de identificação de casos da 
doença. | Fonte: Universidade John Hopkins (2021) 

 

Não bastasse isso, o novo coronavírus provou-se capaz de produzir mutações 

mais contagiosas, incluindo, entre outras, uma variante brasileira, identificada na 
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região da Floresta Amazônica — como visto na Figura 1, o bioma mais degradado do 

país. As variantes representam uma ameaça para a imunização da população e para 

a redução do alcance da covid-19, porque uma epidemia só termina quando o 

patógeno “não encontra mais pessoas suscetíveis” (UJVARI, 2020).  

A covid-19 e o novo coronavírus deixam também lições sobre os impactos de 

uma doença para além da saúde pública. Mesmo quando a doença “terminar”, 

teremos registro das economias em crise, quarentenas globais, escolas fechadas, 

saúde mental desestabilizada, apenas mencionando alguns dos efeitos diretos e 

indiretos desta pandemia. Ujvari (2020) aponta uma esperança de que esse legado 

possa promover acordos internacionais para minimizar o risco de novas epidemias e 

incentivar o desenvolvimento sustentável.  

“Nunca é demais repetir que a saúde ambiental é pressuposto fundamental 
da saúde humana. É dessa forma que o meio ambiente condiciona a saúde 
pública, mesmo com as diferenças que acompanham as várias épocas e os 
diversos lugares. [...] O compromisso de saúde deve firmar-se entre as duas 
partes.” (UJVARI, 2004, pg.190) 

Diante do quadro apresentado,  surge a necessidade de visibilizar este tema, 

mostrando como é possível evitar ou reduzir riscos para incidência de doenças 

infecciosas. Como vimos neste capítulo, isto começa a partir da contextualização das 

relações entre saúde e meio ambiente. E como veremos a seguir, o jornalismo possui 

papel central na divulgação dessas informações, de forma a mobilizar a sociedade 

rumo a mudanças e criação de políticas públicas efetivas. 

 

2.3 PAPEL DA COBERTURA JORNALÍSTICA DIANTE DE EMERGÊNCIAS 

SANITÁRIAS 

 

Com uma boa estrutura na gestão da saúde pública, é possível diminuir os 

riscos ou até mesmo evitar novas emergências sanitárias graves, como a provocada 

pela covid-19 neste século. Já existe um índice global de segurança em saúde que 

monitora o nível de preparo em 195 países, o Global Health Security (GHS, 2021). O 

índice reúne dados de como os sistemas de saúde dos países estão estruturados para 

prevenir, detectar, reportar e responder a doenças, verificando também como são 

atendidas as normas internacionais e qual a vulnerabilidade a ameaças biológicas 

(GHS, 2021).  
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Em seu último relatório (GHS, 2019), o índice Global Health Security informou 

que a segurança nacional de saúde está frágil em todo o mundo e que nenhum país 

estaria totalmente preparado para lidar com uma epidemia ou pandemia. Publicado 

meses antes da identificação do novo coronavírus, o relatório apontou como menos 

de 7% dos países estava preparado para prevenir a emergência ou liberação de 

patógenos e apenas 19% apresentam pontuação alta no quesito detecção e aviso 

epidemiológico.  

Figura 5 - Preparação dos países para emergências 

 

Fonte: Nexo (2020) 

 

A cobertura jornalística tem um papel central ao informar a população, 

possibilitando a mudança desses índices de fragilidade. Desde o começo da 

pandemia de covid-19, a procura por fontes confiáveis e informações de qualidade 

têm aumentado, devido ao fenômeno da “infodemia”: explosão de informações em 

excesso acompanhadas de fake news (GARCIA; DUARTE, 2020). Segundo Loose e 

Baldé (2020), essa busca levou a uma necessidade de comunicar os impactos e 

formas de proteção da covid-19, colocando o foco da cobertura jornalística sobre esse 

acontecimento global e de alta responsabilidade coletiva. As autoras destacam que 

mesmo com uma intensa conexão entre questões ambientais, como a emergência 

climática, e de saúde pública, como as doenças emergentes, “essa construção 

discursiva nem sempre é abordada pelos jornalistas” (s/p) em seus trabalhos.  
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Com a covid-19, a forma de tratar essa relação está mudando paulatinamente. 

Sob uma observação exploratória não exaustiva nem sistemática na Internet, nota-se 

que a frequência de notícias por veículos de comunicação profissionais interligando a 

emergência climática, a exemplo da matéria “Rede de jornalistas sugere adotar 

expressão ‘emergência climática’ para se referir à crise ambiental”16, publicada pela 

Folha de São Paulo em 6 de maio de 2021;  e como a crise de saúde pública tem 

aumentado, exemplificando aqui outra reportagem publicada pela Folha de São Paulo, 

intitulada “Novos estudos analisam destruição da camada de ozônio e seu impacto na 

saúde humana”17 e divulgada em 10 de fevereiro de 2021.  

Também ganharam destaque entrevistas com especialistas — como a 

“Diretora de Meio Ambiente da OMS: “70% dos últimos surtos epidêmicos começaram 

com o desmatamento””18, publicada pelo El País — ou artigos jornalísticos escritos 

por pesquisadores — como a coluna “Covid-19 é apenas ensaio para novas 

pandemias que estão por vir”19, publicada na Folha de São Paulos e escrita por 

Henrique Gomes, físico, doutor em gravidade quântica e doutorando em filosofia na 

Universidade Cambridge.  

Todos estes trabalhos jornalísticos refletem o esforço para realizar a 

divulgação científica e decodificação de informações de modo compreensível pelo 

público. E como Varão e Ferreira (2020) apontam:  

Em algumas situações, como no caso do Brasil, o jornalismo assumiu um 
compromisso de fazer chegar às audiências o conhecimento de interesse 
público acerca da Covid-19 em meio a cenários políticos conturbados no 
enfrentamento da enfermidade. No país, em razão da diminuição da 
transparência do Ministério da Saúde junto à sociedade, foi formado um 
consórcio de empresas jornalísticas (O Estado de S. Paulo, Folha de S. 
Paulo. O Globo, G1 e UOL) para divulgar os dados diários da Covid-19 logo 
após a página do ministério deixar de divulgar os números acumulados 
diários da pandemia. (VARÃO; FERREIRA, 2020, pg. 373-374) 

 
16 Disponível em: https://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br/2021/05/06/rede-de-jornalistas-sugere-

adotar-expressao-emergencia-climatica-para-se-referir-a-crise-ambiental/. Acessado pela última vez 
em: 12 de agosto de 2021. 

17 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/02/novos-estudos-analisam-destruicao-
da-camada-de-ozonio-e-seu-impacto-na-saude-humana.shtml. Acessada pela última vez em 12 de 
agosto de 2021. 

18 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-06/70-dos-ultimos-surtos-epidemicos-
comecaram-com-o-desmatamento.html#?sma=newsletter_brasil_diaria20210208. Acessado pela 
última vez em 12 de agosto de 2021. 

19 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/henrique-gomes/2021/05/covid-19-e-apenas-
ensaio-para-novas-pandemias-que-estao-por-vir.shtml. Acessado pela última vez em 12 de agosto 
de 2021. 

https://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br/2021/05/06/rede-de-jornalistas-sugere-adotar-expressao-emergencia-climatica-para-se-referir-a-crise-ambiental/
https://novoemfolha.blogfolha.uol.com.br/2021/05/06/rede-de-jornalistas-sugere-adotar-expressao-emergencia-climatica-para-se-referir-a-crise-ambiental/
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/02/novos-estudos-analisam-destruicao-da-camada-de-ozonio-e-seu-impacto-na-saude-humana.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2021/02/novos-estudos-analisam-destruicao-da-camada-de-ozonio-e-seu-impacto-na-saude-humana.shtml
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-06/70-dos-ultimos-surtos-epidemicos-comecaram-com-o-desmatamento.html#?sma=newsletter_brasil_diaria20210208
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-02-06/70-dos-ultimos-surtos-epidemicos-comecaram-com-o-desmatamento.html#?sma=newsletter_brasil_diaria20210208
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/henrique-gomes/2021/05/covid-19-e-apenas-ensaio-para-novas-pandemias-que-estao-por-vir.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/henrique-gomes/2021/05/covid-19-e-apenas-ensaio-para-novas-pandemias-que-estao-por-vir.shtml
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Varão e Ferreira (2020) ainda destacam a substancialidade da atuação 

jornalística de acordo com os princípios da profissão, num contexto como o que 

vivemos hoje: com excesso de informação, desinformações e fake news se 

espalhando em alta velocidade pela internet. Durante períodos como esse, faz-se 

necessário que a população tenha acesso a informações confiáveis, apuradas por 

meios com credibilidade e que assegurem a veracidade dos fatos, especialmente no 

caso de doenças como epidemias e pandemias por configurarem questões essenciais 

“de saúde pública, que perpassam uma ação governamental, de políticas públicas” 

(VARÃO; FERREIRA, 2020, pg. 393) para o seu enfrentamento.  

É neste contexto que o presente Trabalho de Conclusão de Curso se insere, 

trazendo visibilidade jornalística sobre como a degradação socioambiental da Mata 

Atlântica pode influenciar no surgimento de novas doenças e, inclusive, de uma 

próxima pandemia global, com o objetivo de preparar instituições, incentivar a criação 

de políticas públicas e conscientizar a população em geral. 
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3 JORNALISMO CIENTÍFICO, DE SAÚDE E AMBIENTAL 

 

Para discutir a importância da intersecção entre saúde e meio ambiente, na 

qual se baseia este trabalho, é necessário conceituar antes a categoria jornalística 

que abrange ambos os temas: o jornalismo científico. Como veremos a seguir, essa 

categoria exige, de acordo com alguns autores, um trabalho especial de alfabetização 

científica do público, apesar de carregar os mesmos critérios de noticiabilidade do 

jornalismo não-especializado (RIOS et al, 2005). 

Segundo Bueno (2009), o jornalismo científico no Brasil tem uma “trajetória 

singular”, dividindo-se em duas fases. A primeira ocorreu com a fundação dos 

primeiros jornais brasileiros e durou até a década 1960, quando teria início a segunda 

fase, em 1970, com a divulgação alcançando espaços midiáticos mais amplos, com a 

criação, inclusive de editorias específicas em jornais impresso e de programas de 

rádio e de televisão. Mais recentemente, em especial após os anos 1990, as 

potencialidades do jornalismo digital inauguraram novas possibilidades de práticas de 

produção e consumo para a comunicação da ciência e para o jornalismo científico 

(GOMES E FLORES, 2018; SPENASSATO, 2020), especialmente por meio de 

plataformas e redes sociais digitais.  

Bueno (2009) ainda destaca o papel fundamental das universidades na 

consolidação de conhecimentos em jornalismo científico e da evolução dessa 

modalidade nos veículos de comunicação brasileiros. 

O número de títulos cresceu de maneira vertiginosa, especialmente de 
veículos especializados, assim como se fortaleceram alguns espaços 
específicos na chamada imprensa de informação geral. Para tanto, 
concorreram algumas áreas científicas de grande desenvolvimento nestes 
últimos 30 anos, como a informática/computação (vide o espantoso impacto 
provocado pela Internet), a biotecnologia, o meio ambiente, a pesquisa 
agropecuária, a cosmologia/astrofísica e a genética, dentre muitas outras. 
(BUENO, 2009, pg. 7) 

O impulso dado pela internet às mudanças na área,  de acordo com Rios et al 

(2005), se tornou um dos principais motores da divulgação científica. Os autores 

afirmam que a internet, por meio de jornais eletrônicos, sites de pesquisa e debates, 

abriu “uma nova forma de aprender sobre ciência”, o que seria direito de todo cidadão: 

“Já que boa parte das pesquisas é financiada com verbas públicas, é justo que a 

população esteja sempre bem informada a respeito. Independente do meio de 
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comunicação, o jornalista deve cumprir, principalmente, a função social.” (RIOS et al, 

2005, pg. 115). 

O Jornalismo Científico tem como principal objetivo promover a divulgação 

da ciência ao homem leigo, ou seja, àquele que não possui conhecimento 
específico em determinadas áreas. [...] Além de ser “fiel tradutor” e adotar os 
critérios do jornalismo, ele deve cumprir algumas funções que são 
imprescindíveis. O jornalista que trabalha na área científica não deve se deter 
somente em publicar as informações factuais, mas também propor-se, 
através de temas que inspirem o debate de questões relevantes à sociedade, 
a formar a consciência coletiva do cidadão. (RIOS et al, 2009, pg. 7) 

Bueno (2009) reforça o fato de a democratização desta divulgação científica 

ser restringida no Brasil pelos obstáculos impostos por uma “cultura da comunicação” 

dos centros de Ciência e Tecnologia que não a elegem como prioridade. Para Bueno, 

existe uma distinção nas formas de comunicar a ciência, definidas por meio de 

diferenças de público-alvo, nível de discurso e intenção (BUENO, 2010). Quando o 

público-alvo é especialista no tema, entende os processos nos quais a ciência se 

baseia e não requer decodificação da informação, ocorre a comunicação científica, 

cuja intenção é disseminar informações entre pares e “tornar conhecidos, na 

comunidade científica, os avanços obtidos (resultados de pesquisas, relatos de 

experiências, etc.) em áreas específicas ou à elaboração de novas teorias ou 

refinamento das existentes.” (BUENO, 2010, pg. 5).  

Já a divulgação científica acontece quando o público é leigo, com percepção 

difusa ou equivocada sobre processos científicos, exigindo decodificação de 

informações e tendo por intenção a democratização do acesso ao conhecimento e a 

inclusão nos debates de temas especializados relevantes à sociedade (RIOS et al, 

2005; BUENO, 2010). O jornalismo científico se enquadra na modalidade da 

divulgação científica, mas tem como produtor de conteúdos o jornalista profissional, 

enquanto em outras formas de DC o produtor de conteúdos pode ser  outro 

profissional não jornalista – pesquisadores, estudantes de pós-graduação, escritores 

de ciência – ou até mesmo amadores que se interessam por ciência. 

Ainda existem poucos estudos no escopo acadêmico em escala global sobre 

as audiências do jornalismo científico (MASSARANI et al, 2013), dificultando a 

compreensão desse público. Assume-se que, em geral, este público é o mesmo da 

divulgação científica — ressalvando também que esta não se limita ao jornalismo, indo 

para além da imprensa e espalhando-se “por outros campos ou atividades, cumprindo 
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papel importante no processo de alfabetização científica” (BUENO, 2010, pg.4). Dessa 

forma, o jornalismo científico demanda por parte dos profissionais da área uma 

atuação como “tradutores” ou “pontes” entre o público e a ciência (RIOS et al, 2005). 

[...] a tradução da linguagem científica para o texto jornalístico exige muita 
responsabilidade. Os fatos e/ou dados devem ser transmitidos fielmente, para 
que o público receptor tenha completo entendimento. [...] São seis áreas de 
atuação (medicina, tecnologia, engenharia, ciências físicas, naturais e 
sociais) com matérias-primas que se modificam a cada instante. As 
descobertas, as transformações da Terra pelo homem e o imprevisível 
trabalho da natureza: tudo isso é objeto de observação e divulgação de um 
repórter. Neste “universo imenso de informação”, a melhor dica para a 
tradução correta de dados é o empenho e o estudo. (RIOS et al, 2005, pg. 
116) 

Para a decodificação e tradução da ciência para o público leigo, a divulgação 

científica requer especialização por parte dos jornalistas da área. Bueno (2010) 

determina que essa comunicação precisa ser contextualizada em dados, fatos e 

pesquisas, garantindo sua temporalidade e desvelando intenções, vinculando os 

interesses por trás da Ciência e da Tecnologia, por exemplo, os investimentos visando 

obtenção de lucros. O jornalista deve, obrigatoriamente, ter como fonte a comunicação 

científica, responsável por alimentar a divulgação científica quando devidamente 

recodificada e retrabalhada. O autor ainda acrescenta que a sensibilização do público 

para a ciência “precisa abrir espaço para aproximação e diálogo e, inclusive, convocar 

pessoas para debates amplos sobre a relação entre ciência e sociedade, ciência e 

mercado, ciência e democracia” (BUENO, 2010, pg. 8). 

É preciso contextualizar as novidades que são anunciadas, de modo a 

contemplar, sobretudo, o interesse coletivo porque, muitas vezes, o 
progresso técnico tem impacto profundo e negativo no mercado de trabalho, 
na economia e na sociedade como um todo. [...] A questão ética deve ser 
trazida à tona neste ambiente de divulgação, já que alternativas cientificas e 
técnicas, como a clonagem humana, a nanotecnologia ou a produção de 
transgênicos, presença obrigatória na imprensa de todo o mundo, têm 
implicações importantes e podem conduzir a processos, que alteram, 
irreversivelmente, os conceitos correntes de vida humana, saúde, 
biodiversidade, meio ambiente e segurança alimentar. (BUENO, 2009, pgs. 
10 e 11) 

Aos exemplos citados por Bueno, este trabalho acrescenta a degradação 

socioambiental (LIMA; RONCAGLIO, 2001), que, como discutido anteriormente, 

apresenta diversos impactos profundos e negativos para a sociedade, entre eles o 

surgimento de doenças infecciosas. Cunha (2007) reforça que outros temas 
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envolvendo o meio ambiente — por exemplo, desmatamento, desertificação e 

aquecimento global — estão em pauta no mundo. A autora também vê como latente 

a importância do Jornalismo Científico na democratização de informações destes 

assuntos. 

A divulgação e sensibilização sobre ciência enfrenta alguns desafios no 

campo jornalístico, como o destaque de notícias na área apenas em épocas de 

grandes acontecimentos (FONTOURA, 2008). Percebemos isto ao longo da 

pandemia, com uma “explosão” de demanda e produção de conteúdos com 

informações científicas, em especial aquelas relacionadas à covid-19. Outra 

dificuldade seria na relação entre jornalistas e cientistas, marcada por divergências 

em discussões sobre os mesmos assuntos (FONTOURA, 2008). A autora descreve 

que, enquanto os cientistas se dedicam por anos a estudos sobre um tema específico, 

o jornalista precisa produzir um texto coloquial, simples e atraente, com base em 

entrevistas rápidas e efêmeras. Conforme Fontoura (2008), estas etapas: “tornam a 

notícia científica uma das mais delicadas de se construir, visto que é necessário 

transmitir para a sociedade um fato novo, de certa forma duvidoso, já que pode ser 

contestado a qualquer momento, e de extrema importância social” (FONTOURA, 

2008, pg. 18). 

A internet e a nova onda de tecnologias ainda trouxeram novos desafios. 

Cunha (2007) alerta para os perigos da desqualificação de informações, devido ao 

ritmo rápido imposto pela comunicação contemporânea. 

Principalmente porque, em nome da velocidade, deixa em segundo plano a 
qualidade e a precisão da informação jornalística. A busca frenética da 
informação e sua vertiginosa distribuição pela internet, principalmente, torna 
a comunicação científica vulnerável aos deslizes de quem prefere informar 
primeiro a informar melhor. [...] O problema toma dimensões alarmantes 
quando as informações desqualificadas têm impacto decisivo no bem-estar e 
na vida do cidadão. (CUNHA, 2007, pg. 47) 

 Podemos citar como exemplo a “infodemia” que surgiu a partir do momento 

em que a covid-19 se tornou uma emergência pública global. Duarte e Garcia (2020) 

definem o termo como um aumento exponencial de informações sobre o mesmo 

assunto, levando a rumores, desinformação ou manipulação de informações de 

origem e intenção não confiável. O fenômeno é impulsionado pelas redes sociais, 

mídias tradicionais, websites e aplicativos de conversas e pode, inclusive, apresentar 

consequências para a saúde mental, porque “acaba por sobrecarregá-las. Com isso, 
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muitas vezes, as pessoas se tornam ansiosas, deprimidas, ou até mesmo exauridas 

e incapazes de responder às demandas que se apresentam” (DUARTE; GARCIA, 

2020, s/p). 

O trabalho do jornalismo científico é, tendo em vista estes desafios e 

dificuldades, procurar formas de alcançar e informar o público de forma compreensível 

e amplamente acessível. Rios et al (2005) lembram que seguir o processo jornalístico 

de checagem é essencial para atingir esse objetivo. Bueno (2010) estabelece como 

metáforas, ilustrações ou infográficos são recursos utilizados para decodificação da 

ciência, alertando para os riscos contra a precisão das informações científicas. Ao 

mesmo tempo, Fontoura (2008) vê a infografia como aliada complementar para as 

notícias científicas, por ilustrar “os processos descritos nas matérias, como a evolução 

de uma infecção no organismo humano, a forma com que as medidas terapêuticas 

agem, ciclo de uma doença em suas diferentes fases e as metodologias utilizadas nas 

experiências científicas” (FONTOURA, 2008, pg. 29). Na era da internet, novos 

recursos — como web-reportagens longform, gráficos interativos, gameficação, entre 

outros — também se tornaram aliados do jornalismo científico, por permitir uma 

contextualização mais aprofundada. 

Como mencionado acima, a compreensão e acessibilidade da divulgação 

científica é essencial para a democratização dessas informações, possibilitando a 

inserção da sociedade em discussões importantes sobre os temas tratados. Além 

disso, Fontoura (2008) nota como o jornalismo científico é a principal fonte de 

informações para camadas menos elitizadas, possuindo um grande potencial para a 

melhora na qualidade de vida desses cidadãos. Dentro desse campo, uma das 

maiores demandas é por questões relacionadas a saúde (FONTOURA, 2008).  

Contudo, poucas vezes vemos esta temática tratada de forma conjunta a 

outras ramificações do jornalismo científico. Quando falamos da intersecção 

comunicação, saúde e meio ambiente, a baixa frequência de trabalhos na área é 

especialmente preocupante, porque, como vimos no capítulo anterior, essas questões 

estão conectadas de modo quase intrínseco. Como evidenciado por Franco et al 

(2016), as relações entre saúde e meio ambiente são registradas desde a Antiguidade, 

despertando atenção da opinião pública a partir de 1970. Segundo os autores, nesta 

época, os riscos ambientais e para a saúde humana mobilizaram países a considerar 

o meio ambiente no processo de desenvolvimento junto a fatores científicos, 
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econômicos e tecnológicos. Para eles, “integrar comunicação, saúde e meio ambiente 

implica superar a lógica disciplinar isolada” (FRANCO et al, 2016, pg. 3). 

Ao considerar a importância de contextualizar e realizar mais estudos, 

pesquisas e produtos jornalísticos dentro desta intersecção, o presente Trabalho de 

Conclusão de Curso se enquadra em ambas as áreas, de saúde e de meio ambiente, 

do campo especializado de Jornalismo Científico. Por este motivo, realizaremos nos 

tópicos a seguir uma revisão bibliográfica específica para o Jornalismo de Saúde e 

Jornalismo Ambiental. 

 

3.1 JORNALISMO DE SAÚDE 

 

Ao remontar a história das epidemias, Ujvari (2020) lembra que as primeiras 

teorias registradas envolvendo saúde, endemia, epidemia e medicina surgiram na 

Grécia Antiga, dando um salto evolutivo a partir de Hipócrates, o “pai” da Nova 

Medicina. Séculos de estudos e avanços científicos tornaram muitas observações de 

Hipócrates ultrapassadas ou inválidas frente aos novos conhecimentos adquiridos, 

mudando completamente a visão sobre a medicina e métodos para garantir saúde, 

qualidade de vida e prevenção a doenças, por exemplo, por meio do acesso à 

saneamento básico e água potável (UJVARI, 2020).  

Em 1946, os primeiros estatutos da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

definiram o conceito de saúde como “um estado completo de bem-estar psicológico, 

físico, mental e social”20, independente da ausência de quaisquer doenças e 

enfermidades. De modo geral, esta definição ampla continua sendo utilizada como 

base para discussões, estudos, pesquisas e divulgações científicas sobre o tema.  

O acesso à saúde é considerado um direito internacional de todos os 

cidadãos, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Neste contexto, 

Ferrareto e Morigi (2004) acreditam que a imprensa ocupa um lugar essencial ao 

divulgar informações sobre saúde, pois proporciona “a cada um que conheça melhor 

os recursos científicos, tecnológicos, estruturais e legais de que pode dispor para 

preservar o seu bem-estar físico e mental” (FERRARETO; MORIGI, 2004). Bueno 

(s/d) complementa que a comunicação para a saúde deve ser contextualizada, que é 

preciso redimensionar a sua amplitude de análise, assim como a reinterpretar as 

 
20 http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/OMS-Organiza%C3%A7%C3%A3o-Mundial-da-
Sa%C3%BAde/o-que-e-a-oms.html 
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relações de poder e ser frequentemente pautada, uma vez que alterações nessa área 

afetam a vida humana e dizem respeito à toda a sociedade. Além da contextualização, 

Vasconcelos (2014-15) considera que, ao produzir notícias de saúde, jornalistas 

precisam se assegurar “da correção irrepreensível dos fragmentos de conhecimento 

científico de que se vale para transmitir a informação em condições de esta ser 

compreendida por leigos” (VASCONCELOS, 2014-15, pg. 249). 

Para Azevedo (2009), o jornalismo em saúde contribui para o agendamento e 

formação de opinião pública sobre temas de saúde pública e individual, alertando para 

riscos e reforçando processos de mudanças na área. Vasconcelos (2014-2015) 

também ressalta o papel do jornalismo na alteração de comportamentos de risco pela 

sociedade, por sua capacidade de influenciar nos cuidados com a saúde, e destaca 

que “é na interacção com médicos, biólogos, farmacologistas, epidemiologistas, entre 

outros, que o jornalista de saúde assume a posição de descodificador de vocabulário, 

conceitos e discursos técnicos” (VASCONCELOS, 2014-15, pg. 248). Pessoni (2015) 

resume a importância da função do jornalista como decodificador de assuntos em 

saúde da seguinte forma: 

[...] capacitar-se, compreender a importância da informação emitida e a 

publicada, sobretudo aquela que pode afetar diretamente a vida de milhares 
de pessoas, chama o profissional que atua no jornalismo de saúde para uma 
atitude e atuação mais responsáveis, críticas, educativas, entendendo que 
suas informações podem contribuir para a melhoria do aumento da qualidade 
de vida de muitas pessoas. Agir com ética, correção e atenção às fontes e 
conteúdos acessados dará, com certeza, novo fôlego à área do jornalismo no 
segmento da saúde e abrirá novas possibilidades educativas nesse tema aos 
que buscarem os conteúdos elaborados pelos profissionais de comunicação. 
(PESSONI, 2015, pg. 56) 

Ao unir todas essas características, a partir de uma cobertura ética e 

contextualizada, o jornalismo de saúde pode oferecer informações que atendem ao 

direito cidadão, se incorporando no cotidiano, interesses e necessidades da sociedade 

(FERRARETO; MORIGI, 2004). Conforme os autores: “um cidadão bem-informado 

sobre suas garantias e os serviços que o Estado tem o dever de disponibilizar 

possuiria mais condições de exigir o cumprimento de seus direitos” (FERRARETO; 

MORIGI, 2004, pg. 3). Em outras palavras, o jornalismo de saúde é uma ferramenta 

importante para a exigência de políticas públicas capazes, entre outras funções, de 

aprimorar a identificação, prevenção e tratamento de doenças. 



41 
 

Com essas considerações e tendo em vista que a imprensa “é importante para 

manter viva a memória das pessoas sobre assuntos de saúde” (MARANINI et al, s/d), 

o presente Trabalho de Conclusão de Curso pretende tratar em uma webreportagem 

sobre as possibilidades de uma doença com potencial epidêmico surgir ou ter sua 

transmissão intensificada pela degradação socioambiental na Mata Atlântica. O 

impacto prejudicial — contudo, ainda não completamente mensurável — da pandemia 

de covid-19 sobre a saúde pública global mostra que estes riscos devem ser 

analisados e divulgados para conscientizar a sociedade, colocando em prática 

medidas e políticas de prevenção contra uma nova doença ou contenção de doenças 

já existentes com potencial semelhante. Para além disso, o presente trabalho pode 

incentivar novos estudos e pesquisas nessa área, promovendo, assim, o 

desenvolvimento de mais informações que contribuam para o acesso à saúde e 

qualidade de vida da população. 

 

3.2 JORNALISMO AMBIENTAL 

 

Assim como o jornalismo científico e o jornalismo de saúde, o jornalismo 

ambiental também cumpre um papel essencial na democratização do acesso a 

informação e garantia de direitos do cidadão. Segundo Bueno (2007), nesta — ainda 

mais do que em qualquer outra — ramificação do jornalismo científico, é imperativo o 

posicionamento do repórter frente aos assuntos tratados, especialmente durante a 

exposição das relações de poder e interesses de temas ambientais. Em suas 

palavras, o “Jornalismo Ambiental não pode comprometer-se com a isenção porque 

participa de um jogo amplo (e nada limpo) de interesses. Não deve admitir-se utópico 

porque fundado na realidade concreta, na luta pela qualidade do solo, do ar, da água, 

da vida” (BUENO, 2007, pg. 36).  

Para o autor, o jornalismo ambiental cumpre três funções essenciais: 1) 

informativa, preenchendo a necessidade dos cidadãos se manterem em dia sobre a 

questão ambiental e impacto de determinados processos sobre o meio ambiente e 

qualidade de vida; 2) pedagógica, explicitando causas e soluções para problemas 

ambientais e caminhos para a superação destes; e 3) política, sendo responsável por 

mobilizar cidadãos para fazer frente aos interesses (econômicos ou governamentais) 

que agravam problemas ambientais, incorporando a vigilância permanente sobre a 
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elaboração e prática de políticas públicas (BUENO, 2007). Esta área também inclui 

um conjunto bem diversificado de temas que podem ser abordados como: 

[...] o desenvolvimento e a proteção da fauna e da flora; diversidade biológica 

ou biodiversidade; a poluição em suas várias formas (atmosférica, visual, 
sonora, etc.); as mudanças climáticas; as condições da água e do solo; o 
consumo consciente; a sociodiversidade, que prevê a relação do homem com 
o seu entorno; os resíduos domésticos e lixo industrial; as condições de 
produção de alimentos (agroecologia, os transgênicos e os aditivos 
alimentares, por exemplo); a produção, conservação e utilização de energia; 
as condições de habitação (favelização, edifícios doentes, etc.); as 
comunidades biológicas (os biomas e sua preservação); o crescimento e a 
regulação populacional; embalagem (ecodesign) e a reciclagem; o 
saneamento e tratamento de efluentes industriais; os agrotóxicos e 
fertilizantes químicos em geral; a ocupação desordenada do solo urbano; o 
conhecimento e o saber das populações tradicionais e assim por diante. 
(BUENO, 2007, pg. 35) 

Adicionamos a estas temáticas os recortes de “degradação socioambiental” 

— que expande a visão da relação homem-natureza, analisando como a degradação 

do meio ambiente implica diretamente em problemas sociais graves e vice-versa 

(LIMA; RONCAGLIO, 2001) — e de “doenças emergentes ou reemergentes” — como 

explicado ao longo deste trabalho, recorte que tem ligação com as temáticas de 

comunidades biológicas, degradação socioambiental e qualidade de vida humana.  

Mesmo com esta vasta diversidade de temas, os jornalistas não podem ou devem 

deixar de lado uma visão sistêmica e sim considerar “que as pessoas, a natureza, o 

meio físico e biológico, a cultura e a sociedade estão umbilicalmente conectados” 

(BUENO, 2007, pg. 35). 

O Jornalismo Ambiental pode ser executado em vários suportes —  

contemplando jornais, revistas, rádios, televisão, sites, entre outros — e deve estar 

sintonizado com a pluralismo e a diversidade, acompanhando ainda os atributos de 

atualidade e periodicidade característicos de outros produtos do jornalismo (BUENO, 

2007). O autor afirma que o jornalismo ambiental procura um conceito que extrapole 

o do jornalismo científico tradicional, demasiadamente comprometido com uma 

parcela da comunidade científica: 

O Jornalismo Ambiental deve potencializar o diálogo entre o catedrático e o 
pescador, entre o agrônomo, o trabalhador rural, o mateiro e o biólogo e não 
deve estigmatizar a sabedoria dos pajés. As fontes no jornalismo ambiental 
devem ser todos nós e sua missão será sempre compatibilizar visões, 
experiências e conhecimentos que possam contribuir para a relação sadia e 
duradoura entre o homem (e suas realizações) e o meio ambiente. (BUENO, 
2007, pg. 36) 
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Sousa (2008) alerta para o jogo de poder existente entre as fontes no 

jornalismo ambiental, constantemente competindo entre si para estabelecer relações 

de força e adquirir poder simbólico no espaço público, destacando-se — embora não 

limitando-se — as associações ecologistas, os políticos, os cientistas, a administração 

pública e mesmo determinadas personalidades de elite. Em uma análise de estudos 

que correlacionam o jornalismo ambiental com a teoria do agendamento, 

apresentando a relação entre divulgação midiática, opinião pública e políticas 

públicas, Sousa (2008) conclui também que existe pouca contextualização dos 

eventos desencadeados no meio ambiente, apesar do grande interesse da sociedade 

por esses assuntos. O autor aponta a especialização de jornalistas como um possível 

caminho, “devido à complexidade do campo e à necessidade de rigor e 

balanceamento científicos, num contexto em que muitas vezes a ecologia-ciência se 

confunde com o ecologismo-militância” (SOUSA, 2008, pg. 31) 

Os jornalistas ambientais também devem ter em mente, conforme Souza 

(2008), que para informar não é preciso “enfadar”. Posto de outra forma, isso significa 

que o mais importante no jornalismo ambiental é a qualidade das notícias e 

informações, agendando a pauta ambiental e a incluindo na lista de preocupações dos 

cidadãos, mas evitando a sobrecarga deste público. Souza (2008) recomenda o uso 

de produtos jornalísticos “acessíveis, atraentes e elegantes”, fazendo com que o 

público repare nas notícias e consumam o conteúdo de forma completa. “Cultivar o 

interesse humano, na justa conta e medida, pode ser uma boa táctica na informação 

jornalística ambiental” (SOUSA, 2008, pg. 32). 

A diversidade de temas e práticas específicas do Jornalismo Ambiental 

servem de base para que alguns autores questionem seu enquadramento como 

apenas uma ramificação do jornalismo científico, em especial “visto que o 

ecojornalismo envolve aspectos sobre os quais a ciência moderna exclui 

expressamente a possibilidade de emitir opiniões, tais como concepções éticas e 

filosóficas.” (MUNIZ, 2009). No contexto do presente trabalho, preferimos a utilização 

desse enquadramento, pois observamos a urgência de uma intersecção capaz de 

considerar o jornalismo científico, de saúde e ambiental sob uma análise única. Muniz 

(2009) ressalta como a complexidade da temática ambiental exige uma produção 

jornalística mais elaborada, com a reportagem se apresentando como a melhor 

alternativa. O autor ainda relata que a chegada da internet expandiu os horizontes 
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para a prática do jornalismo ambiental, principalmente pelo emprego de técnicas 

multimídia. 

Del Vecchio de Lima et al (2015) confirmam que a evolução digital, ao lado de 

uma perspectiva interdisciplinar, aumenta as potencialidades do jornalismo auxiliar no 

enfrentamento de problemas ambientais: 

A comunicação, atenta aos fundamentos e concepções do meio ambiente, 
tem o potencial de agir de forma contundente nas três fases relacionadas aos 
problemas socioambientais: a prevenção (o que fazer para evitar os 
problemas), a mitigação (para reduzi-los ou remediá-los) e a adaptação 
(relacionada ao que pode ser feito depois que o problema não pode mais ser 
evitado nem remediado). Tais etapas são apresentadas por Marandola Jr. 
(2009) ao tratar dos riscos socioambientais, porém podem ser transpostas 
nesse contexto, a fim de sublinhar o papel da comunicação ambiental na base 
das resoluções políticas, administrativas e de participação cidadã. Afinal, sem 
o entendimento do que pode e precisa ser feito, das possibilidades de 
atuação e dos imbricamentos da relação sociedade-natureza, não há como 
exigir práticas e técnicas eficazes para o enfrentamento das crises. (DEL 
VECCHIO DE LIMA et al, 2015, pg. 82) 

Em posse destes pontos de vista sobre o jornalismo ambiental, reforçamos 

seu papel no presente Trabalho de Conclusão de Curso. Ao analisar a influência da 

degradação socioambiental na Mata Atlântica sobre o surgimento de doenças 

infecciosas e discutir seus impactos na sociedade, a web-reportagem longform irá 

integrar o conceito de jornalismo ambiental de cobertura profunda, contextualizada e 

interdisciplinar, garantindo o acesso do público a uma discussão com reflexos diretos 

sobre sua qualidade de vida.  
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4 WEBJORNALISMO NA ERA DOS NATIVOS DIGITAIS 

 

Como visto anteriormente, a web-reportagem longform é a que melhor abarca 

a proposta deste trabalho, possibilitando uma cobertura aprofundada sobre o tema 

central e suas implicações. Portanto, faz-se necessário também a contextualização 

desse suporte e do gênero que o originou: o webjornalismo. Dedicamos este capítulo 

à uma breve revisão bibliográfica das principais fases históricas e conceitos do 

webjornalismo, incluindo uma descrição sobre o funcionamento da reportagem 

longform em ambientes digitais e sua importância para democratização do acesso a 

informação. 

 

4.1 CONTEXTO GERAL  

 

Em comparação com outros meios de comunicação, a mídia digital é 

relativamente nova: a primeira publicação de notícias jornalísticas na internet data de 

1994, aproximadamente 25 anos atrás (SALAVERRÍA, 2019). Desde então, a 

expansão rápida e quase simultânea da internet em diversos países dificultou a 

concepção de uma definição única para o jornalismo nesta modalidade. Salaverría 

(2019) explica que sequer existe um nome único para este tipo de jornalismo, 

considerando que, dependendo do país ou continente onde conduzem seus trabalhos, 

profissionais e acadêmicos se alternam entre os termos “jornalismo digital”, 

“jornalismo online”, “ciberjornalismo”, entre muitos outros.  

No Brasil, um estudo conduzido por Del Vecchio de Lima e Caetano (2015) — 

mapeando trabalhos sobre novas práticas jornalísticas na Associação Brasileira de 

Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) — apontou o termo 

“webjornalismo/jornalismo na web” como o segundo mais utilizado, atrás apenas do 

termo “jornalismo digital”.  As autoras observam que a tipologia “webjornalismo” é mais 

adotada em contextos de referência ao suporte ou local de circulação (DEL VECCHIO 

DE LIMA; CAETANO, 2015), motivo pelo qual o presente trabalho optou pela 

utilização deste termo para a revisão bibliográfica das práticas jornalísticas em 

ambiente digital. 

Colussi, no livro organizado por Martins e Rivera (2020), assinala o início dos 

primeiros estudos sobre gêneros jornalísticos na década de 1950. Segundo a autora: 
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Os avanços da investigação neste campo marcaram diferentes perspectivas 

e classificações dos gêneros jornalísticos, conforme a evolução dos conceitos 
e também dos produtos jornalísticos, de forma que essas classificações foram 
sido repensadas, principalmente com a chegada da internet comercial, das 
redes sociais online e das ferramentas digitais, que alteraram a produção, a 
distribuição e o consumo dos conteúdos jornalísticos. (COLUSSI, 2020, pg. 
100) 

No mesmo livro, Moherdaui (2020) lembra que, antes da primeira publicação 

de notícias na web, alguns veículos já realizavam experiências em jornalismo de em 

redes conectadas por computadores, desde 1969. Contudo, é inegável que a criação 

da World Wide Web (WWW) impulsionou mudanças nas práticas jornalísticas e a 

transição responsável pelo desenvolvimento do webjornalismo. Para Moherdaui 

(2020), a internet reconfigurou os processos tradicionais, aumentando a participação 

do usuário, eliminando limites temporais (deadline/programação) e de conteúdo, 

gerando um banco de dados imenso — à disposição tanto dos jornalistas, como dos 

usuários — e, com a chegada das redes sociais, redefinindo questões estéticas e de 

distribuição da informação.  

Salaverría (2019) ressalva como essa reconfiguração provocada pela internet 

teve influência também sobre o campo científico e acadêmico do jornalismo, levando 

pesquisadores a revisitar e atualizar conceitos como, por exemplo, a teoria do 

gatekeeping — na qual o jornalista seria responsável por filtrar as informações que 

devem chegar ao público. Com a internet e a eliminação de barreiras de espaço, 

hipoteticamente não há necessidade de selecionar as informações mais relevantes, 

uma vez que nesse meio todas podem ser divulgadas, sem as limitações da mídia 

impressa (caracteres), audiovisual ou sonora (tempo na programação). “Isso não 

significa, é claro, que todos os fatos sociais vão ser retirados da obscuridade pelas 

redações, porque as pautas seguem exigindo o investimento de horas de trabalho e 

eventuais custos de apuração, como deslocamentos e diárias”, lembra Träsel (2020). 

Os usuários também ganham autonomia para produzir, publicar ou replicar 

informações uns dos outros, expandindo ainda mais o banco de dados, fotos, vídeos, 

etc, disponível na internet. A emissão e recepção unilateral de uma mensagem deixa 

de existir. Neste contexto, Moherdaui (2020) alerta para os riscos da amplificação 

exponencial da desinformação e dos impactos sobre a mídia tradicional, cujo modelo 

de negócios entrou em crise nos últimos anos: 
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No Brasil, os resultados em 2019 são negativos: os jornais mais relevantes 

perderam tiragem impressa e assinaturas on-line ainda são modestas, de 
acordo com levantamento do Poder360 (2019). A crise também atingiu os 
Estados Unidos: O Pew Research Center apontou queda no número de 
profissionais em redação de jornais de quase 50% entre 2008 e 2018. Dados 
do instituto indicam alta de empregos em redações digitais(Grieco, 2020). 
Pesquisas do Pew Research (State of the News Media) e do Reuters Institute 
(Digital News Report) indicam desde 2012 a migração do consumo de 
notícias da mídia tradicional de papel, sites e portais para plataformas de 
redes sociais. Esse cenário foi confirmado pelo Innovation Report, divulgado 
em 2014 pelo jornal New York Times (Abbruzzese, 2014). (MOHERDAUI, 
2020, pg. 119) 

Ao abordar uma outra perspectiva, Martins (2020) acredita que a população 

tem percebido a circulação intensa de desinformação e notícias falsas (fake news) 

nas redes sociais, notando uma aproximação desses cidadãos com o webjornalismo 

em busca de informações confiáveis. Martins (2020) afirma: 

O jornalismo que se produz no século 21 está sustentado pelas tecnologias 

que buscam ampliar as audiências, melhorar a contextualização e atingir 
públicos estratégicos, como aqueles que manipulam no cotidiano dispositivos 
móveis e se cercam de softwares que promovem a comunicação pessoal e 
dialógica, dos dilemas e potencialidades narrativas que emergem das 
imbricações com as redes sociais na Internet, com as bases de dados, 
ubiquidade, design dos cibermeios e ajustes ao mobile journalism e sistemas 
de publicações. (MARTINS, 2020, pg. 157) 

Realizada pela Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da 

República do Brasil, a Pesquisa Brasileira de Mídia de 201621 mostrou que quase 

metade dos brasileiros usa a internet para obter notícias (49%), à frente de meios 

como rádio (30%), jornais (12%) e revistas (1%), perdendo somente para a televisão 

(89%). Este cenário mostra o mercado em potencial para o desenvolvimento do 

webjornalismo. Com isso, Salaverría (2019) destaca que o jornalismo passou a 

reinventar as formas de obter financiamento e recursos capazes de permitir sua 

continuidade e estabilidade: 

 
21 Disponível em: http://antigo.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-

qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view. Último acesso 
em 08 de agosto de 2021. 

http://antigo.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view
http://antigo.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2016-1.pdf/view
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To the traditional sources of advertising, sales and subscriptions, online media 

have added an increasingly diverse catalogue of revenue sources (Cea-
Esteruelas, 2013) such as sponsored content, event organization, sales 
intermediation and online service provision. The combination of these 
traditional and modern sources has given rise to an ever-lengthening list of 
business models: free (advertiser-supported), paid or subscription-based 
(paywall) (Myllylahti, 2014), soft paywall (metered paywall), membership-
based, mixed (freemium), donation-based (crowdfunding) (Casero-Ripollés, 
2010; Cerezo, 2017; Palacio, 2018) [...] (SALAVERRÍA, 2019, pg. 10)22 

Da forma de consumo até as práticas jornalísticas e, por fim, ao modelo de 

negócios tradicional, a internet promoveu transformações profundas no campo do 

jornalismo e da comunicação. Assim como os meios que o precederam, o digital 

seguiu os passos de repetição, enriquecimento, renovação e inovação (SALAVERRÍA, 

2019) que constituem o webjornalismo atualmente.  

 

4.2 FASES E CONCEITOS CENTRAIS DO WEBJORNALISMO 

 

Em um primeiro momento, o jornalismo em meio digital se baseou na 

repetição de conteúdos de outros meios, em especial do impresso. Segundo 

Canavilhas (2014), as justificativas para isso se enquadram num contexto histórico, 

técnico e econômico. A transição de textos para a web era mais rápida, flexível, barata 

e facilmente acessível para o público consumidor (CANAVILHAS, 2014). Enquanto a 

internet dava seus primeiros passos em escala mundial, conteúdos multimídias — 

como fotos, vídeos ou áudios — eram mais pesados, dificultando e aumentando os 

custos de sua transmissão tanto para os emissores, quanto para os receptores. 

A relativa globalização do meio digital e avanços tecnológicos permitiram que 

a internet se remodelasse — e com ela, o webjornalismo. Evoluções como HTML5 e 

CSS3 (LONGHI, 2014) facilitaram a inclusão de conteúdos multimídia em páginas web 

e a invenção de dispositivos móveis permitiu o acesso dos usuários de, praticamente, 

qualquer lugar e em qualquer momento (PALACIOS, 2014), acompanhada de redes 

de transmissão rápida de dados, a exemplo do 3G, 4G e, no Brasil, em breve o 5G 

 
22 Tradução livre feita pela autora deste memorial teórico: “Às tradicionais de publicidade, vendas e 

assinaturas, a mídia digital adicionou um catálogo contínuo e diverso de fontes de receita (Cea-
Esteruelas, 2013) como conteúdos patrocinados, organização de eventos, vendas intermediadas e 
prestação de serviços online. A combinação destes meios tradicionais e modernos ofereceu uma lista 
cada vez maior de modelos de negócios: gratuito (com suporte de propagandas), pago ou por 
assinatura (paywall / “muro de pagamento”) (Myllylahti, 2014), soft paywall (permite visualizações 
limitadas antes de cobrar), membership-based (tornar leitores membros ou associados), híbrido 
(gratuito/premium), com base em doações (crowdfunding / “financiamento coletivo”) (Casero-Ripollés, 
2010; Cerezo, 2017; Palacio, 2018) [...]” 
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(TRÄSEL, 2020). As redes sociais também redefiniram o modelo de transmissão de 

dados usuário para usuário — um para um — ou de um usuário para uma rede ampla 

— um para todos —, gerando novos desafios para o campo do webjornalismo.  

Estas mudanças aconteceram aos poucos, levando o webjornalismo a 

atravessar as fases de repetição de conteúdos, enriquecimento e renovação (a partir 

das novas tecnologias) até a sua fase atual, de inovação. Isto porque atualmente não 

existem somente os veículos que se adaptaram ao meio digital. Hoje, veículos 

tradicionais convivem também com veículos considerados nativos digitais (LENZI; 

MARTINS, 2020), ou seja, criados na era da internet e idealizados originalmente para 

este meio. Além disso, como mencionado anteriormente, estes veículos também 

convivem com conteúdos produzidos pelos próprios usuários para o meio digital, como 

blogs, páginas ou perfis em diferentes redes sociais. Nesta fase, o webjornalismo 

passa a se concentrar em inovações dedicadas ao seu próprio meio, sem 

necessariamente ter como referência aqueles que inicialmente o moldaram. 

O webjornalismo e sua evolução foram objetos de estudo de pesquisadores 

em todo o mundo, tendo como exemplo a produção de várias monografias na Europa, 

África e América Latina (SALAVERRÍA, 2019). Apesar disso, Salaverría (2019) 

questiona que conceituar esse gênero jornalístico e responder à pergunta “o que é 

jornalismo digital?” ainda é uma tarefa difícil, visto que não existe uma resposta única 

ou óbvia para este questionamento. No presente Trabalho de Conclusão de Curso, 

decidimos elencar os principais conceitos que compõem o webjornalismo e seus 

formatos de maior destaque, em busca de oferecer uma visão geral da constituição 

deste gênero. 

Na obra “Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença”, 

organizada por Canavilhas (2014), os seguintes atributos são apresentados como 

centrais para a definição do webjornalismo: hipertextualidade (CANAVILHAS, 2014); 

multimidialidade (SALAVERRÍA, 2014); interatividade (ROST, 2014); memória 

(PALACIOS, 2014); instantaneidade (BRADSHAW, 2014); personalização (LORENZ, 

2014); e ubiquidade (PAVLIK, 2014).  

A hipertextualidade teria sido um dos primeiros conceitos a se formar no 

webjornalismo. Com a adaptação do impresso para o meio digital, configuram-se 

também “blocos informativos ligados através de hiperligações (links), ou seja, num 

hipertexto” (CANAVILHAS, 2014, pg. 4). Os blocos de hipertexto podem assumir 

qualquer posição no meio digital, oferecendo diferentes percursos de leitura para o 
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usuário. Como funções principais do hipertexto, Canavilhas (2014) descreve a 

ampliação informativa, contextualização e documentação de dados, atualização de 

acontecimentos, definição da ligação entre os blocos e a localização — interna, 

quando embutida na matéria em palavras ou frases, ou externa, em formato de menu. 

Por sua vez, a multimidialidade surgiu no webjornalismo junto à possibilidade 

de adicionar fotos, vídeos e áudios no banco de dados da internet. Contudo, Salaverría 

(2014) ressalta que este conceito é amplo e vai além desses exemplos. O autor 

recorda que, como seres humanos, nossa representação da realidade é composta por 

cinco sentidos — visão, audição, tato, olfato e paladar — e que nossa recepção de 

informação acontece por essas múltiplas vias. Logo, em teoria, a multimidialidade 

deveria abranger todos esses sentidos e não somente visão, audição e/ou tato como 

acontece hoje em dia, se consideramos os estudos recentes e escassos envolvendo 

vibração. Para Salaverría (2014), a melhor definição para este conceito o aborda como 

multiplataforma, polivalente e uma combinação de diferentes linguagens. Dentro 

desses atributos, os conteúdos multimídia podem ser divididos em oito categorias de 

elementos: 1) texto; 2) fotografia; 3) gráficos), iconografia e ilustrações estáticas; 4) 

vídeo; 5) animação digital; 6) discurso oral; 7) música e efeitos sonoros; 8) vibração, 

sendo este último ainda pouco desenvolvido e usado comumente para notificar os 

usuários sobre uma notícia recente. Aproveitamos para acrescentar aqui que novas 

pesquisas poderiam aprimorar o uso desse recurso, impulsionando o conceito de 

acessibilidade da informação para usuários — em ascendência nos últimos anos por 

promover a inclusão de grupos tidos como minoritários de uma perspectiva político-

social, a exemplo de pessoas com deficiência visual e/ou auditiva.  

Articular e equilibrar esses elementos é essencial para oferecer informação 

de qualidade ao usuário. Salaverría (2014) defende que um certo grau de repetição 

entre os elementos é, inclusive, desejado, desde que não ocorra o equívoco de repetir 

completamente o conteúdo em cada um dos formatos. Quando os elementos se 

complementam de forma mútua, não há nada de errado em utilizá-los 

simultaneamente. 
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Outro requisito para compor com êxito conteúdos multimédia é o de 

hierarquizar os elementos corretamente. Na composição deste tipo de 
elementos é, por vezes, necessário atribuir protagonismo a algum elemento 
multimédia em detrimento dos demais. Se, por exemplo, se dispõe de uma 
fotografia com impacto ou de um vídeo espetacular, onde se mostra com 
pormenor a essência da informação que se deseja transmitir, é desnecessário 
recorrer a explicações textuais. Dito de outro modo: quando uma imagem vale 
mais do que mil palavras, poupemos o recurso às palavras. (SALAVERRÍA, 
2014, pg. 43) 

Este equilíbrio de elementos também deve ser considerado para a 

personalização de conteúdo de acordo com o público ou nicho temático, nos tipos de 

dispositivo (LORENZ, 2014) ou na região em que a informação será consumida. O 

conceito de ubiquidade (PAVLIK, 2014) traz à tona perspectiva de que, com a 

globalização e invenção de tecnologias que permitem obter o local específico de 

acesso na internet (geolocalização), as informações no jornalismo digital passam a 

ser de consumo livre e aberto a populações de qualquer região do mundo. Por 

exemplo, mesmo que uma notícia seja publicada no Brasil com enfoque regional, ela 

ainda poderá ser acessada em outros países desde que não exista qualquer censura 

entre ambos.  

Com relação a interatividade (ROST, 2014), memória (PALACIOS, 2014) e 

instantaneidade (BRADSHAW, 2014), percebemos esses conceitos como 

interligados. O aumento da interatividade dos usuários de forma seletiva — seleção 

de conteúdos para consumo — ou comunicativa — produção própria de conteúdos — 

incidiu também na frequência com que novas informações são adicionadas na 

internet. Mencionamos acima como isso influenciou no volume do banco de dados, 

que cresceu de modo exponencial, porém a velocidade deste fenômeno gerou uma 

nova característica para o webjornalismo: a instantaneidade. Todo acontecimento 

pode ser registrado e compartilhado nas redes a qualquer momento, a concepção do 

que é “novidade”, “relevante” ou “noticiável” converteu-se em algo cada vez mais 

volátil. Por consequência, a memória e o passado em suas concepções originais, 

apenas em formato continuado, também deixam de existir para transformarem-se em 

uma forma multilinear e personalizável (PALACIOS, 2014). 
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À medida que as bases de dados foram se transformando nos blocos de 

construção para o jornalismo contemporâneo (Barbosa & Mielniczuk, 2005; 
Barbosa &Torres, 2013), a memória se tornou, em larga medida, uma questão 
de algoritmos e buscas automatizadas. Contrariando o senso comum, um 
olhar mais atento e analítico às páginas de uma única edição de um jornal, 
revela que o trabalho de memória é uma recorrência na construção do retrato 
do presente, cotidianamente produzido pela atividade jornalística em nossas 
sociedades. (PALACIOS, 2014, pg. 93) 

A partir desses conceitos, Salaverría (2019) destaca que o meio digital gerou 

novas — ou renovou antigas — categorias de jornalismo, difundindo novos formatos 

narrativos. Conforme o autor, os formatos de mais sucesso e mais estudados pela 

academia são: longform; slow journalism; jornalismo imersivo; e gameficação de 

notícias (newsgames). Dentre estes, escolhemos o formato longform devido a suas 

características se alinharem com a proposta do presente Trabalho de Conclusão de 

Curso, como explicitaremos a seguir. 

 

4.3 REPORTAGEM LONGFORM COMO SUPORTE 

 

Longhi (2014) verifica três momentos históricos que marcaram o surgimento 

da reportagem longform: no início dos anos 2000, com a difusão de slideshows 

noticiosos e primeiros produtos multimídia; entre 2002 e 2011, durante a criação dos 

primeiros especiais multimídia utilizando recurso Flash, desenvolvido pela Adobe; e a 

partir de 2012, quando a evolução do HTML5 permitiu inovações em design, 

navegação e imersão do usuário, sua facilidade em relação ao recurso anterior 

levando a descontinuação do Flash23. Com o HTML5, não é mais necessário baixar 

plug-ins para consumir a informação, ganha-se velocidade e mais navegadores e 

dispositivos podem acessar conteúdos multimídia. É nessa última fase que surge a 

grande reportagem multimídia digital, conhecida como reportagem longform.  

O modelo permite o retorno as grandes reportagens de narrativas não-

ficcionais, exigindo e permitindo maior disponibilidade de tempo para produção dos 

conteúdos. Longhi e Winques (2015) classificam o “lugar” do longform como: 

 
23 Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/07/o-adobe-flash-player-o-adobe-

flasesta-oficialmente-morto-veja-como-desinstala-lo. Acessado pela última vez em: 10 de agosto de 
2021. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/07/o-adobe-flash-player-o-adobe-flasesta-oficialmente-morto-veja-como-desinstala-lo
https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/07/o-adobe-flash-player-o-adobe-flasesta-oficialmente-morto-veja-como-desinstala-lo
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1) sites de jornais de referência, como The New York Times. com, The 

Guardian, Folha de S.Paulo etc, que apresentam o longform em artigos e em 
produtos como grandes reportagens multimídia; 2) sites nativos digitais, ou 
seja, originados especificamente no online, como Buzz Feed, The Huffington 
Post, The Verge, UOL, dentre outros; 3) Sites agregadores de narrativas 
longform, como Longform. org e Longreads.com, e que permitem ler, guardar 
e compartilhar narrativas longform, como o Pocket e o Instapaper; 4) Projetos 
de crowdfounding, como o Matter e o The Medium; 5) sites destinados a 
escritores e ao mercado de publicação de narrativas longform, como o The 
Epic, o Vook e o Readymag que também oferecem ferramentas de criação e 
6) sites de conteúdos longform pagos, como o The Atavist. (LONGHI; 
WINQUES, 2015, pg. 117) 

Utilizando a linguagem de programação para internet HTML5, as narrativas 

longform costumam objetivar o alcance de um público disposto a dedicar tempo para 

leitura, além de prezar a responsividade para diferentes dispositivos onde possa 

escolher onde, como e quando realizará a leitura. São matérias ou grandes 

reportagens com mais de 4 mil palavras, geralmente em torno de 10 a 20 mil palavras 

(LONGHI, 2014). Outra característica de narrativas longform é a possibilidade de 

tornar interativas histórias e reportagens tradicionais, objetivando envolver ainda mais 

os leitores. A reportagem “Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek”, lançada pelo 

jornal The New York Times em 2012, foi uma das pioneiras e ganhou grande destaque 

internacional por seu formato multimídia interativo. A primeira reportagem deste estilo 

produzida no Brasil foi lançada pelo jornal Folha de São Paulo, intitulada “A Batalha 

de Belo Monte” e publicada em 2013 (LONGHI; WINQUES, 2015). 

Foram 10 meses de trabalho, com a veiculação de diversos dossiês digitais 

precedendo a grande reportagem. A Batalha de Belo Monte possui cinco 
capítulos, 55 fotografias, 24 vídeos, 18 infográficos, aproximadamente 15 mil 
palavras e um game sobre a hidrelétrica brasileira que é considerada a 
terceira maior do mundo. O trabalho envolveu uma equipe de 19 pessoas, em 
diferentes momentos da produção, e foi recompensado em 2014 com 
medalha de prata no Malofiej, uma das mais importantes distinções de 
infografia e design mundiais. (LONGHI; WINQUES, 2015, pg. 119) 

Segundo Longhi (2014), a leitura nas narrativas longform é feita mais pela 

barra de rolagem, o “scrolling”, e menos pelo clique em links. As reportagens podem 

ser estruturadas com barras verticais ou horizontais, comumente prezando pela 

organização central das informações para que estas fiquem em evidência. As 

narrativas podem conter um menu marcando entradas para capítulos e seções da 

matéria e integrar acesso a fotos, infográficos interativos, slideshows ou outros 

elementos multimídia. Longhi e Winques (2015) destacam que, a depender da 
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estrutura vertical ou horizontal, as reportagens longform guiam o usuário de forma 

diferente pelo conteúdo, sendo a primeira um trajeto “obrigatório” e a segunda uma 

leitura que proporciona diferentes níveis de informação. As autoras também notam 

que a estrutura vertical é utilizada com maior frequência neste tipo de narrativa. 

Para o presente Trabalho de Conclusão de Curso, optamos por produzir uma 

web-reportagem longform em formato vertical. A escolha do estilo de narrativa 

jornalística foi inspirada nas reportagens da plataforma Uol Tab, que utilizam o 

longform como estrutura para suas grandes reportagens multimídia. 

Figura 6 - Uol Tab, versão desktop 

 

Fonte: Screenshot/Uol Tab (2019) 
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Figura 7 - Uol Tab, versão tablet 

 

Fonte: Screenshot/Uol Tab (2019) 

 

O tipo de narrativa e formato foram selecionados em busca de atender o 

objetivo geral de mostrar a relação entre a destruição socioambiental na Mata 

Atlântica e a possibilidade de expansão na presença ou surgimento de doenças 

infecciosas transmitidas por vírus, de modo a gerar conscientização e trazer atenção 

para o tema. A ideia é que — por meio de elementos multimídia, recursos interativos 

e uma leitura guiada — seja possível engajar os leitores, tornando o tema mais 

compreensível e acessível. 
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5 METODOLOGIA 

 

Como mencionado no capítulo 2 deste memorial teórico, o jornalismo 

científico requer que o jornalista seja capaz de compreender as informações 

integralmente a fim de decodificá-la para o público final. Somente dessa forma é 

possível realizar uma divulgação científica eficiente, como apresentado por Bueno, 

Rios et al e outros autores citados nesse capítulo. Por este motivo, o presente 

Trabalho de Conclusão de Curso exigiu um extenso processo de pré-produção e 

pesquisa sobre o tema, especialmente por se tratar de uma intersecção entre saúde 

e meio ambiente — que, apesar de suas particularidades, também precisam ser vistos 

sob a ótica de acontecimentos interligados, em que um tema possui influência direta 

sobre o outro. 

Levando em consideração o objetivo de discutir a possibilidade do surgimento 

de doenças na Mata Atlântica devido a degradação socioambiental na região, os 

trabalhos de Ujvari (2004; 2020) e Pignatti (2003) foram extremamente valiosos para 

o embasamento e contextualização temática deste memorial teórico. A partir desses 

autores, foi possível entender as dimensões históricas do tema e suas implicações 

para a sociedade atual, afinal, saúde e meio ambiente sempre estiveram interligados. 

Isso fica explícito especialmente nos livros de Ujvari, “Meio Ambiente & Epidemias 2” 

(2004) e “História das Epidemias” (2020), porque o autor remonta a diversos registros 

históricos, desde os primeiros patógenos e discussões sobre saúde até o surgimento 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Também vale notar que, já em 2004, o autor 

alertou sobre os riscos do primeiro SARS-CoV a causar uma epidemia no sul asiático, 

espalhando-se posteriormente para outros países.  

No livro de 2020, Ujvari retoma essa discussão, alertando novamente como a 

sociedade precisa desenvolver e colocar em prática medidas mais efetivas para 

reduzir riscos dos surgimentos de novas doenças e para lidar com elas após a primeira 

identificação de patógenos infecciosos. Ainda sobre o processo de pesquisa teórica 

para compreensão e contextualização temática, o artigo de Guedes et al (2005) foi 

essencial para entender a constituição do bioma Mata Atlântica e da biodiversidade 

abrigada por ele, assim como o artigo de Barbosa e Mansano (2008) ajudou a 

compreender os desafios enfrentados para o reflorestamento da área. O trabalho de 

Prist et al (2019) também teve papel central por ser um dos poucos disponíveis 
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relacionando incidência de doenças infecciosas na Mata Atlântica com a degradação 

dos seus remanescentes. 

A proposta de realizar uma web-reportagem longform para tratar deste tema 

tornou necessário conceituar o gênero jornalístico responsável por originar essa 

estrutura narrativa. Salaverría (2014; 2019) e Canavilhas (2014) ocuparam papel de 

destaque por seus trabalhos dedicados a reconstituir a história do webjornalismo e 

seus conceitos principais, além de produzirem artigos dedicados a dois atributos muito 

usados nas reportagens longform: o hipertexto e os recursos multimídia. 

Especificamente sobre este formato narrativo, o artigo escrito por Longhi em 2014 e o 

coescrito pela autora e por Winques em 2015 foram fundamentais para a idealização 

da web-reportagem, desde sua estrutura geral até os elementos que pretendemos 

incorporar, como os recursos multimídia de fotos, gráficos interativos, vídeos, entre 

outros.  

É de extrema importância apontar como a produção e cobertura jornalística 

da pandemia de covid-19 foi primordial neste Trabalho de Conclusão de Curso. A 

inspiração e idealização temática partiram destes trabalhos jornalísticos, além disso, 

a riqueza de dados e especialistas relevantes guiaram as primeiras fases de 

aprofundamento no assunto, proporcionando uma grande base de conhecimento 

científico. Também foram substanciais para a escolha do recorte sobre a Mata 

Atlântica, em função da baixa frequência de notícias e pesquisas sobre o bioma, 

envolvendo em específico o processo de spillover responsável pelo surgimento de 

doenças infecciosas. Aqui destacamos as séries “Explicando...” (2019) e “Pandemia” 

(2020), produzidas pela Netflix e que levaram a primeira reflexão sobre o tema. Além 

destes trabalhos citados acima, diversos artigos, reportagens, podcasts e outros 

materiais serviram como inspiração ou complementaram perspectivas que ajudaram 

a contextualizar o presente Trabalho de Conclusão de Curso, contudo não foram 

incluídos neste memorial teórico devido a delimitação de enfoque. 

 

5.1 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS SEMELHANTES 

 

Alguns trabalhos encontrados ao longo do processo de pré-produção e 

aprofundamento serviram como base para o planejamento e idealização deste 

Trabalho de Conclusão de Curso, seja por se tratar de um tema ou suporte 

semelhantes aos que escolhemos. 
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A matéria “Até 850.000 vírus desconhecidos em aves e mamíferos poderiam 

saltar para os humanos”24, publicada pelo jornal El País em 29 de outubro de 2020, 

apresentou dados de um relatório produzido no mesmo ano pelo IPBES (sigla em 

inglês para Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços dos 

Ecossistemas, um organismo científico vinculado à ONU), mostrando o impacto da 

pandemia provocada pela covid-19 sobre a economia e discutindo como o surgimento 

de doenças está interligado com a degradação ambiental. Produzida pelo Portal IG, a 

reportagem “Desmatamento no Brasil pode gerar condições para surgimento de 

outras epidemias”25, publicada em 25 de abril de 2020, entrevistou especialistas e 

abordou estudos brasileiros sobre as possibilidades de epidemias surgirem no país. 

Já a notícia “Cientistas dizem que proteger a floresta é combater o avanço de vírus”26, 

produzida pelo jornal O Globo e publicada em 7 de junho de 2020, foi o primeiro 

trabalho identificado durante a pré-produção, analisando como a degradação na Mata 

Atlântica poderia ter alguma relação com o surgimento de doenças. 

Como exemplo de reportagem no mesmo suporte e abordando um tema 

parcialmente semelhante, podemos citar a reportagem longform em formato vertical 

produzida pelo Uol Tab, intitulada “TEM PARA TODOS - Excesso de dúvidas e falta 

de confiança na ciência criam uma nova epidemia: a paranoia”27 e publicada em 13 

de agosto de 2016. A reportagem fala sobre como a sociedade ainda está 

despreparada para lidar com epidemias, cujos custos e consequências são grandes, 

mas parecem ainda não justificar atenção governamental e investimento de recursos 

financeiros de setores públicos e privados. O material ainda traz vídeos, imagens e 

relatos de pessoas que convivem com medo de doenças infecciosas, discutindo como 

o pouco conhecimento ou divulgação de informações científicas importantes afeta a 

rotina e saúde da população. Também no contexto de material longform sobre saúde, 

a reportagem “Pandemia: origens e impactos, da peste bubônica à covid-19”28 foi 

 
24 Disponível em: https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-10-29/ate-850000-virus-desconhecidos-em-

aves-e-mamiferos-poderiam-saltar-para-os-humanos.html. Acessado pela última vez em 12 de 
agosto de 2021. 

25 Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/meioambiente/2020-04-25/desmatamento-
no-brasil-pode-gerar-condicoes-para-surgimento-de-outras-epidemias.html. Acessado pela última 
vez em 12 de agosto de 2021. 

26 Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/cientistas-dizem-que-proteger-floresta-
combater-avanco-de-virus-24466343. Acessado pela última vem em: 12 de agosto de 2021. 

27 Disponível em: https://tab.uol.com.br/edicao/epidemia/. Acessado pela última vez em 12 de agosto 
de 2021. 

28 Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2020/06/20/Pandemia-origens-e-impactos-
da-peste-bub%C3%B4nica-%C3%A0-covid-19. Acessado pela última vem em 12 de agosto de 2021. 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-10-29/ate-850000-virus-desconhecidos-em-aves-e-mamiferos-poderiam-saltar-para-os-humanos.html
https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-10-29/ate-850000-virus-desconhecidos-em-aves-e-mamiferos-poderiam-saltar-para-os-humanos.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/meioambiente/2020-04-25/desmatamento-no-brasil-pode-gerar-condicoes-para-surgimento-de-outras-epidemias.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/meioambiente/2020-04-25/desmatamento-no-brasil-pode-gerar-condicoes-para-surgimento-de-outras-epidemias.html
https://oglobo.globo.com/sociedade/cientistas-dizem-que-proteger-floresta-combater-avanco-de-virus-24466343
https://oglobo.globo.com/sociedade/cientistas-dizem-que-proteger-floresta-combater-avanco-de-virus-24466343
https://tab.uol.com.br/edicao/epidemia/
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2020/06/20/Pandemia-origens-e-impactos-da-peste-bub%C3%B4nica-%C3%A0-covid-19
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2020/06/20/Pandemia-origens-e-impactos-da-peste-bub%C3%B4nica-%C3%A0-covid-19
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produzida e publicada pelo jornal Nexo meses após a declaração da covid-19 como 

emergência pública global, em 20 de junho de 2020. A narrativa em estrutura vertical 

disponibiliza um menu, guiando o leitor para as seções que dividem a reportagem — 

“O que?”, “Quem”, “Quando”, “Como”, “Onde”, “Por que”, “Em aspas”, “Na arte” e “Vá 

mais fundo”. A reportagem reconstitui epidemias e pandemias históricas, explicando 

quem decide o que configura um estado de pandemia, trazendo definições completas 

sobre surtos, epidemias e pandemias, além de alertar sobre todas as medidas 

recomendadas para lidar com esse quadro. A matéria utiliza infográficos e gráficos 

estáticos, imagens e hipertextos como elementos para complementar a narrativa. 

Por último, mas não menos relevante, a matéria “Cientistas encontram 

variante inédita do novo coronavírus com origem no AM”29 pode ser considerada como 

uma comprovação do potencial brasileiro de produção ou evolução de patógenos, 

devido a degradação de seus biomas. Produzida pelo jornal Folha de São Paulo, a 

notícia foi publicada em 12 de janeiro de 2021, enquanto as pesquisas para o presente 

memorial teórico estavam em fase de produção, e demonstrou como o novo 

coronavírus encontrou terreno fértil para evolução genética no Brasil. Neste caso, a 

evolução de patógeno infeccioso ocorreu na Amazônia, que têm batido recordes de 

desmatamento e cujo sistema de saúde foi o primeiro brasileiro a entrar em colapso 

com a nova variante do vírus responsável pela covid-19. A matéria do jornal Folha de 

São Paulo intensificou a motivação para a produção deste Trabalho de Conclusão de 

Curso e reforçou a justificativa sobre a importância de dar visibilidade a este tema. 

 

5.2 PANDEMIA À BRASILEIRA: PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO 

 

Como citado, o presente Trabalho de Conclusão de Curso passou por um 

extenso período de pesquisas e pré-produção, consideradas como primeira fase de 

seu planejamento. O embasamento oferecido pelos conhecimentos adquiridos na 

produção do memorial teórico foi utilizado para a elaboração de entrevistas e seleção 

de fontes no âmbito da disciplina TCC II. Também foram procuradas informações 

complementares para utilização na produção de infográficos e gráficos interativos, que 

integraram a narrativa da reportagem. Na fase de planejamento, os dados objetivados 

 
29 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/cientistas-encontram-

variante-inedita-do-novo-coronavirus-com-origem-no-am.shtml. Acessado pela última vez em 12 de 
agosto de 2021. 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/cientistas-encontram-variante-inedita-do-novo-coronavirus-com-origem-no-am.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/01/cientistas-encontram-variante-inedita-do-novo-coronavirus-com-origem-no-am.shtml
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eram correlacionados a: 1) degradação ambiental e densidade populacional na Mata 

Atlântica; 2) incidência de doenças na região ao longo do tempo; 3) impactos diversos 

da covid-19 — com o objetivo de oferecer uma dimensão dos danos provocados por 

uma pandemia; e 4) probabilidades e estimativas para o surgimento de doenças na 

Mata Atlântica. Do ponto de vista da repórter, todos estes dados foram obtidos 

parcialmente, visto que a gama prevista anteriormente cobriria uma ampla quantidade 

de especialistas, capazes de fornecer estes dados complementares. A demanda por 

estes dados foi suprida em parte com a pesquisa realizada anteriormente para o 

memorial teórico e por divulgações, relatórios, índices, entre outros, disponibilizados 

publicamente por instituições especializadas, citando aqui: S.O.S Mata Atlântica; 

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS); EcoHealth 

Alliance; Universidade John Hopkins; Our World In Data; Map Biomas; Instituto Água 

e Terra do Paraná (IAT-PR); Ministério da Saúde do Brasil; Google Trends; e 

Repositório da Universidade de São Paulo. 

A previsão de fontes a serem entrevistadas se enquadravam em três áreas 

diferentes (conferir tabela abaixo). Elas foram divididas em quatro pautas, cujos 

enfoques seriam direcionados para diferentes partes da reportagem: relação entre 

doenças e biodiversidade, formação de epidemias, impactos da degradação ambiental 

e covid-19 e formas de evitar ou reduzir chances de novas epidemias. A ideia era que 

cada pauta montasse um nível de aprofundamento da reportagem, em estilo vertical. 

Como especialistas e pesquisadores, a reportagem conseguiu contatar: Paula Prist, 

ecóloga e pesquisadora do instituto EcoHealth, aceitou conceder uma entrevista sobre 

o seu trabalho no estudo do hantavírus e sua relação com doenças da Mata Atlântica. 

Clóvis Borges, diretor-executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e 

Educação Ambiental (SPVS) — instituição para a qual a repórter trabalhava quando 

obteve inspiração para o presente trabalho —, aceitou conceder uma entrevista sobre 

o trabalho da SPVS na conservação e restauração de áreas remanescentes da Mata 

Atlântica, além dos efeitos da degradação sobre o bioma. Maria Letícia Fagundes, 

médica e vereadora filiada ao Partido Verde (PV) em Curitiba, aceitou conceder 

entrevista sobre as ações da gestão pública com relação a degradação ambiental e 

doenças infecciosas, além de quais políticas poderiam ser implantadas para promover 

melhoras em ambas as áreas.  

Para complementar a reportagem, tentamos contatar também como 

especialistas e/ou pesquisadores: infectologistas, virologistas, cientistas políticos, 
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epidemiologistas, secretarias de saúde, entre outros. Enfrentamos dificuldades em 

sincronizar agendas para entrevistas e em obter retorno de alguns destes 

especialistas. Vale mencionar também que outra dificuldade, relacionada à repórter, 

foi quanto a gestão de tempo e problemas pessoais durante o processo.  

Quanto as fontes personagens, para encontrar histórias sobre experiências 

com impactos diversos da pandemia, um formulário foi preparado. As perguntas se 

concentraram em traçar um perfil de cada respondente, cobrindo principalmente os 

efeitos socioeconômicos e relativos a saúde provocados pela covid-19. 

Adicionalmente, as perguntas de finalização do formulário tinham como tema a opinião 

dos entrevistados sobre potenciais da ciência, vacinação, surgimento de novas 

pandemias e a conexão entre meio ambiente e saúde. Pensando em proteger a 

identidade dos respondentes, a identificação por nome e a possibilidade de deixar 

contato para uma entrevista mais profunda foram opcionais. Com os dados coletados, 

foram escolhidas 16 fichas para produção de perfis individuais, com o objetivo de 

mostrar os diversos reflexos que a covid-19 teve sobre a vida da população. 
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Tabela 1 - Previsão de fontes a serem entrevistadas 

Especialistas em saúde pública, meio 
ambiente, epidemiologia, entre outros que 

estejam relacionados ao tema geral do 
trabalho 

Estes profissionais podem explicar de forma 
técnica assuntos como o “salto” — também 
conhecido como “spillover” — de patógenos 
presentes no meio ambiente para humanos, 
os reflexos da degradação socioambiental 

em biomas de alta biodiversidade, etc. Além 
disso, os especialistas podem fornecer uma 
análise panorâmica desde o surgimento até 
os impactos da pandemia provocada pela 
covid-19 e os problemas que uma nova 
doença de trajetória semelhante poderia 

causar 

Personagens que sofreram com esses 
impactos diversos da covid-19 na vida 

cotidiana comum 

Esses depoimentos visam aproximar o 
público do tema por meio da empatia, 

oferecendo um ponto de vista humano e 
dimensionando os efeitos de uma pandemia 
para a sociedade em geral. Para isto, serão 
entrevistadas pessoas contaminadas pela 

doença ou que foram afetadas 
indiretamente, comunidades indígenas — 
que também podem falar sobre aspectos 

relacionados ao meio ambiente, por 
exemplo o aumento nos desmatamentos 

durante o mesmo período —, trabalhadores 
da saúde que estiveram na linha de frente, 

entre outros 

Pesquisadores do campo científico 
ambiental 

Estas fontes podem explicar como tentar 
evitar a emergência de uma nova pandemia 

a partir de biomas naturais degradados, 
como a Mata Atlântica, e formas pelas quais 

a população poderia contribuir 
 

Fonte: autoria própria (2021) 

 

Após a coleta de todas as entrevistas e dados, foi realizada a decupagem, 

filtragem e seleção dos materiais de acordo com o enfoque do presente Trabalho de 

Conclusão de Curso, visto o objetivo de construir uma web-reportagem sobre como a 

degradação socioambiental da Mata Atlântica pode aumentar a incidência de doenças 

infecciosas na região, promovendo o surgimento de uma nova epidemia ou pandemia. 

Visto que, como explicado anteriormente, foram obtidos poucos profissionais 

exclusivamente da área de saúde, a reportagem colocou um foco maior sobre as 

partes de tema ambiental, utilizando majoritariamente dados coletados de 

organizações especializadas para as partes de tema da saúde. 
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A produção de imagens, vídeos e gráficos interativos aconteceu após os 

processos de coleta de dados e depoimentos. Grande parte das imagens utilizadas 

foram cedidas, com autorização, pela SPVS, dada a impossibilidade de visitar as 

reservas naturais quando o contato foi realizado. As entrevistas dos especialistas 

Paula Prist e Clóvis Borges foram feitas e gravadas por meio da plataforma Zoom, 

resultando em conteúdos de áudio e vídeo. A entrevista da vereadora Maria Letícia foi 

realizada presencialmente, gravada em vídeo com uma câmera profissional e em 

áudio por um smartphone. Estes materiais foram utilizados somente na reportagem 

escrita, devido a limitação de tempo provocada pelas dificuldades já citadas 

anteriormente, contudo, estão armazenados para uso futuro na produção de podcasts 

complementares à reportagem que também devem ser anexados ao website. 

Seguindo o plano original de criar uma estrutura vertical guiando o leitor por 

diferentes níveis de aprofundamento, foram criadas sete seções: home 

(panorâmica/abertura); Caso Hantavírus (reportagem); Epidemias (infográfico); Efeito 

da Queda (reportagem); Luz no fim do Túnel (reportagem); Faça a sua parte (serviço); 

Sobre (ficha técnica). As seções funcionam de modo integrado, com um storyline de 

aprofundamento, mas também funcionam como peças separadas, com um menu 

flutuante vertical que permite ao leitor transitar entre as seções livremente.  

Substituindo o plano de contratar um técnico para enquadramento gráfico, 

diagramação da reportagem e hospedagem em servidor, a própria repórter optou por 

realizar também estas fases da produção, devido ao prazo para conclusão da 

reportagem. A plataforma escolhida para todo este procedimento foi o Wix, 

especializado em criação de sites gratuitos. A reportagem foi editada em estilo página 

única, inspirada no design da reportagem “Tem Para Todos”, do Uol Tab (confira no 

capítulo 5.1). Abrindo com um vídeo da Mata Atlântica, o site foi padronizado com 

faixas dividindo cada seção, colocando em destaque citações dos entrevistados ou de 

conteúdos encontrados durante as pesquisas. Todos os elementos gráficos, com 

exceção da nuvem de palavras, foram diagramados diretamente no site ao invés de 

utilizar imagens, uma escolha editorial para facilitar a acessibilidade. Esta estratégia 

tornou a seção “Epidemias” um misto entre reportagem e infográfico interativo, onde 

informações e ilustrações aparecem conforme o usuário desce a barra de rolagem. 

Devido a delimitação de tempo, o design do site é responsivo apenas para desktops 

e tablets, contudo, assim como no caso dos podcasts, existe um planejamento para 
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torná-lo amplamente acessível em dispositivos mobile também. Imagens do design 

final do site serão anexadas no apêndice deste memorial teórico. 

Toda essa estratégia foi seguida para atingir o objetivo de promover a 

visibilidade e democratização do acesso as informações sobre este tema. A escolha 

por hospedar o site em um servidor online e gratuito visou a sustentabilidade deste 

projeto a longo prazo, para que a reportagem fique disponível de forma gratuita e fácil 

para o público-geral. A web-reportagem “Pandemia à Brasileira” foi oficialmente 

publicada em 13 de janeiro de 2022 e já está disponível para acesso em: lais-

adriana.wixsite.com/pandemiaabrasileira. 

 

 

  

https://lais-adriana.wixsite.com/pandemiaabrasileira
https://lais-adriana.wixsite.com/pandemiaabrasileira
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pandemia de covid-19 não foi a primeira e nem será a última emergência de 

saúde pública global. Diariamente, de forma imperceptível a olhos humanos, 

patógenos estão evoluindo e “saltando”, aumentando seu potencial infeccioso. E a 

degradação socioambiental está não só acelerando esse processo evolutivo, como 

também aumentando o contato entre esses patógenos e populações humanas. Ujvari 

alertou em 2004 sobre esses perigos e voltou a chamar atenção em 2020 sobre o 

crescimento preocupante na incidência dessas doenças, relacionadas ao meio 

ambiente — e ele é apenas um entre tantos pesquisadores e cientistas avisando sobre 

as consequências da destruição ambiental para saúde humana.  

Tratar sobre este tema é o primeiro passo para trazer a visibilidade necessária 

no impulsionamento de mudanças. Neste trabalho, escolhemos o recorte sobre a Mata 

Atlântica pelo bioma abrigar mais de 70% da população brasileira, estar presente em 

17 estados (incluindo o Paraná, no qual esta produção é realizada) e ainda sofrer com 

micro e macro degradações nos seus remanescentes. Tais condições proporcionam 

terreno fértil para o “salto” e evolução de patógenos infecciosos, em especial os vírus, 

tornando urgente discussões sobre como evitar ou reduzir os riscos para incidência 

de doenças. Políticas efetivas na prevenção ou contenção de doenças infecciosas 

para impedir que se transformem em epidemias ou pandemias exigem pressão da 

sociedade, ações governamentais e investimentos tanto do ramo público, quanto 

privado. 

Como vimos neste memorial teórico, o jornalismo ocupa um papel essencial 

neste sentido, ao promover a divulgação científica e democratização do acesso a 

informações. A decodificação de termos técnicos, alfabetização científica e narrativas 

interessantes e de fácil compreensão permitem um envolvimento maior do público. 

Ainda sobre o papel do jornalismo, identificamos que faltam trabalhos jornalísticos e 

pesquisas na intersecção entre comunicação, saúde e meio ambiente, necessários 

para uma contextualização melhor e mais abrangente sobre acontecimentos 

interligados envolvendo estes temas. No início da pandemia, houve um impulso em 

publicações envolvendo esta intersecção e outras emergências envolvendo o meio 

ambiente, a exemplo da crise climática, que também reforçam discussões sobre o 

tema, contudo ainda é incerto se o que vemos é apenas um crescimento momentâneo, 

como costuma acontecer com assuntos científicos (ver capítulo 2).  
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É neste contexto que se enquadra o presente Trabalho de Conclusão de Curso, 

sob o objetivo de produzir uma reportagem longform sobre a relação entre a destruição 

socioambiental e densidade populacional na Mata Atlântica e a possibilidade de 

expansão na presença ou surgimento de doenças infecciosas transmitidas por vírus. 

Dessa forma, a produção deste memorial teórico auxiliou na construção de um 

embasamento teórico para compreensão aprofundada do tema, que guiou de forma 

imprescindível a produção da reportagem na disciplina de TCC II.  

Os desafios impostos na produção deste Trabalho de Conclusão de Curso I se 

deram, em grande parte, devido a própria pandemia de covid-19. As consequências 

ainda sem precedentes dessa doença sobre a sociedade alteraram completamente 

processos cotidianos, constituindo uma “nova normalidade”, regida por normas de 

segurança sanitárias para prevenir a contaminação pela doença. Deste modo, 

consideramos como impactos da pandemia na produção deste trabalho: em nível 

pessoal, os efeitos de fragilização sobre a saúde mental da autora; e, em nível técnico, 

o cronograma — alterado devido a suspensão do calendário acadêmico regular e 

previsto inicialmente — e o acesso a materiais físicos e virtuais para o embasamento 

teórico do trabalho.  

Durante a produção da web-reportagem, na disciplina de Trabalho de 

Conclusão de Curso II, essas dificuldades se renovaram. Particularmente, a autora 

teve dificuldades com a fragilização da saúde mental, o que implicou em atrasos de 

cronogramas, problemas de comunicação com fontes, entre outros. O momento em 

que a fase de produção da reportagem aconteceu também coincidiu com uma época 

movimentada para várias fontes, o que as impossibilitou de conceder entrevistas. 

Apesar e até mesmo por causa dessas dificuldades, a pandemia se tornou uma 

inspiração para a realização deste trabalho. A covid-19 veio para mostrar como o 

mundo está despreparado para lidar com doenças de impacto em grande escala, 

provocando efeitos negativos, aterrorizantes e, de certo modo, incontroláveis — não 

se pode prever como ou quando um patógeno irá evoluir, somente estabelecer as 

condições favoráveis, e as variantes do novo coronavírus servem como evidências 

disso. Acreditamos que esta pandemia serve como precedente para que o meio 

científico e social se dediquem a evitar que uma nova emergência de saúde pública 

como essa aconteça. E isso começa pela análise e contextualização da interligação 

entre a destruição ambiental com o surgimento de doenças. 
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Para atingir a finalização deste trabalho de pesquisa e produção jornalística, 

precisamos passar pelos objetivos específicos designados inicialmente. Os dois 

primeiros foram cumpridos na fase de produção do memorial teórico, dedicada a 

revisão de estudos e coleta de dados sobre a degradação ambiental na Mata Atlântica 

e sua relação com aumento de transmissão ou surgimento de doenças transmissíveis 

por vírus. O terceiro objetivo foi atingido na fase de entrevistas de especialistas, 

pesquisadores e personagens, uma vez que as fontes entrevistadas conseguiram 

suprir conteúdo amplo dentro de suas respectivas áreas. E os últimos objetivos foram 

atingidos nas fases de produção, edição e diagramação, criando uma web-reportagem 

interativa, repleta de conteúdo e disponibilizada gratuitamente para o público em geral. 

Mesmo com diferenças em relação ao planejamento inicial, a reportagem 

conseguiu atender aos objetivos e estrutura propostos, especialmente no que diz 

respeito ao objetivo geral. No fim, produzimos uma web-reportagem longform sobre a 

relação entre a destruição socioambiental e densidade populacional na Mata Atlântica 

e a possibilidade de expansão na presença ou surgimento de doenças infecciosas 

transmitidas por vírus, capaz de oferecer aprofundamento na interseção entre meio 

ambiente e doenças infecciosas. Além disso, a reportagem alerta os leitores sobre a 

importância e urgência em criar medidas para reduzir ou evitar novas epidemias e/ou 

pandemias. 

Por este motivo, esperamos que o presente Trabalho de Conclusão de Curso 

seja relevante e contribua para a divulgação científica do tema, servindo também 

como base de inspiração para novos trabalhos e pesquisas nesta área.  
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Captura de tela II – Panorâmica da reportagem 
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Captura de tela III – Exemplo de início de seção (Caso Hantavírus) 
 

 
 
 

Captura de tela IV – Exemplo de inserção de imagens (Estilo slideshow) 
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Captura de tela V – Exemplo de transição entre seções 
 

 
 

Captura de tela VI – Seção Epidemias (híbrida) | Parte 1 
 

 
 
 
  



80 
 

Captura de tela VII – Seção Epidemias (híbrida) | Parte 2 
 

 
 
 

Captura de tela VIII – Perfis de vítimas da covid-19 (slideshow) 
 

 
 
 
 
 
 


