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Este relato de pesquisa é resultado de um trabalho de conclusão do curso de

Comunicação revisto desde a perspectiva educativo-ambiental. Assim, destaca-se que o nexo

das questões investigadas centra-se no interesse em compreender o papel do jornalismo e da

mídia no caso do desenvolvimento econômico do município de Rio Grande, considerando os

investimentos realizados pelo governo federal na ampliação da indústria petrolífera e naval.

Nesta pesquisa se pretendeu abordar a importância social dos veículos de comunicação e o

direito que tem a população de receber informações bem fundamentadas, que não gerem

falsas expectativas sociais, que não permitam a manipulação política e principalmente, que

considerem todas as implicações que um processo que supostamente gera “progresso” pode

agregar em suas conseqüências e impactos de diversas ordens.

Para Ulrich Beck (2002), nas sociedades contemporâneas, como sociedades de risco,

os meios de comunicação desempenham um papel fundamental na organização e difusão do

conhecimento sobre de os riscos ambientais. A população cada vez mais se utiliza de diversos

instrumentos de mídia e dos meios de comunicação de massa para compreender e saber o

que acontece nos diferentes lugares do mundo, em especial, em relação às questões

ambientais, cada vez mais recorrentes nas notícias veiculadas. Esta realidade coloca os

jornalistas como “mediadores sociais”, responsáveis por um tratamento responsável das

informações e pelos processos educativos que emergem dos espaços de comunicação

humana.

Apesar da complexidade da Educação Ambiental, apontada por diversos autores como

Sato, Loureiro, Carvalho, Sauvé, Leff, Gaudiano, Meira e outros, na sua teoria e prática,

simplificando, mas não minimizando as nuances e implicações deste processo, percebe-se que

a comunicação está fortemente presente neste contexto, já que existe um emissor (que poderia

ser um docente ou um educador social) que emite a mensagem (que poderia ser uma

informação nova) através de um canal (que poderia ser um quadro negro, voz, blog, recurso

audiovisual, etc.) para o receptor (que poderia ser um aluno ou qualquer cidadão).

mailto:gabriela@gmail.com


Autor
*torales.gabriela@gmail.com;

Desde a perspectiva metodológica e com vistas à melhor definição dos objetivos, se

tomou como embasamento as referências sobre os valores-notícia e a hipótese

contemporânea do newsmaking. Com isso, pretendeu-se confrontar os indicadores de

desenvolvimento local em analogia às notícias veiculadas no Jornal Agora, com ênfase na

elucidação destes indicadores e no papel da imprensa como elemento fundamental no

fortalecimento das possibilidades de desenvolvimento de uma região.

A partir da análise dos dados obtidos, poder-se-ia dizer que os valores-notícia clareza e

a falta de ambigüidade, significância, consonância, o inesperado e a protetividade aparecem

com grande destaque em todos os materiais analisados. A clareza ou falta de ambigüidade foi

observada nas notícias, em função da grandiosidade dos investimentos que chegaram ao

Município de Rio Grande e por tornar mais clara e inequívoca a notícia.

Em função de que o assunto é importante para a comunidade riograndina, e envolve

um número grande de pessoas da cidade, se tem reproduzido nas matérias analisadas o valor-

notícia significância, devido à proximidade cultural e à relevância da temática sobre a

população local. Isso pode ser observado nos comparativos ofertados pelo Jornal analisado,

prendendo assim a atenção do receptor até o final dos textos.

Finalmente, poder-se-ia dizer que diante de tal investimento, o veículo de comunicação

estudado produziu muitas informações significativas para a população de Rio Grande, mas

também deu guarida a muitas informações sem a devida sustentação ou detalhamento, como

por exemplo, a geração de emprego no Pólo Naval.
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