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1. DEFINIÇÃO DA PROBLEMÁTICA 

Após o efeito destruidor que a Segunda Guerra Mundial provocou a nível global, 

começa a emergir nos países ditos de Primeiro Mundo, a preocupação de preservar o meio 

ambiente e garantir a paz entre os homens. Esta preocupação se configura com maior força 

nos anos 1960, com a eclosão dos movimentos ambientalistas. 

Nos anos 1970 surge a primeira tentativa de equacionamento dos problemas 

ambientais com a realização da Primeira CNUMAD – Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, em Estocolmo (1972). Neste evento surgiram as bases 

para o que se denominou desenvolvimento sustentável, ou seja, o desenvolvimento capaz 

de satisfazer as necessidades humanas atuais, ao mesmo tempo em que não compromete 

a sobrevivência das gerações futuras. 

Entretanto, as propostas da Primeira CNUMAD não supriram o efeito desejado e a 

destruição do patrimônio ambiental a nível planetário, continuou progressivamente, tornando 

necessária uma Segunda Conferência, ocorrida no Rio de Janeiro, vinte anos mais tarde. 

As propostas da Segunda CNUMAD (ECO-92) não avançaram em relação à Primeira, 

no entanto, houve uma maior participação da sociedade civil através de Organizações Não-

governamentais (ONGs) e movimentos sociais numa conferência paralela, o Fórum das 

Organizações Não-governamentais e Movimentos Sociais (Fórum Global). 

O Brasil sofreu os reflexos de toda essa movimentação em torno da questão 

ambiental, sendo que a partir da década de 1970, começa a emergir uma preocupação com 

a questão ambiental brasileira, iniciada com o movimento ecológico. No entanto, ela é 

entremeada de contradições desde suas fontes de concepção: o Estado, “rendido” às ações 

preservacionistas por interesses em investimentos de capital estrangeiro; o movimento 

social gaúcho e fluminense; e o retorno de exilados políticos conhecedores dos movimentos 

ambientalistas europeus (GONÇALVES: 1996). 
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No começo da década de 1980, com o processo de abertura política brasileira, é que 

se inicia uma preocupação ambiental em Sergipe também com a emergência do movimento 

ecológico. O marco da luta ecológica sergipana é a criação da ASPAN – Associação 

Sergipana de Proteção Ambiental, em 1980, tendo à frente o biólogo Genival Nunes. 

Mais tarde, em 1987, é fundado o diretório do Partido Verde em Sergipe enraizado nas 

lutas universitárias, com o então aluno, Sérgio Borges e os professores Luís Fernando e 

José Araújo Filho. Diferente do Partido Verde Alemão, o PV sergipano vai atuar inicialmente, 

mais como movimento social do que como partido. 

Depois de sua institucionalização no início dos anos 1990, após concorrer a eleições 

municipais, o Partido Verde de Sergipe recebe um grande número de filiados que, de fato, 

não tinham os “ideais verdes”, o que faz o partido perder sua identidade quanto à defesa da 

causa ambiental. “A luta do Partido Verde era ideológica”, como definiu BORGES (2003) em 

depoimento. 

Somente a partir da ECO-92 a questão ambiental passa a ser alvo da atenção de 

diversos segmentos da sociedade, estabelecendo uma relação ainda mais intensa com a 

mídia. Na verdade a mídia já se encontrava atrelada à questão ambiental desde o 

surgimento dos movimentos ambientalistas na década de 1960. Segundo Castells (1999: 

161): 

Noticiários de TV, rádio e jornais locais são o instrumento de 

divulgação dos ambientalistas, a ponto de existirem reclamações por 

parte dos políticos e das grandes corporações de que é a mídia, e 

não os ambientalistas, a grande responsável pela mobilização em 

torno da questão ambiental. 

É a mídia a grande responsável pela propagação da temática ambiental em Sergipe, 

ocorrida no início da década de 1990 como reflexo da ECO-92. Com isso, percebe-se que a 

temática ambiental não surgiu a partir de uma conscientização da população, mas do fato da 

mídia escrita sergipana ter se apropriado deste problema para fins políticos, visando 

interesses oligárquicos. Destarte, a expressividade desta problemática em Sergipe está 

intimamente ligada à veiculação de notícias de caráter ambiental pelos meios de 

comunicação sergipanos. 

Este fato é algo preocupante, visto que é sabido que as notícias veiculadas pelos 

meios de comunicação em geral, os sergipanos não se fazendo diferentes, ganham a 

conotação da classe social que as veicula. Nos dizeres de Guareschi (1996: 101) “Quem 

detém a comunicação constrói uma realidade de acordo com seus interesses, justamente 

para poder garantir o poder”. Nessa mesma perspectiva, Abramo (2003: 23-4) expõe que: 
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os órgãos de imprensa não refletem a realidade. A maior parte do 

material que a imprensa oferece ao público tem algum tipo de 

relação com a realidade. Mas essa relação é indireta (...) A relação 

entre a imprensa e a realidade é parecida com aquela entre um 

espelho deformado e um objeto que ele aparentemente reflete: a 

imagem do espelho tem algo a ver com o objeto, mas não só não é 

o objeto como também não é a sua imagem; é a imagem de outro 

objeto que não corresponde ao objeto real. 

Em Sergipe, esta realidade seria formulada a partir de uma seleção de problemas 

ambientais e de municípios nas matérias veiculadas pelos meios de comunicação 

sergipanos. Estes verdadeiros “recortes” irão influenciar na formação de territorialidades que 

refletem os interesses da mídia escrita sergipana concentrada nas mãos das grandes 

lideranças políticas do Estado e representada nos veículos estudados: Jornal da Manhã e 

Jornal da Cidade, pelos respectivos grupos empresariais Construtora Habitacional (Família 

Alves) e Usina Pinheiros (Família Franco). 

Pelo acima exposto pretendeu-se com este estudo verificar se a não abordagem de 

problemas ambientais em Sergipe decorre da relação de poder estabelecida entre a 

população sergipana e as classes políticas estaduais, estas últimas detentoras dos veículos 

sergipanos de comunicação escrita, que escolhem o que, onde e como deve ser vista a 

questão ambiental demarcando deste modo uma estratégia de territorialização do conteúdo 

midiático. 

Para tanto foi estabelecido um confronto entre as notícias veiculadas pelos jornais 

impressos pesquisados (Jornal da Manhã e Jornal da Cidade) e o levantamento de 

denúncias ambientais e de autos de infração realizados, respectivamente, no MPE 

(Ministério Público do Estado de Sergipe) e no IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis), estabelecendo o contraste entre os padrões 

espaciais engendrados pelas notícias de cunho ambiental dos jornais pesquisados e a 

territorialidade dos problemas ambientais detectados pelos citados órgãos públicos. 

A abordagem cartográfica, que possibilitou neste estudo a visualização do objeto de 

pesquisa, baseou-se no estabelecimento de sete classes, definidas a partir dos conteúdos 

das matérias dos jornais pesquisados, bem como dos autos de infração do IBAMA e Ações 

Civis Públicas (MPE): 

 Destinação de resíduos sólidos: engloba as matérias referentes à formação de 

lixeiras; ao trabalho humano em depósitos de resíduos sólidos, à construção de 

aterros sanitários e a precariedade das redes de esgoto; bem como infrações e 
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Ações Civis Públicas de despejo de resíduos sólidos causadores de degradação 

ambiental. 

 Degradação de cursos d’água: foram consideradas matérias que enfocam 

poluição de cursos fluviais, derrubada da mata ciliar, erosão de margens; poluição 

de praias, além de possíveis conseqüências da transposição do rio São Francisco; 

e infrações de despejo de produtos tóxicos nos cursos fluviais. 

 Desmatamento: considerou-se basicamente matérias relacionadas a problemas 

de fiscalização de derrubada de matas para a retirada de madeira para fins 

comerciais e a derrubada de árvores antigas; bem como autos de infração 

referentes a destruição de matas e ao transporte e receptação de produtos 

florestais tais como madeira em tora, lenha etc. 

 Devastação de áreas protegidas: foram consideradas matérias que abordam a 

invasão e a poluição de manguezais, degradação ambiental em serras residuais e 

em projetos de preservação de fauna marinha; e infrações de alteração das 

características naturais da zona costeira para fins de construção civil. 

 Erosão: considerou-se matérias relacionadas a deslizamento ou povoamento de 

encostas; 

 Destruição da biodiversidade (fauna): abrange autos de infração relacionados à 

caça e à pesca ilegal. 

 Outros impactos ambientais: engloba matérias, infrações ambientais e Ações 

Civis Públicas que não se enquadram nas demais classes e que não apresentam 

número de abordagens relevante para a criação de uma nova classe. 

Como procedimentos metodológicos complementares foram seguidas as seguintes 

etapas: 

a) Levantamento bibliográfico 

O levantamento bibliográfico foi realizado a partir de três temáticas: meio ambiente, 

mídia, território e poder local. 

b) Pesquisa hemerométrica 

A pesquisa hemerométrica foi realizada na Hemeroteca da Biblioteca Pública 

Epiphânio Dória compreendendo dois jornais sergipanos de circulação diária: Jornal da 

Manhã e Jornal da Cidade. A seleção das matérias foi realizada pela observação das 

manchetes e cadernos dos referidos jornais, nas edições compreendidas entre os anos 
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de 1993-2000 do Jornal da Manhã e 1993-2002 do Jornal da Cidade. Nesta etapa 

foram preenchidas fichas-resumo onde se destacou os aspectos relevantes das 

matérias selecionadas sobre a questão ambiental em Sergipe. 

c) Tratamento estatístico das informações 

Os dados obtidos nas matérias dos jornais pesquisados receberam tratamento 

estatístico de onde resultaram gráficos e tabelas. 

d) Análise de conteúdo 

A análise dos jornais foi baseada na elaboração das fichas-resumo e consistiu numa 

classificação quanto aos problemas e aos municípios abordados, bem como a forma 

como a notícia foi veiculada, buscando seu entrelaçamento com as categorias 

estudadas. 

e) Entrevistas semi-estruturadas 

Foram realizadas entrevistas com lideranças ambientais (de comunidades e ONG’s), 

jornalistas e técnicos de órgãos públicos como ADEMA (Administração Estadual do 

Meio Ambiente), SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente), IBAMA e MPE, 

buscando identificar as ações desencadeadas pelos mesmos em relação à temática 

ambiental em Sergipe. 

f) Levantamento de denúncias no Ministério Público do Estado de Sergipe 

Foi realizada identificação, classificação quanto a tipo e localização das Ações Civis 

Públicas registradas no Centro de Apoio Operacional do MPE, sobre os problemas 

ambientais de Sergipe no período abrangido pela pesquisa (1993-2002). 

g) Levantamento de autos de infração ambiental no IBAMA 

Foram realizadas identificação, classificação e mapeamento temático, quanto a tipo e 

localização, das infrações ambientais detectadas pelo IBAMA no período 

compreendido entre 1993 e 2002. 

h) Produção de cartogramas 

Foram produzidos cartogramas temáticos relativos aos problemas ambientais 

abordados pelos jornais pesquisados e pelo IBAMA e MPE no conjunto dos municípios 

sergipanos no período 1993-2002. Esses documentos foram elaborados a partir de 

bases cartográficas obtidas em órgãos públicos e da utilização de softwares gráficos: 

Auto CAD, Corel Draw e Corel Photopaint. 
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2. MARCO ANALÍTICO 

É freqüente encontrar entre os meios de comunicação, uma abordagem voltada à 

questão ambiental, embora na maioria das vezes esta esteja deslocada da noção científica 

de meio ambiente (MENDONÇA, 1998). Desta forma 

A mediação interessada, tantas vezes interesseira, da mídia, 

conduz, não raro, à doutorização da linguagem, necessária para 

ampliar o seu crédito, e à falsidade do discurso, destinado a 

ensombrear o entendimento. O discurso do meio ambiente é 

carregado dessas tintas, exagerando certos aspectos em detrimento 

de outros (M SANTOS 1992: 8). 

Ao se apropriar da natureza, a mídia passa a discuti-la a partir de uma concepção de 

natura naturans. Ao ver de Milton Santos (1997: 8) uma compreensão errônea, visto que 

A natureza primeira, como sinônimo de ‘natureza natural’, só existiu 

até o momento imediatamente anterior àquele em que o homem se 

transformou em homem social, através da produção social. 

A forma de apropriação da natureza, ou seja, “o como, por que, por quem e para quem 

a natureza é apropriada” (GONÇALVES, 1995: 311) insere a abordagem geográfica na 

questão ambiental. Nesta análise, o geógrafo vai se valer principalmente da categoria 

território, visto que 

[...] a noção de território atualiza, de maneira candente, a 

problemática entre natureza e sociedade, uma vez que ao se 

organizar territorialmente, cada sociedade forja padrões de 

ocupação e uso dos recursos e espaços [...] (op cit). 

Desse modo busca-se entender o conceito de território a partir das relações de poder 

estabelecidas. Rafesstin (1993: 143) entende esta categoria de análise como um conflito de 

interesse dos grupos de poder. Para este autor 

Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por 

exemplo, pela representação), o ator “territorializa” o espaço. [...] O 

território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou trabalho, 

seja energia e informação, e que, por conseqüência, revela relações 

marcadas pelo poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a 

prisão que os homens constroem para si. 
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Numa mesma perspectiva teórica, Souza (2000) entende o termo território, na sua 

essência, não como qualquer recorte espacial, mas sim como um espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder, salientando que esta categoria não é, de fato, 

um espaço concreto, mas um campo de forças que opera sobre um substrato referencial 

que é o espaço social. 

Sob esta concepção teórica pode-se entender que a abordagem da mídia impressa 

sergipana sobre a questão ambiental constitui-se a partir de uma seleção de problemas 

ambientais e de municípios nas matérias veiculadas, o que influencia na visão que os 

demais atores sociais direcionam a esta questão, estabelecendo relações de poder. 

A mídia exerce um poder entendido por Bourdieu (apud SZPACENKOPF, 2003) como 

poder simbólico, que é a capacidade de, através do uso da palavra, sem emprego de força 

física ou econômica, fazer com que quem esteja sob influência deste poder, creia 

legitimamente no que está sendo proferido. Szpacenkopf (2003: 70-71), ao demonstrar a 

influência do poder simbólico exercido pela mídia televisiva, expõe que 

As palavras contidas nas enunciações e nos enunciados do 

telejornal têm o poder de fazer-ver e fazer-crer. Escolher esta e não 

aquela notícia, desta e não daquela forma, com esta e não com 

aquela montagem mostram a ingerência do poder, que determina o 

que deve ser adotado como a reprodução da verdade dos fatos. 

Esses fatos são eleitos, podemos assim pensar, por formadores de 

um mercado, facilitando a formação de opinião, mas também 

dirigindo os formadores de opinião. 

Esta reflexão pode ser estendida à mídia de uma forma geral, uma vez que em 

quaisquer formas por ela assumidas, um acontecimento antes de se tornar fato jornalístico, 

passa por transformações que dependem dos interesses de quem domina este ramo de 

atividade. Daí Champagne (2001) afirmar que a forma como a notícia é veiculada diz muito 

tanto do meio jornalístico quanto do grupo social que representa. 

À medida que o poder simbólico exercido pela mídia contribui incisivamente à 

configuração de uma realidade que serve aos interesses dos grupos dominantes e a faz ser 

enxergada pela população, ele passa a ser elemento de desarticulação do empoderamento 

local. Posto que, segundo Dowbor (1999: 35) “é no nível local que se podem realmente 

identificar com clareza as principais ações redistributivas”. 

Portanto, com a atuação da mídia, a realidade enxergada pela população é uma 

realidade forjada sob os interesses da classe dominante. Destarte, o poder local se esvai ou 

ainda passa a ser configurado a partir da ação midiática para a conformação dos seus 

 13390 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

próprios interesses, exprimindo uma espacialidade difusa acerca dos problemas ambientais, 

desconectada das lutas territoriais cotidianas que dão sentido ao lugar (CARLOS, 2001). 

Contrapondo-se a esta abordagem midiática sobre a problemática ambiental está o 

poder público – MPE e IBAMA – que, a partir dos registros de denúncias de práticas 

abusivas ao ambiente, deve agir como instâncias de empoderamento dos cidadãos, 

deixando nítido que 

(...) o poder local já não pode mais ser visto, portanto, como um 

nível de decisão que se limita à construção de praças, recolhimento 

de lixo e outras atividades de cosmética urbana. Trata-se de um eixo 

estratégico de transformação do modo como tomamos as decisões 

que concernem ao nosso desenvolvimento econômico e social (op 

cit: 36). 

Neste ínterim, a disputa entre mídia escrita e poder público, configura-se como um 

campo simbólico no qual disputa-se a hegemonia da questão ambiental. Assim, ao 

estabelecer agendas de interesses territoriais discrepantes, tais agentes desvelam e 

inscrevem as marcas no território tendo o campo ambiental como foco de disputa. Em outras 

palavras, a mídia impressa e o poder público constituem territórios em disputa da questão 

ambiental em Sergipe. 

3. MÍDIA E GRUPOS POLÍTICOS: (DES) CONFIGURANDO O PODER LOCAL 

O Estado de Sergipe, assim como grande parte dos estados nordestinos, mantém-se 

sob a guarda de aristocracias políticas que se revezam no domínio do poder estadual. Tais 

grupos políticos não mantêm domínio apenas sobre os cargos eletivos do estado, mas 

conseguem, através de instrumentos como a mídia, influenciar toda a população sergipana, 

ditando formas de pensar, de agir, de enxergar os fatos. 

O Jornal da Manhã e o Jornal da Cidade são exemplos típicos do exposto acima. 

Estes jornais de circulação diária no estado de Sergipe são mantidos pelos dois maiores 

grupos políticos estaduais. O Jornal da Manhã, que circulou de 1986 a 2000, sendo em 

seguida substituído pelo Correio de Sergipe, teve como grupo mantenedor a Família Alves, 

ligada à construção civil. Por sua vez, o Jornal da Cidade, fundado em 1970 e circulando até 

os dias atuais, é mantido pela Família Franco, grupo ligado à aristocracia açucareira. 

Nos cartogramas a seguir, elaborados a partir das notícias veiculadas pelos jornais 

pesquisados, observa-se nitidamente um enfoque sobre Aracaju, fato explicado, entre outros 

motivos, pela centralização do poder de decisão existente em todos os países 

subdesenvolvidos e que anda na contramão do poder de decisão local (DOWBOR,1999). 

Desta feita, a capital sergipana é responsável por centralizar poder econômico, traduzido 
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pelo poder de difusão de focos de notícias sobre problemas ambientais, que representa o 

próprio poder de produzir/reorganizar território. 

No biênio 1993/1994 percebe-se que, principalmente quanto à edição de matérias que 

abordam o destino dos resíduos sólidos, há um enfoque basicamente sobre Aracaju, 

embora este constitua um problema que afeta todos os municípios sergipanos pela 

inexistência de aterros sanitários ou outros meios adequados de destinação de tais resíduos 

(figuras 1 e 2). 

Nº DE OCORRÊNCIAS

TIPOS DE PROBLEMAS

EROSÃO

OUTROS
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N
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DEGRADAÇÃO DE CURSOS
D'ÁGUA

DESMATAMENTO

DEVASTAÇÃO DE ÁREAS PRO-
TEGIDAS

Fonte: Jornal da Manhã, 1993/94.
Elaboração: Julia Maria de Santana
Digitalização: Edson Magalhães  

FIGURA 1 – Problemas ambientais enfocados pelo Jornal da Manhã, 1993-1994. 

No Jornal da Manhã a totalidade das matérias que versavam sobre a destinação de 

resíduos sólidos tinha Aracaju como foco. O Jornal da Cidade, seguindo na mesma direção, 

abordou Aracaju em 92,8% das matérias que tratavam deste assunto. 
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Nº DE OCORRÊNCIAS

TIPOS DE PROBLEMAS

Fonte: Jornal da Cidade, 1993/94.
Elaboração: Julia Maria de Santana
Digitalização: Edson Magalhães
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FIGURA 2 – Problemas ambientais enfocados pelo Jornal da Cidade, 1993-1994. 

Nestas matérias a abordagem dos problemas ambientais encontra-se muitas vezes 

resumida a denúncias de acúmulo de lixo em determinados bairros da capital sergipana, 

sendo esta atitude entendida pelos jornais como um indício de abandono do poder público 

municipal para com a população local. 

A publicação destas matérias evidencia um embate político entre a prefeitura municipal 

de Aracaju e grupos políticos mantenedores dos jornais pesquisados. Isto demonstra que a 

redução da problemática ambiental a efeitos minimizados, torna-se sobremaneira, objeto de 

culpabilidade do poder público seguindo a lógica da conveniência política, que se intensifica 

principalmente nos períodos eleitorais a exemplo dos anos em questão. 

Nas matérias abordadas nos biênios 1995/1996 e 1997/1998, destaca-se mais uma 

vez o destino dos resíduos sólidos. O foco da abordagem sobre esse problema ambiental é 

a Grande Aracaju (região metropolitana que engloba os municípios de Aracaju, Barra dos 
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Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão) e mais precisamente o município de 

Aracaju. 

Nestas matérias a abordagem dos problemas ambientais encontra-se resumida a 

denúncias de acúmulo de resíduos sólidos na Orla da Praia de Atalaia e a falta de 

saneamento básico e acúmulo de lixo em bairros de Aracaju. 

No biênio 1995/1996, este último problema mostrou-se relevante, uma vez que, o 

Jornal da Manhã publica de 28 de fevereiro a 18 de setembro de 1996, a coluna SOS 

Bairros, que tinha como objetivo denunciar o descaso do poder público municipal com os 

bairros aracajuanos, principalmente os da periferia, configurando, assim como no período 

anteriormente analisado, um embate entre o grupo político da esfera municipal e a classe 

mantenedora do jornal. 

Com relação a problemas de erosão, nos dois biênios citados, os jornais pesquisados 

restringem o enfoque sobre o perigo de desabamento de encostas habitadas, principalmente 

na periferia de Aracaju, devido à chegada do período chuvoso. É possível perceber, na 

forma como são construídas as matérias, que há um sutil deslocamento do eixo da questão, 

incentivando a população a acreditar que isso é mais um problema da sazonalidade das 

chuvas (natura naturans) do que uma demanda sócio-ambiental. 

No biênio 1999/2000 merece destaque a devastação de áreas protegidas que se 

encontra principalmente ligada à invasão de manguezais pela população carente para 

construção de habitação. Mais uma vez deixa-se de lado a problemática central do fato (de 

ordem sócio-ambiental), recortando-se aspectos do fato. Ou seja, não se aborda o porquê 

da população carente está a destruir o manguezal e, ao mesmo tempo, deixa-se às escuras 

o fato desse mesmo ecossistema ser aterrado por grandes construtoras (ligadas aos grupos 

políticos mantenedores dos jornais pesquisados) para fins de especulação imobiliária. 

A destinação de resíduos sólidos continua sendo destaque nas matérias veiculadas 

neste biênio. Aracaju novamente aparece como foco, com matérias que abordam 

principalmente o trabalho humano, em especial o trabalho infantil nos lixões. 

No biênio 2001/2002 novamente tem-se uma presença marcante de matérias que 

abordam o destino dos resíduos sólidos. O Jornal da Cidade – único jornal pesquisado neste 

período devido à saída de circulação do Jornal da Manhã no ano 2000 – aborda 

basicamente esta questão na Grande Aracaju que representa 92,3% dos registros, com 

preponderância do município de Aracaju que é abordado em 65,4% das matérias 

pesquisadas (figura 3). 
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FIGURA 3 – Problemas ambientais enfocados pelo Jornal da Cidade, 2001-2002. 

Um ponto a ser questionado é a forma de abordagem dos problemas ambientais por 

este jornal. Assim como no biênio anterior, a destinação dos resíduos sólidos é abordada de 

forma restrita, sendo tratada somente quanto a problemas de trabalho infantil nos lixões ou à 

expulsão de catadores de lixo em áreas destinadas a conter tais resíduos. Ou seja, a 

abordagem é pautada em algumas conseqüências produzidas pelos depósitos de resíduos 

sólidos desviando a questão do seu eixo principal que estaria nos custos ou demandas 

sócio-ambientais da formação destes depósitos. 

Os grupos políticos sergipanos, através dos recortes promovidos pela mídia, passam a 

se apropriar do território de uma forma individualizada, o que parece reproduzir uma 

sensação de pontualidade e desconexão dos problemas. É como se, por exemplo, um 

problema ambiental em Amparo do São Francisco não tivesse nenhuma relação com a 
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problemática ambiental de Aracaju, Itabaiana e outros municípios sergipanos. Tal quadro 

exprime o propósito de burlar a cidadania a partir da desarticulação dos fatos. 

Todavia este poder político conflitua com uma instância de empoderamento do 

cidadão, representada pelo MPE e IBAMA, que a partir dos registros de denúncias de 

práticas abusivas ao meio ambiente muitas vezes põem em questão as territorialidades 

traduzidas pela referida veiculação midiática. 

4. AÇÃO DO ESTADO FRENTE AOS PROBLEMAS AMBIENTAIS: IBAMA E MPE 

Até fevereiro de 1989 as infrações ao meio ambiente tinham atendimento fracionado, 

segundo as respectivas áreas de ocorrência. As ações na área florestal eram executadas 

pelo IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal), águas continentais e marinhas 

pela SUDEPE (Superintendência de Desenvolvimento da Pesca) e as demais ações como 

poluição/degradação tinham atendimento pela ADEMA (Administração Estadual do Meio 

Ambiente). A partir da data acima citada, por força da lei 7.735/89, SUDEPE e IBDF deram 

origem ao IBAMA em Sergipe, com competência potencialmente ampliada em relação às 

instituições de origem. 

Por ter uma relação inteiramente ligada à área ambiental, o IBAMA foi, dentre os 

órgãos públicos pesquisados, o que mais atuou frente aos problemas ambientais ocorridos 

no período analisado. 

O Ministério Público Estadual apresentou um número de 22 Ações Civis Públicas na 

área ambiental. Isso se explica devido à falta de controle que o Centro de Apoio Operacional 

do MPE mantém sobre os processos de crimes ambientais, já que, alguns promotores de 

comarcas do interior do Estado dão entrada no processo e não encaminham uma cópia ao 

referido departamento. Além disso, somente em Aracaju existe um setor específico para a 

resolução de crimes desta ordem: Promotoria do Cidadão vinculada ao Meio Ambiente e 

Urbanismo. 

Esta Promotoria surgiu em 2003 a partir da Curadoria do Meio Ambiente e Urbanismo, 

desmembrada da Curadoria do Patrimônio Público em 1999 e ainda está em fase de 

estruturação, não tendo inclusive número de funcionários suficiente para um funcionamento 

adequado o que compromete, entre outros aspectos, uma compilação dos crimes 

ambientais ocorridos desde a sua criação. 

Assim, tomando como base os dados dos autos de infração fornecidos pelo IBAMA, 

percebeu-se que somente a partir do biênio 1997/1998, mais especificamente no ano de 

1998, tem-se um número significativo de danos ao ambiente. Fato explicado pela aprovação 

da lei nº 9.605/98, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, que dispõe sobre as 
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sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente. Esta lei 

Introduziu no ordenamento jurídico brasileiro, de forma clara e 

objetiva, penas e sanções bem definidas; transformou em crimes a 

maioria das condutas outrora tidas simplesmente como 

contravenções penais (...) corrigiu distorções existentes no Código 

da Caça; estabeleceu responsabilidade de penas das pessoas 

jurídicas, que responderão pela infração ambiental, seja ela 

cometida por decisão de seu representante legal, contratual ou de 

seu órgão colegiado no interesse ou benefício da sua entidade (E 

SANTOS, 2003: 30). 

Diferentemente do enfoque da mídia, onde prepondera a destinação dos resíduos 

sólidos, os autos de infração do IBAMA, destacam o desmatamento como o principal 

problema ambiental do Estado de Sergipe. O IBAMA registrou, principalmente, autos 

relacionados ao transporte de madeira, problema ambiental ignorado pela mídia escrita 

sergipana no período analisado. 

Nos cartogramas do biênio 2001/2002 (figura 4) observou-se um aumento significativo 

de autos de infração lavrados pelo IBAMA, reflexo de certa melhoria nos procedimentos 

fiscalizatórios, garantidos inclusive pela aquisição de veículos e equipamentos de trabalho. 

No entanto, a atual estrutura de organização do IBAMA ainda está longe do ideal. Existem 

em todo o Estado de Sergipe apenas 12 fiscais do órgão, distribuídos em três postos: 02 

fiscais em Pirambu, ao Norte do Estado; 02 fiscais em Cristinápolis, ao Sul; e 08 fiscais em 

Aracaju, no Centro-leste. 
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FIGURA 4 - Autos de infração lavrados pelo IBAMA-SE, 2001-2002. 

Assim como na abordagem midiática, o Estado também concentra suas ações sobre 

problemas ambientais em Aracaju. Segundo Manoel Rezende Neto (2004), chefe da Divisão 

de Fiscalização do IBAMA/Sergipe, isto se deve ao fato do maior contingente de fiscais está 

sediado na capital sergipana e da atual administração ter priorizado ações preventivas com 

maior freqüência na capital, além de Aracaju concentrar o maior número de denúncias no 

Estado. 

Apesar de ainda evidenciar uma concentração na capital sergipana, os dados do 

IBAMA sobre crimes ambientais já evidenciam uma maior quantificação e diversificação de 

problemas desta ordem em outros municípios sergipanos. O que demonstra uma 

discrepância entre a visão midiática e a ação do Estado sobre a questão ambiental em 

Sergipe, sendo que esta divergência não se mostra ainda maior devido à estrutura 

organizacional por que passa o IBAMA atualmente. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do momento em que a mídia tem seu valor de veículo-meio transformado num 

valor de veículo-mensagem há uma limitação na dimensão do poder local, uma vez que a 

dialógica da linguagem, que reside nas trocas simbólicas, perde sentido tornando-se 

unidirecional. A mídia-mensagem é portadora de um único sentido: aquele que vai do 

interesse de grupos políticos até a população, a partir da imposição sutil de pautas 

ambientais (figura 5). 

 

Elaboração: Edson Magalhães 

FIGURA 5 – Atomização da população – dissolução do poder local. 

Posto isso, a supremacia dos grupos políticos no uso da mídia enquanto instrumento 

balizador de territorialidades, se sobrepõe à capacidade fiscalizatória do poder público, cuja 

atrofiação se deve tanto a deficiências de infra-estrutura como a uma atomização da 

população. 

Essa atomização, que corresponde à desagregação do senso coletivo, seria a 

responsável pela perda da capacidade do individuo enxergar os problemas ambientais que 

estão à sua volta ou passar a ver apenas os problemas que são postos pela mídia, numa 

contraposição clara à perspectiva de entrelaçamento entre política e espaço público. 

Portanto, a territorialidade produzida a partir do enfoque midiático seria responsável, entre 

outros fatores, por minar as possibilidades do homem-cidadão erigir-se enquanto ser político 

(ARENDT apud MELO e SOUZA, 2003). 
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