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Hoje, no mundo globalizado em que a internet é um veículo de comunicação “gratuito”, é
inegável que a mídia busque ocupar cada vez mais espaço nesse ambiente que cresce a cada
dia. É nesse sentido que há uma grande preocupação por parte de educadores com relação as
informações divulgadas nesse meio. Como se já não bastasse o rádio, a televisão, as revistas
e os jornais impressos, a internet, nos últimos tempos, para o tema Mudanças Climáticas ou o
famoso Aquecimento Global tem disponibilizado um amplo espaço tanto nos sites quanto nos
jornais on line.
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É certo que, todas as notícias exploradas incansavelmente pela mídia em nosso país, quer seja
de crimes horrendos, doenças contagiosas, escândalos políticos e de celebridades, títulos de
futebol, todas enfim, têm um tempo relativamente curto de vida. Afinal, quem vai querer ler hoje
sobre aquele assunto de ontem já tão explorado? No caso das Mudanças Climáticas,
observa-se que pela primeira vez um tema de cunho científico ganha proporções somente dada
a guerras entre países, e ainda com sinais que irá apresentar vida longa na mídia.
Está claro a necessidade de mudanças urgentes no modo como o ser humano vem tratando o
planeta Terra. Aquilo projetado para o futuro já esta presente. A mensagem é atingir, então, o
meio político, educacional, a economia, a população em geral? Nesse caso, a responsabilidade
da mídia aumenta. Afinal está se formando uma opinião coletiva sobre o futuro da vida na Terra.
Mas, afinal, quais os critérios adotados hoje pela mídia para elaborar suas matérias? O que tem
se percebido são inúmeras matérias realizadas com cientistas ou profissionais muitas vezes
simpáticos às causas ligadas à preservação da natureza, mas sem formação adequada e
nenhum histórico de pesquisa sobre o tema. Muitas vezes os entrevistados, mesmos sendo
cientistas, são escolhidos simplesmente por ocuparem cargos administrativos, ou seja, eles
representam uma instituição conceituada cientificamente.
É claro que esse tema envolve diversas áreas como geologia, ecologia, economia, saúde,
geografia e muitas outras mais. Emitir opinião baseada em leituras de diferentes artigos de
outros estudiosos é muito simples, fazer projeções para daqui a 100, 200 anos qualquer um faz
com base nos resultados do IPCC.
É obvio que as mudanças climáticas não são patrimônio dos climatologistas, meteorologistas ou
físicos que estudam a atmosfera. Isso é um assunto interdisciplinar, todas as áreas devem
interagir, afinal, o aquecimento global é um problema de todos nós habitantes do planeta. O
problema são as opiniões sobre o clima, especificamente, e sua dinâmica caótica quando
elaborada por profissionais sem formação básica e, principalmente avançada nessa área. Ou
seja, que cada um dê a sua contribuição, porém, dentro da sua área de conhecimento.
O que também é preocupante é a falta de diversidade nas informações, sendo muitas vezes
concentradas em alguns poucos profissionais que a própria mídia cria como os principais
experts no assunto. Na verdade há em várias universidades e órgãos de pesquisa profissionais
discretos e muitas vezes distante da mídia com resultados de pesquisas muito esclarecedores
em relação às mudanças do clima que não têm oportunidade de divulgar seus trabalhos.
O resultado da falta de critérios por parte da mídia produz resultados que podem ser traduzidos
no comportamento infantil. Hoje, já percebe-se que muitas crianças estão desenvolvendo
comportamentos capazes de tirar o sono de pais e educadores, chegando mesmo a
desenvolver patologias necessárias de serem acompanhadas por psicólogos. Muitas ainda
estão em idades em que as fantasias e sonhos ocupam parte importante do seu mundo. Afinal,
notícias sobre a possibilidade de um futuro sem água, sem florestas, sem algumas espécies de
animais, muitas doenças, grandes catástrofes naturais, fome etc., realmente são capazes até
mesmo de tirar o sono de um adulto mal informado.
É preciso observar que matérias jornalísticas abordando temas ecológicos e sobre o futuro do
planeta, muito mais do que divulgar conhecimento científico, criam toda uma ideologia capaz de
influenciar até mesmo os educadores ambientais. Estes, vêem os últimos tempos como uma
grande oportunidade para a tão sonhada educação ambiental decolar, não somente no âmbito
escolar, mas ocupando espaço nas agendas políticas, e no novo modelo econômico do futuro.
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