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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema “Jornalismo e Meio Ambiente” e visa analisar a recepção 

das matérias ambientais no jornal Diário de Santa Maria, junto a pessoas leigas no assunto e 

estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifra. Através do estudo de 

recepção, foi possível descobrir se os textos ambientais selecionados apenas informam ou são 

matérias que conscientizam os leitores sobre a temática ambiental. Por meio do referencial 

teórico, estudou-se sobre o contexto histórico do jornal impresso no Brasil e no Rio Grande 

do Sul, jornalismo ambiental na mídia e no Diário de Santa Maria. Também foi importante 

salientar o desenvolvimento de conceitos sobre a educação ambiental, crise ambiental e o 

despertar da consciência. A metodologia utilizada é o estudo de recepção através de um 

questionário, que foi aplicado às pessoas leigas e estudantes. A partir do estudo, pode-se situar 

como se dá a recepção das matérias ambientais produzidas pelo jornal em questão.  

 

Palavras-chave: Jornalismo ambiental. Meio ambiente. Recepção. 

 

 

ABSTRACT 

The present work has the theme "Journalism and the Environment" and aims to analyze the 

reception of environmental matters in the newspaper Diário de Santa Maria, along with lay 

people and students of the subject course of Sanitary and Environmental Engineering from 

UNIFRA. Through the study of reception, it was possible to find out if the environmental 

texts inform or are just news that aware the readers about environmental issues. Through the 

theoretical framework, was studied about the historical context of the printing press in Brazil 

and in Rio Grande do Sul, in the media and environmental journalism in the Diário de Santa 

Maria. Also, was pointed the development of concepts of environmental education, 

environmental crisis and the awakening of consciousness. The methodology used is the 

reception study through a questionnaire that was administered to students and lay people. 

From the study, is important to point the receipt of environmental matters produced by the 

newspaper concerned. 

 

Keywords: Environmental journalism. Environmental. Reception. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 A escolha do tema Jornalismo e Meio Ambiente surgiu a partir da percepção que há, 

atualmente, um aumento na cobertura de temas ambientais, nos veículos de comunicação. O 

que instiga a pesquisadora sobre o assunto é a questão educacional do jornalismo ambiental, 

ou seja, a utilização deste meio como auxílio na construção de um cidadão consciente e a 

ausência de pesquisas que consideram as formas como as pessoas recebem as informações 

sobre a temática. 

Este trabalho apresenta um estudo de recepção das matérias ambientais do Jornal 

Diário de Santa Maria com 2 grupos de pessoas: leigas no assunto e estudantes do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da Unifra. A análise foi feita através da leitura de 4 textos: 

2 notas, 1 reportagem e 1 editorial. A pesquisa dos conteúdos referentes ao meio ambiente 

dentro do jornal foi realizada no período de 28 de fevereiro até o dia 4 de julho de 2011. 

Com o estudo de recepção, tentaremos descobrir se as matérias ambientais produzidas 

no Diário de Santa Maria apenas informam ou são matérias de abordagens integradoras, que 

conscientizam os leitores sobre a questão ambiental.  

O Diário de Santa Maria foi escolhido como objeto de estudo por ser o principal 

veículo impresso de caráter diário (e de produção local) da cidade que lhe dá nome. Dados 

repassados pelo veículo, a circulação média do jornal é de 19.000 exemplares por dia, 

ocorrendo variações na edição de final de semana. 

Os meios de comunicação desempenham um papel primordial, uma vez que são as 

principais fontes de informação para a população, consolidando-se como um fator decisivo 

nos processos de formação de opinião sobre a problemática ambiental. É necessária uma 

informação que mostre os fatos geradores da crise ambiental e suas consequências, para que 

as pessoas tomem conhecimento e possam atuar sobre as causas e não apenas sobre os efeitos. 

Diversas pesquisas revelam que é através da mídia, e principalmente da televisão, que a maior 

parte das pessoas recebe informações sobre o meio ambiente. 

Por sua capacidade de reunir diversos campos de conhecimento e por sua importância 

no mundo globalizado, o tema meio ambiente tratado pela mídia requer uma sequência de 

estudos para ser mais bem compreendido e funcionar como instrumento de busca de um 

jornalismo de qualidade. 

Este trabalho pretende responder à questão principal acima formulada, por meio das 

etapas seguintes: contextualização histórica do Jornal impresso no Brasil e Rio Grande do Sul, 

breve explicação sobre o jornal Diário de Santa Maria, na sequência começa-se a falar do 
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jornalismo ambiental, seus conceitos e funções. Após é descrito o contexto brasileiro e gaúcho 

do tema ambiental no jornal impresso, a temática ambiental inserida no jornal Diário de Santa 

Maria, através do relato da editora Carolina Carvalho, e para finalizar essa parte, é mostrado 

como se dá o jornalismo ambiental na mídia. Os próximos itens são sobre a educação para 

cidadania, importância da mídia para a educação ambiental e crise ambiental e o despertar da 

conscientização. A metodologia do trabalho é feita através de uma explicação sobre a 

recepção, perfil dos leitores, matérias do Diário de Santa Maria escolhidas para análise, o uso 

do questionário. O restante do trabalho é reservado para mostrar os dados obtidos com os 

questionários, análise dos dados obtidos e as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO DO JORNAL IMPRESSO NO BRASIL  

 

A imprensa chega ao Brasil em 1808, com a vinda da família real portuguesa ao país. 

Até então, era proibida a atividade de imprensa no Brasil, fosse a publicação de jornais, livros 

ou panfletos. Com a Imprensa Régia, instituída para a divulgação das leis e dos papéis 

diplomáticos, criada em 13 de maio de 1808, foi possível imprimir legalmente no Brasil, o 

primeiro impresso. 

No dia 10 de setembro de 1808, é publicada a Gazeta do Rio de Janeiro, que tornou- se 

o primeiro jornal publicado em território nacional, graças a Imprensa Régia, hoje conhecida 

como Imprensa Nacional. Com circulação de duas a três vezes por semana, o jornal lucrava 

apenas com as vendas avulsas e as assinaturas, pois a inserção de anúncios era gratuita. O 

primeiro exemplar tinha apenas quatro páginas e foi editado pelo Frei Tibúrcio José da Rocha 

e o último número do jornal circulou em 31 de dezembro de 1821. 

Em Londres é editado e impresso o primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense, 

pelo jornalista Hipólito José da Costa. O jornal foi impresso clandestinamente para escapar da 

censura e através dele, Hipólito, passou a defender o fim da escravidão e a liberdade de 

imprensa.  

A divisão do Correio Braziliense foi feita em quatro editorias: Políticas, Comércio e 

Artes, Literatura e Ciência e Miscelânea, esta dividida em duas subseções, Reflexões e 

Correspondência. O periódico circulou até o ano de 1823 e teve, ao total, 29 volumes editados 

(LUCA; MARTINS, 2005).  

Para Juarez Bahia (1967), o Correio Braziliense era um noticioso, político, vigoroso e 

independente. Tinha características profundamente diversas das da Gazeta do Rio de Janeiro. 

Não tinha atrativos gráficos, o conteúdo era de nível superior e dedicava-se aos problemas do 

Brasil. 

 A atividade de imprensa no Brasil toma característica de empresa em 1880. Da 

tipografia artesanal à indústria gráfica, o jornalismo assume função como veículo de massas e 

surge uma imprensa mais participante e consciente, que passa a ocupar um lugar fundamental 

na vida pública do país. 

O Correio Braziliense, Gazeta do Rio de Janeiro junto com a imprensa Régia foram os 

principais responsáveis pelo surgimento do jornal impresso no Brasil. Hoje no país há um 
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total de 4.103 jornais em circulação (diários, publicados no mínimo quatro dias por semana, 

semanais, quinzenais, mensais, etc.), segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ, 2011).  

Ricardo Noblat (2004) elege as datas que marcaram a vida da imprensa até os dias de 

hoje no livro A arte de fazer um jornal diário. Entre os principais acontecimentos da segunda 

metade do século XX, citados pelo autor, destacam-se alguns: 

– No período entre as décadas de 1960 e 1980, surgem diversos jornais de oposição ao 

regime militar, como O Pasquim, Opinião, Movimento e O Tempo; 

– Em 1962, uma conquista histórica para os que defendem o diploma na profissão: o 

Decreto 1.177 define o profissional de jornalismo e suas funções e condiciona o exercício do 

jornalismo ao diploma de curso superior e ao registro no Ministério do Trabalho; 

– No dia 12 de maio de 1995, um marco histórico: a Folha de São Paulo alcança a 

maior circulação da história da imprensa brasileira, mais de 1,6 milhão exemplares. No 

mesmo ano, o Jornal do Brasil inaugura o primeiro jornal eletrônico do país, o JB Online; 

– Em 1999, a censura à imprensa é relatada em números pela Freedom House: dos 186 

países pesquisados, em apenas 69 existe imprensa livre. 

– Em julho de 2000, o Correio Braziliense inaugura seu novo projeto gráfico e 

editorial, que é a mais inovadora e radical reforma da imprensa brasileira desde 1959, ano de 

grandes transformações no Jornal do Brasil; 

Dados revelados pelo Instituto Verificador de Circulação (IVC) mostram que o 

número de leitores dos jornais no país tem despencado. No primeiro semestre de 2009, de 

janeiro a julho, foram vendidos aproximadamente 4 milhões de exemplares por dia, número 

4,8% menor, se comparado ao mesmo período de 2007 (IVC, 2011).  

A queda no número de leitores, para a ANJ, foi atribuída à crise econômica mundial 

ocorrida em 2009. Também se acredita que muitos dos leitores tenham migrado para a 

internet. 

 

2.1.1 Jornal impresso no Rio Grande do Sul 

 

No Rio Grande do Sul o impresso começou a ser produzido no ano de 1822. Foi 

quando o presidente da província, João Oliveira e Daun, comprou por subscrição pública, uma 

máquina tipográfica do Reino Unido. João Oliveira e Daun foi preso e levado a corte, por esse 

motivo a criação do primeiro impresso gaúcho atrasou. No ano de 1827, em 01 de julho, 

apoiado pelo presidente da província da época, o Brigadeiro Salvador José Maciel, foi criado 

o Diário de Porto Alegre.  
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O primeiro impresso gaúcho tinha um formato reduzido. Geralmente tinha assuntos do 

dia-a-dia e misturas de publicações oficiais, - ora eram a favor e ora contra o governo -, o que 

rendia pouco mais de uma folha e tinha o formato de 12 cm x 29 cm. João Inácio da Cunha, 

redator, publicava atos do governo, anúncios de compra e venda, aluguéis, achados e 

perdidos, fugas e entrada e saídas de embarcações no porto do Guaíba. 

Rüdiger (1998) acredita que a criação do Diário tinha a clara intenção de comunicar os 

pensamentos da Coroa, já que as primeiras insurreições começavam a surgir no país e também 

na província: “As condições de civilização estavam começando a progredir e havia surgido 

um público letrado que precisava ser levado em consideração, mesmo porque a circulação de 

boatos e informações contraditórias punha em perigo o próprio exercício do Governo” 

(RÜDIGER, 1998, p. 13). 

Com duração curta, pouco mais de um ano, o Diário de Porto Alegre circulou até o dia 

30 de junho de 1828. Cinco dias após a sua última edição, surge o impresso Constitucional 

Rio-Grandense em Porto Alegre, dando substituição ao Diário de Porto Alegre. Como os 

outros impressos da época, o jornal teve um pequeno período de circulação, encerrando-se em 

28 de março de 1831. 

O primeiro jornal criado fora da capital foi o O Propagador da Indústria Rio-

Grandense, publicado na cidade de Rio Grande em 1833. Criado pela elite local, formada por 

comerciantes, o periódico durou pouco mais de um ano, pois o redator, o jornalista José 

Marcelino da Rocha Cabral, pediu a renúncia.  

Baseando-se em Silva (1986), os jornais desse período podem ser classificados 

conforme seu posicionamento político em: 

1. Restauradores (da direita conservadora): Apoiavam a Monarquia. A maioria usava 

linguagem violenta e se confrontava diretamente com os jornais da esquerda liberal. Alguns 

poucos eram mais moderados em seus posicionamentos. 

2. Republicanos (da esquerda liberal): Eram os jornais Farroupilhas, incluindo os 

órgãos oficiais da República Rio-Grandense (O Povo, O Americano e Estrella do Sul). Nem 

todos eram verdadeiramente republicanos, alguns aliavam-se à Monarquia. Os nitidamente 

republicanos eram separatistas e pretendiam a província independente. Utilizavam linguagem 

violenta, principalmente nas fases mais críticas. 

3. Liberais moderados (da direita liberal): Eram jornais que apoiavam a Revolução, 

não a República, e defendiam uma Monarquia Constitucional. Entre estes se incluem aqueles 

mais neutros politicamente, que eram mais publicitários ou noticiosos. 
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Entre 1852 e 1895 os jornais afastam-se da política e passam a dar mais atenção à 

notícia. Surgem mais jornais fora dos grandes centros e em língua alemã, muito falada até 

então no Rio Grande do Sul. 

No dia primeiro de outubro de 1895, é criado em Porto Alegre, por Caldas Junior, o 

jornal Correio do Povo. Foi considerado o jornal mais moderno da época, com estrutura 

técnica e administrativa de empresa no estado e por ser neutro nos assuntos políticos. Ele 

circulou durante 89 anos e teve como motivo para o seu fechamento uma divida assumida 

para a instalação da TV Guaíba, e a criação de Zero Hora, impresso que em 1982 ultrapassou 

o Correio do Povo no numero de tiragens. Em 1986, reabriu sob o comando de uma nova 

direção e existe até hoje. 

Entre 1896 e 1945, surgiu uma nova concepção de jornalismo impresso. Ele ficou 

mais informativo, moderno e um bom número de jornais foram feitos no Rio Grande do Sul, 

inclusive sendo difundidos no interior do Estado. 

Na década de 1970, o jornalismo impresso está definitivamente consolidado no 

Estado, pois possuía bons periódicos e jornalistas, com um público cada vez mais fiel e 

crescente. Porto Alegre mantinha cinco jornais diários: O Correio do Povo, Folha da Manhã, 

Folha da Tarde, Zero Hora e Diário de Notícias. Este último, do grupo Diários Associados, 

estava em decadência. Seu perfil conservador não agradava os leitores. Quem tirou proveito 

dessa situação, como explica Rüdiger (1998), foi o Correio do Povo. O veículo da Caldas 

Júnior viu seus 50 mil exemplares diários, de 1950, crescerem à razão de mil por ano, até 

meados da década de 70. Nos anos seguintes esses jornais passaram por alguns problemas. 

O Diário de Noticias enfrentou uma grande crise, que havia começado no ano de 54, 

quando foi depredado em uma manifestação popular, devido a uma campanha contra Getúlio 

Vargas. Suas portas foram fechadas em 1979. Em 1980, foi suspensa a circulação da Folha da 

Manhã. Mesmo destino teve a Folha da Tarde. Em 1984, ocorreu o fechamento do Correio do 

Povo, que só voltaria a circular em 1986, com nova roupagem (RÜDIGER, 1998). 

 Com a decadência desses quatro jornais, o jornal Zero Hora passou a ser o mais 

vendido no Rio Grande do Sul, e se consolidou na história do jornalismo impresso gaúcho. 

Mesmo que se especule sobre a extinção do jornal impresso, ainda não existem argumentos 

suficientemente capazes de desbancar o espaço ocupado pelos impressos na cultura da 

sociedade atual.  

Hoje, encontram-se, no Rio Grande do Sul, aproximadamente 90 jornais diários, com 

diversos formatos, recursos gráficos, cadernos e editorias. 
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2.1.2 Jornal Diário de Santa Maria 

 

O jornal Diário de Santa Maria circulou pela primeira vez na cidade no dia 19 de 

junho de 2002, tendo Nilson Vargas como editor-chefe até março de 2006. Tem diagramação 

dentro do padrão do Zero Hora – assim como os demais jornais pertencentes ao grupo – onde 

as fotografias ganham destaque pelo tamanho que ocupam nas páginas e pelas cores que 

predominam no projeto gráfico.  É o sexto jornal diário do Grupo RBS (Rede Brasil Sul) e 

circula em Santa Maria e em mais 34 municípios da região central do Rio Grande do Sul.  

O título da publicação foi escolhido pela comunidade, no concurso chamado Jornal 

Novo, Carro Novo. O nome Diário de Santa Maria conquistou a preferência de 59,69% dos 

participantes.  

O jornal tem uma ligação forte com a comunidade. Desde o início do seu lançamento 

foi criado um Conselho do Leitor, instalado já em 2002, e que permanece até hoje em 

funcionamento.  Em junho de 2007, quando o Diário completou cinco anos, mudou seu 

projeto editorial e gráfico: passou a ter um visual mais limpo, moderno e a inclusão de mais 

colunistas nas páginas do jornal. 

No início, o jornal possuía uma tiragem média de 10.795 exemplares, sendo 9.745 

durante a semana e 11.845 no final de semana. Hoje, fica em torno de 18.395 exemplares por 

dia, ocorrendo variações na edição de final de semana, segundo dados repassados pelo veículo 

e sancionados pelo IVC. 

Funciona na sede do Grupo RBS em Santa Maria e possui uma equipe de 33 

profissionais, entre estagiários, repórteres, fotógrafos, freelancer, editores e diagramadores. 

 

2.2 JORNALISMO AMBIENTAL 

 

O jornalismo ambiental é uma subárea do jornalismo científico, pois trata do meio 

ambiente, uma área específica da ciência.  Ele possui algumas características que o afastam de 

outras segmentações do mesmo ramo. De acordo com Bueno (2007), o jornalismo ambiental 

pode ser definido como o processo de captação, produção, edição e circulação de informações 

(conhecimentos, saberes e resultados de pesquisas entre outros) comprometidas com a 

temática ambiental e que se destinam a um público leigo, não especializado.  

Para tratar adequadamente da questão ambiental, o jornalista deve, segundo Bueno 

(2007), possuir uma visão sistêmica, ou seja, ter a percepção que “as pessoas, a natureza, o 

meio físico e biológico estão umbilicalmente conectados”. O autor ressalta também que o 
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jornalismo ambiental não pode apenas informar, mas também explicitar as causas e soluções 

para os problemas ambientais além de mobilizar os cidadãos para fazer frente aos interesses 

que condicionam o agravamento da questão ambiental. 

A respeito do papel desempenhado pelo jornalismo ambiental, Bueno (2007) pondera 

que esse tipo de jornalismo possui varias funções junto à sociedade e ressalta três principais. 

Existe a “função informativa”, que supre a necessidade que o receptor tem em estar em dia 

com os principais assuntos referentes à questão ambiental.  

 

Considerando o impacto que determinadas posturas (hábitos de consumo, por 

exemplo), processos (efeito estufa, poluição do ar e água, contaminação por 

agrotóxicos, destruição da biodiversidade, etc.) e modelos (como o que privilegia o 

desenvolvimento a qualquer custo) tem sobre o meio ambiente e, por extensão, sobre 

a sua qualidade de vida (BUENO, 2008, p. 110). 

 

A “função pedagógica”, que aborda as causas e soluções para os problemas ambientais 

e a indicação de caminhos para a sua superação e a “função política”, tratando da mobilização 

dos cidadãos para fazer frente aos interesses que condicionam o agravamento da questão 

ambiental. Para Bueno (2008, p. 110): “Incluem-se entre esses interesses a ação de 

determinadas empresas e setores que, recorrentemente, têm penalizado o meio ambiente para 

favorecer os seus negócios (indústria agroquímica, de biotecnologia, de mineração, de papel e 

celulose, agropecuária, etc.)”. 

Outros autores como Loose e Peruzzolo (2008) elucidam a complexidade da tarefa que 

cabe ao jornalismo ambiental, já que o jornalista precisa entender a amplitude das questões 

ambientais e relatá-las para os leitores de maneira simples sem comprometer a essência da 

informação, em espaços cada vez mais reduzidos, em velocidades cada dia maiores e 

cuidando para não ser irritantemente didático e até mesmo pedante.  

Berna (2004, p.18), também faz algumas considerações a respeito do papel do 

jornalismo ambiental, destacando que: 

 

[...] deve contribuir para o exercício da cidadania, estimulando a ação 

transformadora, além de buscar aprofundar os conhecimentos sobre as questões 

ambientais, as melhores tecnologias, estimular mudanças de comportamento e a 

construção de valores éticos, menos antropocêntricos.  
 

O que se percebe, atualmente, é um afastamento por parte dos meios de comunicação 

dos problemas em relação aos leitores. Posicionar o receptor como alguém que não pertence à 

realidade representada é visível nas matérias ambientais, pois há pouca investigação, pouco 

conhecimento, e principalmente, pouca contextualização.  
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Essa visão segmentada dos acontecimentos resultaria na dificuldade que os leitores 

têm para entender a amplitude e a importância de determinados conceitos. A falta de 

contextualização é imposta muitas vezes pela rotina corriqueira do jornalista, que não têm 

tempo nem poder para aprofundar-se sobre a questão que escreve, resultando muitas vezes em 

relatos superficiais e desarticulados, restritos somente a um aspecto. 

No artigo Jornalismo Ambiental: explorando além do conceito, de 2007, o autor 

Wilson Bueno argumenta que o jornalismo ambiental deve incorporar uma visão inter e 

multidisciplinar, extrapolando os limites dos cadernos e das editorias, porque a fragmentação 

imposta pelo sistema de produção jornalística fragiliza a cobertura de temas ambientais.  

Para Trigueiro (2003), a questão ambiental aparece de maneira superficial e 

fragmentada na imprensa, e isso se deve a fatores como as percepções sobre o conceito de 

meio ambiente dos profissionais do jornalismo, a pressão pela agilidade na produção e a falta 

de formação acadêmica de muitos. O autor observa que para a maior parte das pessoas a 

expressão “meio ambiente” permanece restrita aos aspectos da fauna e da flora, e com os 

jornalistas isso não é diferente. 

 

2.2.1 Contexto brasileiro e gaúcho do tema ambiental no jornal impresso   

 

Ao longo do tempo, a mídia impressa vem contribuindo para discussões com temas de 

interesse da sociedade em geral. É um meio das pessoas adquirirem conhecimento e refletirem 

sobre diversos assuntos, podendo até mesmo mudar hábitos e opiniões. A preocupação 

internacional com o meio ambiente fez com que os jornalistas brasileiros também 

começassem a refletir sobre o assunto. 

O jornal Correio do Povo, em seu Suplemento Rural no período de 1957 a 1963, 

publicou 301 artigos assinados por Henrique Luís Roessler
1
. Foi o primeiro periódico 

impresso a abrir espaço à cobertura ambiental no Estado. 

A Folha da Tarde, junto com o Correio do Povo e a Folha da Manhã, foram os 

principais responsáveis pela divulgação da temática e das lutas pela preservação ambiental na 

década de 70. Era comum encontrar artigos assinados por ecologistas, principalmente por José 

Lutzemberger. A partir de 1974 o jornal Zero Hora dedica espaço à cobertura ambiental, 

também abriu cadernos especiais para cobrir tais assuntos.  

                                                           
1
 Fundador da primeira entidade de luta e defesa da natureza no Brasil (1955). 
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Ainda nos anos de 1970, aconteceu uma grande polêmica ambiental envolvendo uma 

indústria no Rio Grande do Sul. A poluição empreendida pela fábrica de celulose Borregaard 

impulsionou o movimento ecológico gaúcho. Em meio à censura militar, a fábrica foi fechada 

em dezembro de 1973 até março de 1974 e a discussão tornou-se pública, com o engajamento 

da imprensa na questão. Muitos dos jornalistas da época lançaram-se no tema, criando um 

espaço que foi aproveitado pelo movimento ambientalista para conscientização. 

A partir da metade da década de 1980 as investigações sobre assuntos ambientais 

começaram a ser publicadas no Brasil. A descoberta do “buraco” na camada na camada de 

ozônio e as primeiras hipóteses sobre o impacto das atividades humanas no aumento do 

aquecimento global, abriram um espaço na mídia para o tema.  Na imprensa brasileira nesta 

época, as preocupações voltam-se principalmente para os problemas ambientais da Amazônia. 

Em 1987, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento divulgava o 

relatório Nosso Futuro Comum que foi a base das discussões da Eco-92, Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de 

Janeiro, em junho de 1992 e que reuniu jornalistas do mundo todo. 

O objetivo principal da Eco-92, foi buscar meios de conciliar o desenvolvimento 

socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da Terra. Trigueiro (2003, p. 

81), a respeito da Rio-92 afirma que “nunca, em nenhum outro período da história se falou 

tanto de meio ambiente”. 

A Eco-92 consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável e contribuiu para a 

mais ampla conscientização de que os danos ao meio ambiente eram majoritariamente de 

responsabilidade dos países desenvolvidos. Reconheceu-se, ao mesmo tempo, a necessidade 

de os países em desenvolvimento receberem apoio financeiro e tecnológico para avançarem 

na direção do desenvolvimento sustentável. 

A degradação ambiental e a falta de especialização para cobrir jornalisticamente essas 

questões foram o impulso para que um grupo de profissionais do Rio Grande do Sul criasse o 

primeiro Núcleo de Ecojornalistas do país. O Núcleo de Ecojornalistas do Rio Grande do Sul 

(NEJ/RS) tem sede em Porto Alegre e foi fundado em 22 de junho de 1990. Hoje o NEJ/RS é 

uma organização não governamental (ONG) que se constitui em referência nacional sobre 

jornalismo ambiental, com participação ativa nos principais eventos relacionados ao tema. A 

iniciativa já vinha sendo pensada em 1989, quando ocorreu em Brasília um encontro da 

Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), que sugeriu a criação, em vários estados 

brasileiros, de Núcleos de Jornalistas dedicados à temática ambiental.  
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A dimensão de estudos sobre o meio ambiente foi característica da década de 1990, 

impulsionados pela cobertura jornalística da Eco-92 que seria a renovação dos votos de 

Estocolmo em 1972, com a diferença que aponta Aguiar (2005, p. 9): 

 

A diferença é que a conferência de 1972 teve como principal preocupação introduzir 

a questão ambiental nas políticas de âmbito nacional de cada país, enquanto que a 

Rio-92 trouxe para o debate o avanço da degradação ambiental em nível 

internacional e a importância de soluções globais para os problemas ambientais, 

igualmente, globais. Ou seja, constatou-se que os danos ambientais não respeitam as 

fronteiras entre países e, nos vinte anos entre as duas reuniões da ONU, houve um 

agravamento dos problemas ambientais, tornados transfronteiriços.  

 

Outro importante momento de produção sobre jornalismo ambiental ocorreu com a 

assinatura de diversos países do Protocolo de Kyoto (1997), pela diminuição de gás carbônico 

na atmosfera causada pelos processos industriais e pela dinâmica dos centros urbanos, e a 

divulgação dos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)
2
. 

Oliveira (1996 apud SILVA; BORTOLIERO, 2010) conta que alguns meses antes da 

Eco-92 os jornais da grande imprensa começaram a cobrir diariamente os preparativos do 

evento, alguns deles chegando até a criar cadernos especiais para a temática. Apesar da 

cobertura se concentrar no próprio evento,  

 

Foi também uma oportunidade única para os meios brasileiros trazerem a público a 

questão ambiental, e apontarem os principais problemas do país nesta área, 

intrinsecamente ligados à pobreza, e ao desordenamento político e econômico. Mas 

fica difícil afirmar que as denúncias destes problemas calaram fundo na alma dos 

brasileiros, e neles despertou uma nova consciência, mais ecológica, humanitária e 

universal (OLIVEIRA, 1996, p. 64 apud SILVA; BORTOLIERO, 2010, p. 4). 

 

Jornalistas como Randau Marques e suas matérias sobre poluição industrial e Lúcio 

Flávio Pinto e as reportagens sobre a Amazônia deixaram importantes contribuições para a 

história do jornalismo ambiental desde os anos 1970 no Brasil.  

Belmonte (2004, p. 21) destaca que:  

 

[...] a questão ecológica já era pauta para alguns veículos de comunicação. O 

primeiro a se destacar no cenário urbano foi Randau Marques, do Jornal da Tarde. 

Polêmico e talentoso, ele nunca escondeu a proximidade com o movimento 

ecológico [...] [Ele foi] um dos pioneiros do jornalismo ambiental. 

 

Em 1996 foi fundado o Jornal do Meio Ambiente, pelo escritor e jornalista Vilmar 

Sidnei Demamam Berna. O jornal tinha como objetivo a contribuição para a formação de uma 

                                                           
2
 O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) é o órgão das Nações Unidas responsável por 

produzir informações científicas em três relatórios que são divulgados periodicamente desde 1988. Os relatórios 

são baseados na revisão de pesquisas de 2500 cientistas de todo o mundo (WWF, 2011). 
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nova consciência ambiental através da democratização da informação ambiental com foco em 

multiplicadores e formadores de opinião ambiental e segmentos da sociedade em geral 

interessados em meio ambiente. Em 5 de junho de 2006 foi substituído pela Revista do Meio 

Ambiente, que faz parte da Rede Brasileira de Informação Ambiental (REBIA), e continua 

sendo editada pelo mesmo profissional.  

As notícias, hoje, são pautadas principalmente através de assuntos polêmicos como 

mudanças climáticas, desastres ecológicos, e extinção de espécies, o que trouxe um novo 

impulso ao jornalismo ambiental. Porém, são poucos os jornais especializados na área, como 

a Folha do Meio Ambiente, do Distrito Federal (DF) e o Jornaleco, jornal produzido pelos 

estudantes de Jornalismo da Unifra na disciplina de Jornalismo Especializado I. Alguns 

possuem um caderno especial, como Zero Hora que possui o caderno „Nosso Mundo 

Sustentável‟, que circula nas segundas-feiras, O Informativo do Vale com o caderno „Meio 

Ambiente na Escola‟, que circula mensalmente, e o Jornal do Comércio com o caderno „Meio 

Ambiente‟, que circula anualmente. 

 

 

2.2.2 Jornalismo ambiental na mídia 

 

A mídia tem relevante importância no processo de formação de valores em uma 

sociedade sobre o meio ambiente. Ramos (1996) observa que é através da televisão e dos 

jornais, que a maior parte das pessoas recebe informações ambientais, e por isso seu papel é 

decisivo para formar opiniões sobre a problemática ambiental.  

Nos dias atuais, é o mundo virtual o grande mobilizador dos agentes sociais, 

mostrando que a potência das ações comunicativas podem se articular em rede. O jornalismo 

ambiental vem aparecendo com força em várias publicações e em uma série de serviços que 

surgem no ciberespaço. Essa movimentação periférica resultou na criação da Associação 

Brasileira das Mídias Ambientais (Ecomídias). 

Silva (2003) fala da importância da comunicação para o meio ambiente e dá sugestões 

de como ela deve ser feita. De acordo com ela, há uma necessidade de comunicar as idéias em 

linguagem simples e direta, para envolver mais gente: “precisamos também de um 

recolhimento para elaborar melhor a relação entre as idéias e a prática” (SILVA, 2003, p. 10). 

As atividades de jornalistas ligados à questão espalham-se por vários meios. A Rede 

Brasileira de Jornalismo Ambiental (RBJA, 2011), coordenada pelo jornalista Roberto Villar, 

tem cerca de 300 jornalistas cadastrados. Ela promove a integração de comunicadores de todo 
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o Brasil, possibilitando a troca de pautas, fontes e informações virtuais, e também a 

convivência dos que estão chegando agora ao mercado com os veteranos da área. A Rebia, 

proposta por Vilmar Berna, é uma importante ferramenta para a construção de “espaços” de 

diálogo e trocas presenciais e virtuais. É uma maneira de criar formas de sistematização e 

disponibilização dos conteúdos e informações produzidas (REBIA, 2011). 

Sites de grande abrangência como Ambiente Brasil e O Eco convergem informações 

como portal de notícias e reportagens, artigos e blogs. O Núcleo de Ecojornalistas do RS 

mantém um site
3
 de notícias na internet e também está ligado à produção do programa 

Sintonia da Terra, apresentado todas as sextas-feiras pela manhã, na rádio da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

A Agência Envolverde também possui uma significativa participação em divulgar 

informações ambientais e promover eventos. É coordenada pelo jornalista Adalberto 

Marcondes, que atua desde 1995, em parceira com a Agência Inter Press Service (IPS) e com 

os Programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e para o Desenvolvimento 

(Pnud). Desde então vem se aprofundando na cobertura de temas relacionados ao meio 

ambiente, desenvolvimento humano, educação e cidadania planetária. Em 1998 o site da 

Envolverde entrou no ar, e em janeiro de 2005 foi criada a Envolverde - Revista Digital, que 

reúne todo o conteúdo jornalístico produzido pela equipe. 

As informações fornecidas por ONGs e redes de comunicação, para Lopes (2003), são 

capazes de provocar alterações na organização do pensamento, na visão de mundo e na escala 

de valores dos receptores visando a uma ação imediata ou a uma mudança de comportamento 

de longa duração. 

Diversas organizações não governamentais têm concentrado parte das suas atividades 

na coleta e sistematização de informações ambientais. O crescimento das ONGs e o ganho em 

visibilidade possibilitam a articulação, formação de redes e outras dinâmicas organizacionais 

para trocar informações e ampliar as questões relacionadas ao meio ambiente. 

Percebe-se que muitas ONGs deixaram de lado o objetivo genérico de estimular a 

conscientização ou de se concentrarem nas denúncias contra a agressão ambiental, para 

atuarem em objetivos específicos para preservação e recuperação ambiental. Assim, as novas 

organizações se estruturam em torno de objetivos claros como melhoramento da qualidade da 

água e do ar, educação ambiental etc. Além disso, tratam de ampliar sua sustentabilidade 

                                                           
3
 Ecoagência. Disponível em: <www.ecoagencia.com.br>. Acesso em: 01 nov. 2011.     
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financeira através de mecanismos diversos de financiamento: organismos internacionais, 

órgãos públicos, doações de empresas e mensalidades dos associados (VIOLA; LEIS, 1992). 

No âmbito brasileiro algumas ONGs e organizações globais independentes ganham 

destaque, como o WWF-Brasil
4
 e o Greenpeace

5
. O WWF-Brasil (2011) é uma organização 

não governamental brasileira dedicada à conservação da natureza com os objetivos de 

harmonizar a atividade humana com a conservação da biodiversidade e promover o uso 

racional dos recursos naturais em benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações. 

Criada em 1996 e com sede em Brasília, a ONG desenvolve projetos em todo o país e integra 

a Rede WWF, a maior rede independente de conservação da natureza, com atuação em mais 

de 100 países e o apoio de cerca de 5 milhões de pessoas, incluindo associados e voluntários.  

O Greenpeace é uma organização global independente que atua para defender o 

ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem atitudes e comportamentos. 

Investiga, expõe e confronta crimes ambientais, desafiando os tomadores de decisão a rever 

suas posições e adotar novos conceitos, defende soluções economicamente viáveis e 

socialmente justas. No Brasil, são mais de 70 pessoas trabalhando nos escritórios de São 

Paulo, Manaus e Brasília, 250 voluntários, 47 mil colaboradores e 300 mil ciberativistas 

(GREENPEACE, 2011).  

É importante citar também a Fundação SOS Mata Atlântica que é uma organização 

não governamental criada em 1986. Trata-se de uma entidade privada sem fins lucrativos, 

com a missão promover a conservação da diversidade biológica e cultural do Bioma Mata 

Atlântica e ecossistemas sob sua influência. Estimulam-se ações para o desenvolvimento 

sustentável, promovem a educação e o conhecimento sobre a Mata Atlântica, mobilizando, 

capacitando e estimulando o exercício da cidadania socioambiental. A entidade desenvolve 

projetos de conservação ambiental, produção de dados, mapeamento e monitoramento da 

cobertura florestal do Bioma, campanhas, estratégias de ação na área de políticas públicas, 

programas de educação ambiental e restauração florestal, voluntariado, desenvolvimento 

sustentável e proteção e manejo de ecossistemas (SOS MATA..., 2011).  

Existem ainda muitas outras organizações não governamentais que atuam em prol do 

meio ambiente: para promover a conservação da biodiversidade, para pesquisas sobre meio 

ambiente, implementação de programas de educação ambiental, luta pela defesa de animais, 

entre outros. 

                                                           
4
 Disponível em: < http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/.>. 

5
 Disponível em: < http://www.greenpeace.org/brasil/pt/>. 
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Na televisão (TV) pode-se citar o programa Repórter Eco, transmitido pela TV 

Cultura, aos domingos, às 18h, com reapresentação aos sábados, às 8h30min. O Repórter Eco 

aborda de forma aprofundada pesquisas para o desenvolvimento sustentável e conservação 

dos biomas brasileiros, proteção da rica diversidade biológica e cultural do país, projetos para 

manter para o futuro os recursos hídricos, estudos de controle da poluição do ar, solo, terra e 

água, ecologia urbana, fontes de energia alternativas e renováveis entre outros
6
.  

 No canal Futura, o programa Globo Ecologia, é voltado para questões de educação 

ambiental e consciência ecológica, mostrando a importância do meio ambiente e contribuindo 

para a preservação do patrimônio natural. É transmitido aos domingos, à 1h e às 17h, terça-

feira, à meia-noite, quarta-feira, às 16h, quinta-feira, às 4h45 e aos sábados, às 15h30. O 

Globo Ecologia é transmitido nas manhãs de sábado pela TV Globo
7
.   

Também o programa Cidades e Soluções, transmitido pelo canal Globo News aos 

sábados, às 05h30min, domingo, às 21h30min, segunda-feira, às 03h05min, 08h30min e 

16h30min, e na quinta-feira, às 12h30min, também passa no canal Futura na sexta-feira, às 

20h e nos domingos, às 14h30min. Este programa trata de experiências que dão certo, que 

transformam para melhor a vida das pessoas através do uso inteligente e sustentável dos 

recursos. Em boa parte dos casos, são experiências simples, de baixo custo e fáceis de serem 

replicadas. 

A sociedade brasileira interessada nas questões ambientais dispõe de poucos veículos 

especializados em meio ambiente como foi citado no item anterior. Podemos mencionar o 

jornal Folha do Meio Ambiente e o Jornaleco, que é dedicado ao meio ambiente.  Alguns 

jornais possuem um caderno especial.  

 Entre as revistas que abordam o tema meio ambiente estão: JB Ecológico, Eco 21, 

Ecologia & Desenvolvimento, Saneamento Ambiental, Meio Ambiente Industrial, 

Gerenciamento Ambiental, entre outras. 

De acordo como jornalista Vilmar Berna (2002), cada veículo novo que surge na área 

ambiental cumpre uma importante função social e não significa apenas aumento de postos de 

trabalho para profissionais especializados. É também um fator a mais de favorecimento do 

diálogo entre os diferentes setores da sociedade que precisam estabelecer parcerias por um 

desenvolvimento sustentável. 

A informação ambiental na visão de Berna (2008), sendo de qualidade e em 

quantidade, é imprescindível para a formação e mobilização ambiental. Mas se for feito de 

                                                           
6
 Disponível em: <<http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/reportereco.asp> . 

7
 Disponível em: <http://memoriaglobo.globo.com/Memoriaglobo/0,27723,GYN0-5273-267932,00.html>.  
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forma deficiente, mentirosa ou incompleta pode levar ao movimento contrário: a 

desmobilização.  

Para Berna (2008, p. 90): 

 

A democratização da informação ambiental é fundamental para o exercício pleno da 

cidadania crítica e participativa, pois quando as pessoas, o povo, ou as organizações 

não dispõem de informação de qualidade, fica comprometida a capacidade de fazer 

escolhas entre as diferentes alternativas e caminhos. 

 

Alguns estudos têm apontado uma série de fragilidades nas formas como o meio 

ambiente aparece na mídia – seja em função da espetacularização, da superficialidade com 

que os assuntos são tratados ou da falta de espaço para abordagens mais complexas em torno 

das questões apresentadas (ABREU, 2006). 

A mídia, ao noticiar assuntos sobre o meio ambiente, tem privilegiado os aspectos 

catastróficos. Para Scharf (2004), tal deficiência se explica, em parte, por um erro histórico: 

achar que o meio ambiente só interessa a jovens românticos e idealistas. Grande parte da 

imprensa trata a questão ambiental pelo que tem de belo ou de destrutivo, deixando de ver o 

outro lado: o impacto concreto do meio ambiente em áreas como a política, econômica e 

social. “O valor da natureza é puramente estético idealizado. Nada mais” (SCHARF, 2004, p. 

51). 

Silva (2005) fez uma análise da cobertura de três grandes jornais brasileiros
8
 e ficou 

claro que as notícias publicadas apresentam a natureza como tendo relação direta com a 

sociedade, o aspecto negativo dessa relação é o que recebe mais ênfase. Um dado objetivo 

apontado pela autora vai além: no período analisado, 59% dos textos apresentavam cunho 

negativo, referindo-se a catástrofes como enchentes e terremotos, descrevendo casos de 

destruição irrevogável do meio ambiente e mostrando a existência de conflitos políticos nessa 

área. Apenas 36% do material analisado buscou mostrar aspectos positivos ou bons exemplos 

da relação homem/natureza. Outro dado importante da análise é que apenas 37% dos textos 

tinham informações mais aprofundadas sobre os assuntos abordados, sendo que 63% 

restringiram-se aos aspectos factuais. 

 Os jornalistas entrevistados por Silva (2005) em sua pesquisa, revelaram que 

ONGs ambientalistas são consideradas as melhores fontes de consulta para a produção de 

                                                           
8
 Em sua dissertação de mestrado, a autora analisou a cobertura dada a temas relacionados com a problemática 

ambiental nos jornais „Folha de São Paulo‟, „O Estado de São Paulo‟ e „Jornal do Brasil‟, então os três jornais 

diários com maior tiragem no Brasil, no período de 5 de abril a 5 de maio de 2004, buscando também verificar as 

concepções de meio ambiente entre os jornalistas produtores desses textos e as condições nas quais as matérias 

eram produzidas e publicadas.  
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material jornalístico sobre meio ambiente, seguidas pelas universidades (fontes de pesquisa 

científica) e dos órgãos públicos (fontes de dados oficiais, geralmente embasados em 

pesquisas científicas). 

Trigueiro (2003) coloca como exemplo do caráter instantâneo da mídia, o efeito 

estufa, que embora considerado por muitos especialistas a maior tragédia ambiental em curso 

no planeta, não tem ampla visibilidade na mídia. Segundo o autor, um das explicações desse 

fato é o timing do efeito estufa, ou seja, um problema que “não se resolve num intervalo de 

horas, dias ou meses” (TRIGUEIRO, 2003, p. 79). Isso seria o suficiente para que este fosse 

um tema considerado “frio” em muitas redações. Em uma sociedade cada vez mais 

imediatista, o que está longe de acontecer parece não ter importância, conforme esclarece 

Trigueiro (2003, p. 80): 

  

Algumas questões, como a escassez crescente de água, a progressão geométrica do 

volume de lixo e o ritmo acelerado da desertificação do solo, tornam-se menos 

interessantes se comparados a outros assuntos que têm o apelo do factual, que se 

resolvem numa escala de tempo bem definida e respondem aos interesses 

imediatistas de quem consome notícia. 

 

Como observa Geraque (2006), a imprensa brasileira ainda não despertou para o 

jornalismo ambiental. No ponto de vista do autor, para a mídia ter capacidade de cumprir suas 

funções dentro desse contexto, deve enxergar o problema com toda sua complexidade, para 

que assim possa exigir dos responsáveis algum tipo de solução. Não basta apenas dar uma ou 

duas ligações telefônicas, faz parte também mergulhar no assunto. 

“A democratização da informação ambiental de qualidade é fundamental para o 

exercício da cidadania crítica e participativa”, (BERNA, 2008, p. 90)  pois quando as pessoas 

conseguem perceber a causa dos problemas ambientais que sofremos hoje, acredita-se já ser 

possível dar um passo à frente. Não basta as pessoas conhecerem os problemas ambientais 

mostrados pela mídia sem se tornar mais ativo, crítico e participativo 

 

2.2.3 Temática ambiental no Diário de Santa Maria  

  

Para ser realizada essa parte do trabalho, a pesquisadora conversou com a editora de 

geral, polícia e região do Diário de Santa Maria, Carolina Carvalho. Ela também é titular do 

blog Meio Ambiente, espaço dentro do site do jornal destinado a tratar das questões 

ambientais da cidade, região e mundo de diversas maneiras
9
.  

                                                           
9
 Informação oral.  
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A abordagem ambiental é uma preocupação já bastante antiga do Diário de Santa 

Maria. Desde o seu surgimento, em 2002, o jornal traz informações sobre o tema, pois 

acredita que assim, está promovendo a conscientização das pessoas e está noticiando algo que 

ainda é pouco falado pelos meios de comunicação, como podas de árvores, maus tratos aos 

animais e lixo reciclável.  

O jornal sempre tenta abordar assuntos factuais, trazendo para as suas páginas 

matérias do interesse da comunidade. Também trata de assuntos não factuais, algo que seja 

relevante no sentido de conscientização e o aproveitamento de ganchos, a exemplo do dia do 

meio ambiente, comemorado dia 5 de junho, em que o jornal fez uma reportagem especial no 

Caderno MIX
10

 sobre a destinação correta do lixo descartável. 

De acordo com Carolina Carvalho, há uma grande participação dos leitores quando o 

assunto é meio ambiente. As pessoas ligam para o jornal para reclamarem de podas de árvores 

e abandono de animais, chamando a atenção dos jornalistas do Diário de Santa Maria para 

esses questionamentos da população. O jornal também está atento a outras questões, não só a 

preservação ambiental, mas questões que sejam relevantes para o cotidiano do cidadão santa-

mariense. 

O blog Meio Ambiente, criado em junho de 2009, não tem restrições para tratar 

somente de Santa Maria e região, mas a prioridade é a cidade porque a demanda dos leitores e 

internautas é maior do que os de fora. É um blog que se presta para todo tipo de informação 

em relação ao meio ambiente, de material informativo, interação, denúncia e entretenimento. 

Possui as seguintes categorias: 1, ambiente, cadê meu dono? cadê meu mascote? eventos, 

maus-tratos, olha o meu mascote, produtos para seu pet e quero um dono. Carolina ressalta 

que muitas pessoas comentam e mandam sugestões, ajudando na elaboração de pautas para 

serem postadas (CLICRBS, 2011). 

Por ter uma maior maleabilidade de produção e publicação de conteúdos, o blog 

aproveita uma nota, ou algo que não tenha tanto destaque por questão de espaço no jornal e 

para a sua ampliação dentro do blog. É um espaço para aprofundar o que às vezes não 

conseguem trazer no jornal impresso. 

 

 

 

 

                                                           
10

 Caderno MIX – Caderno publicado nas edições de final de semana 
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2.3 EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA   

 

A educação é assegurada pela Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) como 

um direito fundamental social. É a prática cujo fim resulta no aprimoramento do homem, não 

apenas no sentido de um direito à escolarização, mas como ser humano.  

No entender de Sachs (2004, p. 56): 

 

A educação é essencial para o desenvolvimento, pelo seu valor intrínseco, na medida 

em que contribui para o despertar cultural, a conscientização, a compreensão dos 

direitos humanos, aumentando a adaptabilidade e o sentido de autonomia, bem como 

a autoconfiança e a auto-estima. É claro que tem também um valor instrumental com 

respeito à empregabilidade.   

  

Acima de tudo, tem o papel de formar cidadãos capazes de viver em sociedade e de 

decidirem em que sociedade querem viver. A educação para a cidadania, como os direitos que 

a asseguram, é uma condição indispensável para o crescimento de uma sociedade mais 

democrática. 

Alguns autores compreendem que a educação para a cidadania constitui a orientação 

de indivíduos que reconhecem os seus direitos e seus deveres. Consiste em habilitá-los para a 

integração política. Enquanto outros sustentam que a educação dos cidadãos representa a 

instrução de indivíduos que estejam aptos às transformações ocorrentes na sociedade 

produtiva, possibilitando que os mesmos cooperem efetivamente para o desenvolvimento 

econômico da nação, fundamento do crescimento sustentável. Na perspectiva de Gentili 

(2000), a cidadania não se resume à participação política responsável, nem à produtividade 

competitiva, mas comporta as duas necessidades. 

A educação para a cidadania, no entender de Jacob (2003), representa a possibilidade 

de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas formas de participação em 

potenciais caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma proposta de 

sociabilidade baseada na educação para a participação. 

Para a transformação de valores, deve haver atitudes, movimentos sociais, exercício da 

cidadania. Para entendermos melhor sobre os fatos ocorridos no Brasil, faz-se um breve 

histórico. 

Como herdeiros de uma colônia escravocrata onde tudo era negado às pessoas, não 

encontramos no Brasil um povo acostumado a exercer os seus direitos de cidadãos. Algumas 

vezes nem mesmo conhecem ou sabem da existência desses direitos. 
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 Kury (2009) ressalta que essa pobreza histórica encontra- se na carência de dimensão 

política, tida como principal pressuposto para o sujeito atuar como cidadão crítico e intervir 

na realidade à qual está inserido. 

 

Há um verdadeiro desconhecer da vontade dessa população mais carente, e de 

buscar soluções para os seus problemas, deixando-se levar por determinações que 

visam mais aos interesses individuais dos tomadores de decisões que às 

necessidades coletivas. (KURY, 2009, p. 112). 

 

Dessa forma, o sentimento de exclusão, de não fazer parte do meio, se torna uma 

realidade que é difícil de ser alterada. A base da cidadania está na consciência de um cidadão 

pertencer a uma coletividade, onde possam se buscar melhorias lutando para poder exercer os 

seus direitos. 

Para tentar quebrar esse círculo vicioso, busca-se o apoio da educação, no sentido de 

educar para a cidadania e reverter a lógica que educa para a indiferença e o individualismo. 

Nesse cenário, por exemplo, surge a educação ambiental como estratégia e oportunidade de 

investir no desafio de construir uma cidadania consciente dos problemas enfrentados nos dias 

de hoje. 

 

2.3.1 Importância da mídia para a educação ambiental 

 

A educação ambiental como formação e exercício da cidadania refere-se a uma nova 

forma de encarar a relação do homem com a natureza. É baseada numa nova ética, que 

pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver o mundo e os homens. Essa 

educação é vista como um processo de aprendizagem que valoriza as diversas formas de 

conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária. 

O termo educação ambiental se tornou internacionalmente conhecido em 1977, na 

Conferência Intergovernamental de Tbilisi, organizada pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), em colaboração com a PNUMA. Cerca de 

300 especialistas, representando 68 países do mundo e vários organismos internacionais, se 

reuniram para discutir as propostas elaboradas em vários encontros sub-regionais, definindo 

finalidades, princípios e objetivos.  

Para o desenvolvimento da educação ambiental, recomendou-se que fossem 

considerados todos os fatores que compõem a questão ambiental, tais como aspectos políticos, 

sociais, econômicos, culturais, tecnológicos, entre outros (DÍAZ, 2002). 
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No documento final da Conferência de Tbilisi (IBAMA, 1998), foram propostos 

objetivos para a educação ambiental: 

- adquirir consciência e sensibilização pelas questões do meio ambiente global; 

- vivenciar diversidades de experiências e compreender o meio e seus problemas; 

- adquirir valores sociais, profundo interesse pelo ambiente e vontade de participar 

ativamente em sua melhoria e proteção; 

- desenvolver aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais; 

- proporcionar aos grupos sociais e aos indivíduos a possibilidade de participar 

ativamente nas tarefas de solução dos problemas ambientais. 

Definiram-se também algumas características da educação ambiental: 

- deve permitir que o ser humano compreenda a natureza complexa do meio ambiente, 

resultante das interações de seus aspectos biológicos, físicos, sociais e culturais 

- deve facilitar os meios de interpretação da interdependência desses diversos 

elementos no espaço e no tempo, a fim de promover a utilização mais reflexiva e prudente dos 

recursos naturais para satisfazer às necessidades da humanidade. 

 A partir dessa Conferência, iniciou-se um amplo processo em nível global orientado 

para criar as condições que formem uma nova consciência sobre o valor da natureza e para 

reorientar a produção de conhecimento baseada nos métodos da interdisciplinaridade. 

No Brasil, começou a ser falado em educação ambiental diretamente em 1988 com o 

advento da Constituição da República Federativa do Brasil. Em seu artigo 225, parágrafo 1º, 

inciso VI, estabelece a competência do poder público em “promover a educação ambiental em 

todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” 

(BRASIL, 1988). 

Em 1991, o Ministério da Educação (MEC) determinou que todos os currículos nos 

diversos níveis de ensino deverão contemplar conteúdos de educação ambiental, conforme 

estabelece a Portaria 678, de 14/05/91 (MEC, 1991). Nesse ano também, o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e MEC fizeram um Projeto 

de Informações sobre Educação Ambiental. 

Descrita por Dias (1993, p. 26) a educação ambiental “deve permitir a compreensão da 

natureza complexa do meio ambiente interpretar a interdependência entre os diversos 

elementos que conformam o ambiente”. Acrescenta Dias (1993, p. 27) que: “A educação 

ambiental deve capacitar ao pleno exercício da cidadania, através da formação de uma base 

conceitual abrangente, técnica e culturalmente capaz de permitir a superação dos obstáculos à 

utilização sustentada do meio”.  
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Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio 

de Janeiro, a Rio-92, o Grupo de Trabalho das Organizações não-Governamentais elaborou o 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, que 

confirma entre outros princípios: 

- a educação ambiental não é neutra, mas ideológica; é um ato político; 

- a educação ambiental deve envolver uma perspectiva holística enfocando a relação 

entre o ser humano, a natureza e o universo de forma interdisciplinar; 

- a educação ambiental deve tratar das questões globais críticas, suas causas e inter-

relações em uma perspectiva sistêmica, em seu contexto social e histórico, em seus aspectos 

primordiais relacionados com o desenvolvimento e o meio ambiente; 

- a educação ambiental deve promover a cooperação e o diálogo entre indivíduos e 

instituições, com a finalidade de criar novos modos de vida e atender às necessidades básicas 

de todos, sem distinções étnicas, físicas, de gênero, idade, religião ou classe social. 

A relação entre meio ambiente e educação assume um papel cada vez mais desafiador, 

demandando a emergência de novos saberes para apreender processos sociais cada vez mais 

complexos e riscos ambientais que se intensificam. Nas suas múltiplas possibilidades, abre 

um estimulante espaço para um repensar de práticas sociais e o papel dos educadores na 

formação de um “sujeito ecológico” (CARVALHO, 2004). 

“O desafio de fortalecer uma educação para a cidadania ambiental tem a prioridade de 

viabilizar uma prática educativa que articule de forma incisiva a necessidade de se enfrentar a 

crise ambiental” (JACOB apud MARQUES e SANTOS, 2011). O entendimento sobre os 

problemas ambientais se dá por meio da visão do meio ambiente como um campo de 

conhecimento e significados socialmente construídos, que é perpassado pela diversidade 

cultural, ideológica e pelos conflitos de interesse. 

São inúmeras e variadas as práticas de educação ambiental realizadas por 

universidades, creches, escolas, movimentos sociais, meios de comunicação, sindicatos, 

secretarias de Estado, organizações não governamentais entre outros.  Cada uma dessas 

práticas se pauta por uma interpretação diferente do que significa Educação Ambiental e 

portanto, por aspectos conceituais e metodológicos distintos (REIGOTA, 2000). 

O desenvolvimento e as pesquisas das áreas de ciência e tecnologia oferecem 

instrumentos que podem contribuir para amenizar ou até resolver diversos problemas 

ambientais e a educação ambiental pode criar os alicerces para que toda a sociedade se 

empenhe e determine sua utilização. Caldas (1999), explica que o exercício pleno da 
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cidadania está diretamente relacionado com a democratização do saber, da transformação do 

discurso competente num discurso acessível à maioria da população brasileira.  

De acordo com Caldas (1999, p. 190):  

 

Cabe, portanto, a jornalistas e cientistas trabalharem juntos, em regime de parceria 

por uma comunicação pública da ciência, que possibilite ampliar o número de atores 

sociais no processo decisório e reduza substancialmente a massa de coadjuvantes 

que a história tem reservado à grande maioria da sociedade brasileira.   

 

A informação assume um papel cada vez mais relevante quando se trata de educação 

ambiental. Através dos meios de comunicação existentes hoje, a educação para a cidadania 

representa a possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para transformar as diversas 

formas de participação na defesa da qualidade de vida. 

A importância da mídia para a educação ambiental é reconhecida, por exemplo, pela 

Lei Federal 9.795/1999 (BRASIL, 1999), que institui no Brasil a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA). No artigo 3º dessa Lei, se encontra que todos têm direito à 

Educação Ambiental, cabendo aos meios de comunicação “colaborar de maneira ativa e 

permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e 

incorporar a dimensão ambiental em sua programação”. 

Com o grande avanço das tecnologias de comunicação, aumentando a eficiência e a 

rapidez do processo comunicativo e a grande quantidade de informação disponibilizada, a 

influência dos veículos de comunicação cresce nas decisões, nos hábitos e escolhas das 

pessoas.  As tecnologias de comunicação e informação trazem consequências no modo como 

as pessoas se relacionam entre si e com o meio em que vivem. Ramos (1996, p. 34) acredita 

que “a evolução nos processos de comunicação, proporcionada pelo desenvolvimento 

tecnológico, é um dos fatores responsáveis por uma nova etapa no relacionamento do homem 

com o meio ambiente”.  

Descrito por Dias (1993), o direito à informação e o acesso às tecnologias capazes de 

viabilizar o desenvolvimento sustentável constituem um dos pilares desse processo de 

formação de uma nova consciência em nível planetário, sem perder a ótica local, regional e 

nacional.  

Nesse contexto, os educadores também devem estar cada vez mais preparados para 

passar as informações ambientais que recebem.  Para assim, poder transmitir e decodificar aos 

alunos a expressão dos significados em torno do meio ambiente e da ecologia nas suas 

múltiplas determinações e intersecções. “O desafio da educação, nesse particular, é o de criar 

as bases para a compreensão holística da realidade” (DIAS, 1993, p. 34). 
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Para Reigota (1998), a tendência da Educação Ambiental escolar é de se tornar não só 

uma prática educativa, ou uma disciplina a mais no currículo, mas sim consolidar-se como 

uma filosofia de educação, presente em todas as disciplinas já existentes, e possibilitar uma 

concepção mais ampla do papel da escola no contexto ecológico local e planetário 

contemporâneo. 

Leff (2002) enfatiza que este processo educativo deve ser capaz de formar um 

pensamento crítico, criativo e sintonizado com a necessidade de propor respostas para o 

futuro. É capaz de analisar as complexas relações entre os processos naturais e sociais e de 

atuar no ambiente em uma perspectiva global, respeitando as diversidades socioculturais. 

Não obstante o reconhecimento da importância dos meios de comunicação para o 

caráter educativo sobre a questão ambiental, algumas pesquisas têm identificado a fragilidade 

com que essas mensagens apresentam a problemática ambiental (ANDRADE, 2003; 

FLORENTINO, 2007; LUCKMAN, 2007; RAMOS, 2002; SILVA, 2007). São aspectos que 

priorizam a espetacularização e o catastrofismo e com superficialidade das informações. 

A pesquisa de Luckman (2007), por exemplo, apresenta os resultados de um trabalho 

que buscou identificar processos de recepção de estudantes de dois artigos de revista sobre o 

aquecimento global. A autora observou que ceticismo, impotência e vontade de contribuir são 

sentimentos comuns apresentados pelos estudantes após análise de textos que geralmente 

fazem previsões catastróficas do futuro do planeta. Ela alerta que o ceticismo e a impotência 

ainda aparecem como empecilho para a participação e a ação, muito mais do que uma 

consciência crítica baseada nos fatos. 

Grün (1995) afirma que há uma associação direta entre o alerta para os problemas 

ambientais e o discurso que aponta a necessidade de uma educação que ajude a superar esses 

desafios.  Essa perspectiva nos conduz a um paralelo com o pensamento de Paulo Freire 

(1997), mesmo sem tratar especificamente da educação dita “ambiental”, quando ele diz que 

as noções de consciência e conscientização são as principais referências importantes, na 

medida em que ambas as palavras costumam aparecer com muita freqüência no contexto da 

educação ambiental. 

 

2.3.2 Crise ambiental e o despertar da conscientização  

 

Estamos vivenciando uma grande crise ambiental no mundo. As agressões ao meio 

ambiente, como as queimadas, os lixos químicos, domésticos, industriais e hospitalares, que 

são depositados no solo e nos rios de forma inadequada estão acontecendo com freqüência 
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nos dias de hoje. Presencia-se também o aumento do efeito estufa, o desmatamento 

desenfreado e a extinção de espécies de animais. 

De acordo com Michelotti (2005), a percepção da crise ambiental surgiu em diferentes 

setores da sociedade e forçou seu caminho dentro do sistema dos meios de comunicação, 

participando de um processo competitivo com outros assuntos noticiosos dentro das redações 

e ganhando nas últimas décadas um espaço hoje regular e bastante considerável dentro do 

noticiário. 

O que mais vêm chamando a atenção da sociedade são as notícias acerca do 

aquecimento global, o chamado efeito estufa, fenômeno este causado pela liberação dos gases 

dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, que forma uma espécie de camada em torno do 

planeta, impedindo assim a radiação solar. Também há o aumento do nível do mar, que 

juntamente com a temperatura, vem causando freqüentes furacões, tornados e seca. 

Milaré (2005) relata o que o homem vem fazendo ao longo de sua existência, retirando 

da natureza todos os recursos naturais possíveis para satisfazer suas necessidades, interesses e 

desejos. “Parece ser conseqüência da verdadeira guerra que se trava em torno da apropriação 

dos recursos naturais limitados para a satisfação de necessidades ilimitadas” (MILARÉ, 2005, 

p. 131). Assim, pensa-se que a crise ecológica é resultado das ações equivocadas do homem, 

que durante toda a história, e principalmente com o desenvolvimento industrial, ignorou 

os limites da natureza em busca de seu conforto e bem estar. 

A poluição e a degradação do meio, as crises de recursos naturais, energéticos e de 

alimentos são compreendidas por Leff (2002) como consequência da pressão exercida pelo 

crescimento populacional sobre os recursos limitados do planeta. Também como efeito da 

acumulação de capital e da maximização dos lucros, ocasionando o esgotamento das 

reservas de recursos naturais, degradação da fertilidade dos solos e alterações nas condições 

de regeneração dos ecossistemas.  

A escassez de informações suficientes sobre os problemas ambientais é ressaltada por 

vários autores como uma importante causa da degradação do ambiente. Ao não ter 

conhecimento sobre a atual crise e dos impactos negativos que já foram causados na biosfera, 

torna-se mais fácil o uso predatório dos recursos naturais. Capra (1996) pensa que o fato de 

ignorarmos os princípios da Ecologia é uma das principais razões para estarmos destruindo 

nosso meio ambiente natural. Esta ignorância tem contribuído para a atual crise mundial e 

continuará a produzir crises ambientais até que nos tornemos ecologicamente instruídos. 

Outro fator importante a ser destacado sobre a crise ambiental é o erro que as pessoas 

fazem ao confundir meio ambiente com fauna e flora como se fossem sinônimos. Na 
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concepção de Marina Silva (2003), é grave que a maioria dos brasileiros não se percebe como 

parte do meio ambiente, como se ele fosse algo externo, que não inclui o ser humano. “A 

expansão da consciência ambiental se dá na exata proporção em que percebemos meio 

ambiente como algo que começa dentro de cada um de nós, alcançando tudo o que nos cerca e 

as relações com o universo” (SILVA, 2003, p. 15). 

Ao mesmo tempo em que há o agravamento da crise ambiental, aos poucos 

começa a surgir uma nova consciência das pessoas, que procuram restabelecer a relação 

ente o homem e a natureza. Ainda que esse processo de mudança ocorra de forma 

gradativa, é um passo de grande importância para o enfrentamento da denominada crise 

ambiental. É preciso que se estabeleça um ponto de equilíbrio entre a conservação e a 

exploração planejada e consciente dos recursos naturais. 

Nesse contexto, se faz necessário analisar alguns aspectos da crise ambiental 

vivenciada na sociedade contemporânea, apontando algumas de suas causas, e buscando 

alternativas para a sua superação. O desenvolvimento sustentável é um dos pontos-chave nesse 

processo. Porém sua viabilização depende de diversos fatores, e, principalmente, de uma 

mudança no pensamento, com a formação de uma nova consciência. Segundo Campos (2006), 

é necessário educar para o consumo sustentável na tentativa de implantar a consciência 

ambiental na população. 

O avanço nas pesquisas ambientais e maior consciência, na parte de alguns, 

repercutiram nas empresas. Almeida (2003) esclarece que mais de 2000 companhias no 

mundo já apresentam relatórios de sustentabilidade, mais abrangente que os tradicionais 

documentos financeiros. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS) publica a cada dois anos o relatório da Sustentabilidade Ambiental, 

onde são abordados os dados relativos aos desempenhos econômico, ambiental e social das 

empresas associadas. 

Para Leff (2002), a resolução da crise ambiental e a construção da racionalidade 

ambiental requerem a mobilização de processos sociais como a formação de uma consciência 

ecológica, o planejamento transetorial da administração pública, a participação da sociedade 

na gestão dos recursos ambientais e a reorganização transdisciplinar do saber. 

A alfabetização ecológica também é uma etapa importante no sentido de superar a 

atual crise ambiental e social. Capra (1996) relata que a alfabetização ecológica envolve o 

conhecimento e a compreensão dos princípios da Ecologia, bem como do pensar em termos 

de sistemas. Para ele, Ecologia, além de um campo de estudos, precisa tornar-se um modo de 
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vida, um modo de vida assentado sobre novos valores, que se pode chamar de valores 

ecológicos, como a cooperação, a conservação, a qualidade e a associação. 

É através dessa alfabetização ecológica, que nada mais é do que educação ambiental, 

que contribuirá para o processo de conscientização ambiental das pessoas, aqueles que 

desejam uma sociedade ecologicamente viável.   
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

O percurso metodológico foi sistematizado em quatro etapas: recepção, onde há 

explicações sobre esse método de pesquisa, perfil dos leitores, no qual descorre sobre os dois 

grupos de leitores escolhidos para responder o questionário, matérias do Diário de Santa 

Maria escolhidas para análise, que é a justificativa das matérias escolhidas e o uso do 

questionário, onde é descrito sobre esse método e como ele foi aplicado na pesquisa. 

 

3.1 RECEPÇÃO  

 

O trabalho aqui proposto é baseado em um estudo de recepção do Jornal Diário de 

Santa Maria com pessoas leigas e estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do 

Centro Universitário Franciscano (Unifra). 

 Foco de preocupação no Brasil e na América Latina, a conceituação da recepção teve 

seu desenvolvimento no âmbito dos estudos de comunicação. Seu problema parte de um 

modelo mecânico de comunicação: emissor-canal/mensagem-receptor. Na relação do emissor 

com o receptor, o que se busca saber é como a mensagem incide, como ela chega ao receptor 

e o que se faz com ela, as conclusões e o foco do estudo variaram ao longo do tempo. 

McQuail (1992) afirma que o receptor é também um iniciador, que no sentido de 

originar mensagens de retorno, quer no sentido de pôr em prática processos de interpretação 

com certo grau de autonomia. O receptor age sobre a informação que está à sua disposição e 

utiliza-a. 

Para Orozco Gómez (2001), a recepção deve ser entendida como um processo 

interativo, e não como mero recebimento passivo e acrítico de informações. O autor apresenta 

também a proposição de que o estudo da recepção não deve ser feito a partir da divisão 

produção/recepção e sim das „mediações‟. 

A análise da recepção comparte com os estudos culturais a concepção sobre 

mensagem dos meios, considerando-a como formas culturais abertas a distintas 

decodificações, e sobre a audiência, definindo-a como composta por agentes de produção de 

sentido.  

Por outro lado, tanto quanto a perspectiva dos usos e gratificações, a análise de 

recepção entende os receptores como indivíduos ativos, os quais podem fazer muitas coisas 

com os meios de comunicação - do simples consumo a um uso social mais relevante. 
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Para Jensen e Rosengren (1990), a análise de recepção questiona tanto a validade da 

análise interpretativa de conteúdo como fonte de conhecimento sobre usos e efeitos dos 

conteúdos dos meios de comunicação, feita na área das humanidades, sobretudo, aquela 

originada nos estudos literários, quanto a metodologia predominante na pesquisa empírica 

praticada nas ciências sociais. Em outras palavras, a análise de recepção pode ser definida 

como análise de audiência com análise de conteúdo, o que tem dupla natureza, qualitativa e 

empírica.  

Encontra-se um alinhamento com as ideias dos teóricos latinoamericanos em 

Thompson (1998), para quem a recepção é, sobretudo, uma atividade, ou seja, “o tipo de 

prática pelas quais os indivíduos percebem e trabalham o material simbólico que recebem”. 

Desta forma, não há dependência entre os sentidos que o produtor atribui à mensagem emitida 

e os sentidos do receptor ao consumí-la, de forma que de acordo com Thompson (1998, p. 

42), “eles os podem usar, trabalhar e reelaborar de maneiras totalmente alheias às intenções 

ou aos objetivos dos produtores”. 

Thompson (1998) observa outro aspecto relevante para este estudo: no processo de 

recepção e apropriação das mensagens da mídia, os indivíduos se envolvem num outro 

processo, paralelo, de formação pessoal e de autocompreensão. 

 

 

3.2 PERFIL DOS LEITORES   

 

Para poder analisar a recepção das matérias ambientais no Jornal Diário de Santa 

Maria foi decidido que a pesquisa seria feita através de um questionário (Apêndice A) com 

pessoas que estudam algo relacionado com o meio ambiente e pessoas leigas no assunto, para 

averiguar se há alguma diferença nas respostas obtidas por terem conhecimentos distintos. 

 Com esse pensamento, chegou-se na escolha do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária da Unifra. Os alunos do 6º semestre foram escolhidos para responder o questionário, 

pois já estão na metade da faculdade e  possuem um conhecimento a mais a respeito da 

temática principal desse trabalho devido ao curso. A professora Mariana Ribeiro Santiago 

cedeu cerca de 30 minutos da sua aula no dia 15 de setembro, das 8h à 8h30min, para que 

fosse realizada a pesquisa com seus alunos. Após uma breve explicação sobre o trabalho, 

como objetivos e justificativa, foi aplicado o questionário, com 13 questões, aos 11 alunos 

presentes na aula, sendo 2 mulheres e 9 homens, na faixa etária de 19 a 25 anos. Os 11 alunos 

representam 11,8% do total de 93 alunos existentes no curso. A pesquisadora esperou a 
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realização junto aos alunos para que se houvesse alguma dúvida estivesse presente para ajudá-

los. 

 A escolha pelas pessoas leigas foi aleatória. Buscou-se um número igual ao dos alunos 

da Engenharia Ambiental e Sanitária. O questionário foi aplicado em alguns moradores do 

prédio Dom Álvaro e conhecidos da pesquisadora. Foram 8 mulheres e 3 homens. Essas 

pessoas são oriundas de profissões diversas e não trabalham ou estudam com a temática meio 

ambiente e possuem idade de 20 a 56 anos. A aplicação foi feita do dia 10 a 20 de setembro. 

 

3.3 MATÉRIAS DO DIÁRIO DE SANTA MARIA ESCOLHIDAS PARA ANÁLISE 

 

A pesquisa exploratória das matérias relacionadas ao meio ambiente no Jornal Diário 

de Santa Maria foi feita do dia 28 de fevereiro até o dia 4 de julho de 2011, período em que a 

pesquisadora cursou o 7º semestre da faculdade e estava fazendo a disciplina de Trabalho 

Final de Graduação I (TFG I).  

Foram encontrados no jornal, dentro do período mencionado, 54 conteúdos referentes 

ao meio ambiente, entre eles: artigos enviados por leitores, opinião da RBS, Santa Maria quer 

saber
11

, carta e-mail, quadro, reportagem no caderno MIX, reportagens e notas em diferentes 

editorias. Alguns assuntos foram mais abordados, como: coleta de lixo, tempo, grande número 

de chuvas, catástrofes naturais e Código Florestal.  

Os quatros textos escolhidos para serem analisados são conteúdos produzidos pelo 

Jornal Diário de Santa Maria. São eles:  

a) uma nota com título Coleta de lixo: mais cem contêineres (Anexo A), publicada no 

dia 15 de março de 2011, que falou a respeito de novos contêineres para coleta de 

resíduos domiciliares, que a cidade recebera dia 17 de março (COLETA..., 2011);   

b) uma nota intitulada de No escuro pelo planeta (Anexo B), publicada no dia 28 de 

março de 2011, que tratou sobre a Hora do Planeta, realizada dia 26 de março, das 

20h30min às 21h30min, e é uma idealização da WWF para a conscientização do 

consumo de energia elétrica (VAZ, 2011);  

c) uma reportagem com título A cidade agora recicla (Anexo C), publicada no dia 04 

e maio de 2011, que foi sobre o serviço de coleta seletiva que começou a funcionar 

em Santa Maria, com 360 locais cadastrados. As duas notas e reportagem estão na 

editoria Geral (ANTONELLO, 2011).  

                                                           
11

 Título dado ao box na página 2, onde é selecionada uma pergunta do leitor para ser respondida por alguma 

fonte oficial. 



41 

 

d) uma opinião da RBS, que fica dentro da editoria Opinião, intitulada como O 

ambiente de cada um (Anexo D), do dia 04 de junho de 2011, onde abordou a 

defesa do meio ambiente, que é tarefa de todos e para que projetos, normas, leis e 

quaisquer deliberações oficiais sejam resultantes da participação popular (O 

AMBIENTE..., 2011).   

Justifica-se a escolha desses textos pelo fato dos assuntos tratarem de questões 

diferentes e terem bastante relação com a temática meio ambiente. 

Para compreender o que é nota e o que é reportagem, e assim classificar os textos, a 

pesquisadora se baseou na definição do Dicionário de Comunicação que define nota, como 

sendo uma pequena notícia destinada à informação rápida. Caracteriza-se por extrema 

brevidade e concisão (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 512); reportagem – conjunto das 

providências necessárias à confecção de uma notícia jornalística, cobertura, apuração, seleção 

de dados, interpretação e tratamento, dentro de determinadas técnicas e requisitos de 

articulação do texto jornalístico informativo (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 638). 

A seguir apresenta-se um quadro no qual são apresentados os meses pesquisados e as 

editorias nas quais foram encontrados textos pertinentes a este trabalho (quadro 1). 

 

Editoria  Março Abril Maio Junho Total 

Economia 1 2 5  8 

Geral 6 8 4 3 21 

Opinião 5 1  3 9 

Página 2 6    6 

Polícia 1 1   2 

Política   7  7 

Total  53* 

Quadro 1 - Conteúdos por editorias                                                                                                          

* mais as reportagens do caderno MIX especial do dia do meio ambiente 

 

 

O segundo quadro apresenta os meses pesquisados e os textos referentes a diferentes 

seções do jornal. Estes não são considerados matérias jornalísticas, por tratarem-se do 
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editorial da empresa (opinião da RBS), cartas dos leitores, artigos de leitores e dúvidas dos 

leitores respondidas pelo Jornal (quadro 2). 

 

 

Seção Março Abril Maio Junho Total 

SM quer saber 3    3 

Artigos 2   2 4 

Opinião RBS 2   2 4 

Carta e-mail  1 1   2 

Total  13 

Quadro 2 - Conteúdos por seções 

 

Desse modo, optou-se por utilizar na pesquisa produções do jornal, ou seja, uma 

reportagem das 15 encontradas e duas notas das 26 encontradas durante o primeiro semestre 

de 2011 e uma opinião da RBS das 4 encontradas durante o mesmo período. 

 

3.4 O USO DO QUESTIONÁRIO  

 

O questionário foi utilizado para as pessoas selecionadas expressarem seus pontos de 

vista em relação a questões do tema meio ambiente inserido no jornal. Essa técnica de 

pesquisa inicia um processo de descoberta na mente do entrevistado. Ao responder ao 

questionário, o participante começa a focalizar um determinado problema e o faz segundo um 

modo de abordá-lo. 

A construção do questionário foi feita através de perguntas referentes à proposta do 

estudo. Estruturado com perguntas fechadas e abertas, esse processo metodológico permitiu 

que os leitores tivessem a possibilidade de responder aos questionamentos com mais 

liberdade, não se detendo apenas à marcação de alternativas, pois, conforme Richardson et al. 

(1999, p. 54), “o pesquisador não está interessado em antecipar as respostas, deseja uma 

maior elaboração das opiniões dos entrevistados”. 

De acordo com Gil (1991), questionário é uma técnica de investigação composta por 

um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por 

objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 
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vivenciadas, etc. A construção do questionário consiste em traduzir os objetivos específicos 

da pesquisa em itens bem redigidos.  

Agner (2002, p. 280) ressalta: 

Questionários não deveriam ser considerados simples listas de perguntas, mas 

quaisquer meios de procura de respostas. A resposta idealmente procurada seria a 

que exprime, direta ou indiretamente - através da subjetividade do indivíduo -, o 

fenômeno social a ser compreendido. 

 

 

Richardson et al. (1999) afirma ser comum não se obter 100% de respostas - o que 

produz vieses na amostra. Por outro lado, nem sempre é possível ter certeza de que a 

informação proporcionada pelos entrevistados corresponde à realidade de suas opiniões, seus 

interesses, suas características, sua situação econômica, etc.  

Algumas vantagens levantadas por Gil (1991), sobre o questionário são: possibilidade 

de atingir um grande número de pessoas, implica em menores gastos com pessoal, permite 

que as pessoas o respondam no momento em que julgarem conveniente e não expõe os 

pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado.  

Outra questão é a imposição da problemática: “colocar o entrevistado frente a uma 

estruturação dos problemas que não é a sua”. Além disso, em muitos casos, perguntas 

fechadas ou pré-formuladas canalizam as escolhas pelo fato de se referirem a problemáticas 

cuja relevância não é igual para todos os indivíduos. 

Segundo Richardson et al. (1999), não existem normas claras para a adequação de 

questionários a clientelas específicas. É responsabilidade do pesquisador determinar o 

tamanho, a natureza e o conteúdo do questionário, de acordo com o problema pesquisado e 

respeitar o entrevistado como ser humano. Recomenda-se que o questionário não ultrapasse 

uma hora de duração e que inclua diferentes aspectos de um problema. 

Para a pesquisa foi elaborado um questionário com 13 perguntas (Apêndice A). As 

questões 1, 2, 3, 4 e 12 são gerais sobre os meios de comunicação; as questões 5, 6 e 7 são 

sobre a informação ambiental no Diário de Santa Maria; e as questões 8, 9, 10 e 11 são 

questões específicas a respeito da proposta dessa pesquisa, através da leitura dos quatros 

textos selecionados. As pessoas puderam marcar de 1 a 3 opções nas questões propostas, 

assim como justificá-las, se achasse necessário.  
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1 DADOS OBTIDOS COM O QUESTIONÁRIO 

 

Começando pelos estudantes do 6º semestre do curso de Engenharia Ambiental e 

Sanitária da Unifra e pelas respostas de 6 perguntas que são fundamentais, porque através 

delas é possível interpretar respostas às questões problema dessa pesquisa, lembrando que 

poderiam assinalar de 1 a 3 alternativas. 

 Como resposta à pergunta número 1
12

, dos 11 que preencheram o questionário, 9 

responderam que o papel dos meios de comunicação na informação ambiental é informar e 6 

responderam que é formar cidadãos conscientes. Na questão de número 2
13

, 8 pessoas 

responderam que ficam informadas sobre a temática ambiental pelos jornais, 7 pela internet, 7 

pela TV e 1 por revistas. Dos 6 acadêmicos que lêem o jornal Diário de Santa Maria, 4 

observam matérias relacionadas ao meio ambiente e 2 observam às vezes, respondendo a 

pergunta número 5.  

Nas questões direcionadas aos textos do jornal que foram lidos pelos participantes, na 

pergunta número 8
14

, 7 responderam sentir interesse por mais informações sobre o tema, 2 

sentiram-se bem informados após ler os textos e 2 sentiram-se instigados a fazer algo para 

mudar a situação. Quando foi questionado sobre qual texto mais agradou, pergunta número 

9
15

, o texto 3 (ver o anexo) foi escolhido por 7 estudantes, o texto 1 por 2, texto 2 por 1 e o 

texto 4 por 1. A maioria dos estudantes que assinalaram o texto 3 justificam essa escolha pelo 

fato de Santa Maria estar realizando uma ação nova para a coleta seletiva do lixo.  

A questão que aborda qual a função que o Diário de Santa Maria cumpre, na pergunta 

número 11
16

, de acordo com os textos lidos, 7 responderam que é a de informar, 3 é de formar 

cidadãos conscientes e 1 não respondeu por motivo desconhecido. 

Das pessoas leigas no assunto, 6 responderam a pergunta número 1, que o papel dos 

meios de comunicação na informação ambiental é informar, 5 responderam que é formar 

cidadãos conscientes e 2 responderam a opção „outros‟, que não inclui as respostas „informar, 

formar cidadãos conscientes e entreter‟. Para essa resposta a pessoa deveria especificar o 

porquê da escolha pela opção „outros‟, sendo assim uma resposta foi: Alertar, orientar, 

                                                           
12

  Qual o papel dos meios de comunicação na informação ambiental? 
13

  De que modo você fica informado sobre a temática ambiental? 
14

  Qual foi sua reação ao ler os quatros textos? 
15

 Qual leitura mais te agradou? 
16

  De acordo com os textos lidos, você acha que o jornal Diário de Santa Maria está cumprindo qual função? 
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sensibilizar e educar. A outra pessoa que respondeu “outros” especificou da seguinte maneira: 

Informar de uma maneira a qual contribua para a formação de cidadãos conscientes. Ao 

interpretar essas respostas, chegou-se à conclusão que as duas pessoas que marcaram “outros” 

acham que a função também é formar cidadãos conscientes, pois escreverem “educar” e 

“formação de cidadãos” em suas justificativas. Pode-se dizer então que 7 pessoas pensam que 

o papel dos meios de comunicação é formativo e não apenas informativo.  

Na questão número 2
17

, 9 pessoas responderam ficar informadas sobre a temática 

ambiental pela TV, 8 pelos jornais, 8 pela internet e 2 por revistas, lembrando que cada pessoa 

poderia marcar de 1 a 3 opções como resposta. Das 8 pessoas que lêem o jornal Diário de 

Santa Maria, 3 observam matérias relacionadas ao meio ambiente e 5 observam às vezes, 

respondendo a pergunta número 5. 

Nas questões direcionadas aos textos do jornal que foram lidos pelos participantes, na 

pergunta número 8
18

, 6 responderam sentir interesse por mais informações sobre o tema, 3 

sentiram-se bem informados apões ler os textos, 2 sentiram-se instigados a fazer algo para 

mudar a situação e 1 respondeu ter ficado com dúvidas, o que significa que faltou 

informações no texto. 

Quando foi questionado sobre qual texto mais lhes agradou, na questão número 9
19

, o 

texto 3 (Anexo 1) foi escolhido por 8 leigos, o texto 1 por 1, texto 2 por 1 e o texto 4 por 1. A 

justificativa da escolha pelo texto 3 que prevaleceu foi sobre a mobilização da cidade por um 

trabalho tão importante, tanto na preservação quanto na economia.  

  A questão número 11
20

, que aborda qual a função que o Diário de Santa Maria 

cumpre, de acordo com os textos lidos, 8 responderam que é a de informar e 3 é de formar 

cidadãos conscientes. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS COM O QUESTIONÁRIO 

  

Conforme os dados obtidos com o questionário percebem-se poucas diferenças nas 

respostas entre os dois grupos: leigos e estudantes de Engenharia Ambiental e Sanitária. É 

válido lembrar que a análise é de recepção dos textos selecionados para leitura. Não se está 

em momento algum fazendo uma análise da produção da notícia ou do tema meio ambiente 

no jornal. 

                                                           
17

  De que modo você fica informado sobre a temática ambiental? 
18

  Qual foi sua reação ao ler os quatros textos? 
19

  Qual leitura mais te agradou? 
20

  De acordo com esses textos lidos, você acha que o jornal Diário de Santa Maria está cumprindo qual função? 
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Os acadêmicos acreditam que o papel dos meios de comunicação na informação 

ambiental é informar, o que mostra somente a necessidade que o receptor tem de estar em dia 

com as notícias sobre a questão ambiental. Já para os leigos, o papel dos meios de 

comunicação na informação ambiental é formar cidadãos conscientes.  

A contribuição dos veículos de comunicação para a compreensão dos problemas 

ambientais é de grande importância para o exercício da cidadania. É por meio das 

informações desses veículos que as pessoas vão realizar ações transformadoras, mudando 

hábitos e comportamentos. Para isso, deve ser desempenhado um jornalismo ambiental capaz 

de provocar reações nos receptores, com todas as informações completas e contextualizadas. 

Conforme afirma Bueno (2007), o jornalismo ambiental não pode apenas informar, 

mas também explicitar as causas e soluções para os problemas ambientais além de mobilizar 

os cidadãos para fazer frente aos interesses que condicionam o agravamento da questão 

ambiental.  

O modo como ficam informados sobre a temática ambiental é através da televisão para 

a maior parte dos leigos e através dos jornais para a maior parte dos estudantes. Esses 

resultados estão de acordo com o que fala Ramos (1996), quando diz que é através da 

televisão e dos jornais que a maior parte das pessoas recebe informações ambientais, e por 

isso seu papel é decisivo para formar opiniões sobre a problemática ambiental. 

As pessoas leigas, participantes da pesquisa, observam matérias relacionadas ao meio 

ambiente no Jornal Diário de Santa Maria somente às vezes enquanto os estudantes observam 

com freqüência. Chegou-se nessa resposta, talvez, pelo fato dos acadêmicos terem uma 

percepção voltada para a temática ambiental, enquanto para os leigos esse é um assunto que 

não chama muito a atenção e, assim, uma matéria pode passar despercebida. Como foi visto 

anteriormente, as matérias de cunho ambiental no jornal aparecem em diversas editorias como 

política, economia e polícia entre outros e sendo assim pode parecer ser outro assunto e as 

pessoas não percebem o meio ambiente inserido no tema.  

Os dois grupos gostariam de encontrar mais informações ambientais no jornal, 

demonstrando, talvez, uma carência em notícias sobre este assunto inserido no veículo. A 

falta de informações sobre os problemas ambientais é ressaltada por vários autores como uma 

importante causa da degradação do ambiente. Ao não ter conhecimento sobre a atual crise e 

dos impactos negativos que já foram causados na biosfera, torna-se mais fácil o uso predatório 

dos recursos naturais. 

Trigueiro (2003) ressalta que a questão ambiental aparece de maneira superficial e 

fragmentada na imprensa, e isso se deve a fatores como as percepções sobre o conceito de 
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meio ambiente dos profissionais do jornalismo, a pressão pela agilidade na produção e a falta 

de formação acadêmica de muitos. O jornal Diário de Santa Maria, através desse estudo, pode 

ser considerado um exemplo de jornal com o conteúdo ambiental superficial e pouco 

contextualizado, como refere Trigueiro. 

Leigos e estudantes sentiram interesse por mais informações sobre o tema ao lerem os 

textos. Mesmo o assunto meio ambiente sendo bastante mostrado na mídia, os leitores ficaram 

carentes de mais informações que aprofundem o tema, que expliquem causas, efeitos, 

soluções e interpretação dos acontecimentos.  Essa falta de informação pode ser o motivo para 

os leitores não entenderem a amplitude e relevância de determinados assuntos, principalmente 

a crise ambiental em que vivemos hoje. 

Os dois grupos de leitores gostaram mais do texto que fala sobre coleta seletiva de lixo 

na cidade, pois trata de uma inovação para eles e para a cidade. Enquanto muito se fala pelos 

meios de comunicação sobre a importância de pensarmos o meio ambiente, na matéria é 

possível ver um projeto sendo viabilizado na cidade onde os entrevistados moram, facilitando 

também a incorporação dessa prática pelos moradores, a participação de cada cidadão na 

coleta seletiva e podendo até ser um fator motivador para a população fazer a sua parte.   

De acordo com os textos lidos, os dois grupos acham que o Jornal Diário de Santa 

Maria está cumprindo a função de informar e não de formar cidadãos conscientes dos 

problemas ambientais. Bueno (2008) ressalta que há três funções principais do jornalismo 

ambiental, que são: a) “função informativa”, que supre a necessidade que o receptor tem em 

estar em dia com os principais assuntos referentes à questão ambiental; b) “função 

pedagógica”, que aborda as causas e soluções para os problemas ambientais e a indicação de 

caminhos para a superação dos problemas ambientais; c) “função política”, tratando da 

mobilização dos cidadãos para fazer frente aos interesses que condicionam o agravamento da 

questão ambiental. Portanto, não é visto aqui a função pedagógica e política, apenas a 

informativa.  

Como foi dito pela editora Carolina Carvalho, o jornal procura abordar o dia a dia de 

Santa Maria e região, não contemplando as causas e conseqüências de determinado 

acontecimento, somente informando o fato. 

Quando as pessoas não possuem informações fundamentais, não enxergam o problema 

com toda sua complexidade, não são capazes de se mobilizarem e agir conscientemente 

perante as questões ambientais. 

 

 



48 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste caso estudado, levando em consideração o objetivo proposto, de descobrir se os 

quatro textos ambientais selecionadas do jornal Diário de Santa Maria, através de um estudo 

de recepção, informam ou conscientizam os leitores, pode-se dizer que foi alcançado. A 

resposta obtida é a de que esses textos apenas informam e há superficialidades, apontando 

uma falta de mais informações, o qual os participantes sentiram falta. Eles são informados e 

não motivados a construir uma consciência dos problemas ambientais existentes.  

Foi importante fazer um resgate do contexto histórico do jornalismo impresso no 

Brasil e Rio Grande do Sul, pois só entendendo suas transformações até os dias atuais é que 

foi possível começar o estudo do jornalismo ambiental. Desde o surgimento dos jornais e de 

outros meios de comunicação, tem-se a contribuição para discussões do interesse da 

sociedade, e é através desses meios que as pessoas adquirem conhecimentos e fazem reflexões 

a cerca de diversos assuntos. A preocupação com o meio ambiente também fez com que os 

jornalistas começassem a refletir e publicar conteúdos com essa temática. 

Alguns jornais, como Correio do Povo e Zero Hora, foram os percussores ao tratar da 

questão ambiental e vem até hoje contribuindo nesse tema. Ao longo do tempo, com a 

descoberta do “buraco” na camada de ozônio e o impacto das atividades humanas no aumento 

do aquecimento global, o assunto meio ambiente ganha um grande espaço na mídia.  

Por meio do referencial teórico pôde-se entender o que é jornalismo ambiental, como 

ele é realizado, suas características, contribuições e como ele aparece nos meios de 

comunicação. Através da contextualização sobre educação para cidadania, importância da 

mídia para a educação ambiental e crise ambiental e o despertar da conscientização foi 

possível chegar a um entendimento mais claro para realizar o foco principal da pesquisa.  

Ao fazer uma análise local, através da pesquisa feita sobre o meio ambiente inserido 

no Diário de Santa Maria, constatou-se que há um fator de favorecimento do diálogo entre os 

leitores e a produção do jornal, trazendo para as suas páginas questões do cotidiano da 

população. Porém esses assuntos não são trabalhos as questões educacionais junto às 

matérias. Na maioria das vezes são denúncias que os leitores fazem sobre o abandono de 

animais e podas de árvores. Ao contrário do que foi mencionado, as pessoas não percebem a 

conscientização por meio das matérias, visto isso por meio do estudo de recepção que foi 

feito. Também se verificou um número grande de matérias abordando pontos catastróficos, 

como as destruições ocasionadas pelas chuvas.  
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O que é mais importante destacar na conclusão desta pesquisa é a forma como o jornal 

aborda a questão ambiental. Há uma grande fragilidade ao tratar o tema, pois não há 

abordagens complexas e uma contextualização necessária para os leitores entenderem a 

importância desses assuntos nos dias de hoje.  O blog Meio ambiente, espaço que deveria ser 

para publicações diversas e ampliando o conteúdo noticiado no jornal, se detém, na maioria 

das vezes, em postar animais que estão para adoção ou abandonados. 

A produção de notícias no jornal analisado necessita de uma maior atenção e mais 

qualidade ao tratar do meio ambiente, pois é com um aprofundamento e domínio que se 

construirá uma cobertura adequada para os tempos que vivemos. Para que exista um despertar 

consciente e o exercício de cidadania crítica e participativa comece a ser praticado em cada 

leitor. 

Diante das respostas do questionário e de acreditar que faltam incentivar boas notícias 

na mídia a respeito do meio ambiente, como projetos, soluções, iniciativas que deram certo, é 

relevante sugerir ideias para os jornais da cidade mostrando inovações que geraram resultados 

positivos. Também é importante trabalhar a questão educacional junto às matérias cotidianas, 

pois dessa forma pode existir uma possibilidade de motivar e sensibilizar as pessoas para 

transformações em suas vidas em prol da defesa do meio ambiente. 

Os resultados da pesquisa não podem ser considerados fechados. Foi feita a análise de 

apenas quatro textos dentro dos 54 conteúdos vinculados ao meio ambiente no período de 28 

de fevereiro a 4 de julho de 2011. Portanto, este estudo não finaliza o problema, mas serve 

como base para futuras pesquisas e como uma forma de entender e contextualizar a temática 

ambiental inserido nos jornais locais. Assim como fazer um estudo de recepção mais 

aprofundado, uma pesquisa que ainda não foi realizado sobre os jornais da cidade. 
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Anexo A - Texto 1: Coleta de lixo: mais de cem contêineres    

 

 

 

 

Fonte: COLETA de lixo (2011)  
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Anexo B - Texto 2: No escuro pelo planeta  
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Fonte: Vaz (2011) 

 

Anexo C - Texto 3: A cidade agora recicla 
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         Fonte: Antonello (2011) 

 

 

 

 

 

Anexo D - Texto 4: O ambiente de cada um 



61 

 

 

 

                Fonte: O ambiente (2011) 
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Apêndice A - INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

a) Nome:  

b) Idade:  

c) Grau de instrução:     

 

1 - Qual o papel dos meios de comunicação na informação ambiental? 

(  ) informar           (  ) entreter   (  ) formar cidadãos conscientes                      

 (  ) outros - especifique  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

2 - De que modo você fica informado sobre a temática ambiental? 

(  )  jornais (  ) revistas (  ) TV  (  ) rádio              (  ) internet  

3 - Costuma ler o jornal Diário de Santa Maria? (versão online ou impressa)  

(  ) sim                                                       (  ) não 

Se marcou SIM na questão anterior, responda as questões 4 e 5: 

4 - Com que frequência? 

(  ) fim de semana         (  ) diariamente          (  ) 2 x por semana             (  ) outros 

5 - Observa matérias/notas  no Jornal Diário de Santa Maria relacionadas com o assunto  meio 

ambiente?  

(  ) sim                                      (  ) não                        (  ) às vezes 

 

6 - Você gostaria de encontrar mais informações sobre o meio ambiente no Jornal Diário de 

Santa Maria? 

(  ) sim                                                    (  ) não 

Se marcou SIM na questão anterior, responda a questão 7: 
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7 - Qual (s) assunto(s) relacionado com o meio ambiente vocês gostaria de encontrar no Jornal 

Diário de Santa Maria? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

8 - Qual foi sua reação ao ler os quatros textos?  

(  ) senti-me bem informado após ler os textos 

(  ) senti-me  instigado a fazer algo para mudar a situação 

(  ) senti interesse por mais informações sobre o tema 

(  ) fiquei com dúvidas 

- Comente, se quiser, sua opção: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

9 - Qual leitura mais te agradou? 

(  ) Texto  1                     (  ) Texto 2                       (  )Texto  3                      (  ) Texto 4 

10 - Porque escolheu essa opção? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

11 - De acordo com esses textos lidos, você acha que o Jornal Diário de Santa Maria está 

cumprindo qual função? 

(  ) informar         (  ) entreter    (  ) formar cidadãos conscientes      (  ) outros-especifique  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

12 - Você tem hábito(s) referente à melhoria do ambiente em que vive? 

(  ) sim                                                          (  ) não 

Se marcou SIM na questão anterior, responda a  questão 13: 

13 - Qual (s) é(são) esse(s) hábito(s)? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 


