
 

 

 

 

 

JULIANO LATOUR RAMOS 

 

 

 

 

 

A DIETA JORNALÍSTICA TELEVISIVA E O IMPACTO NA VIDA ESCOLAR: 

PERCEPÇÃO DOS JOVENS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itajaí (SC)  

2012 



 

 

UNIVALI 
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Pró-Reitoria de pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura – ProPPEC 
Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 

Curso de Mestrado Acadêmico em Educação 
 

 

 

 

 

JULIANO LATOUR RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

A DIETA JORNALÍSTICA TELEVISIVA E O IMPACTO NA VIDA ESCOLAR: 

PERCEPÇÃO DOS JOVENS DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO 

 

 
 

 
 
Dissertação apresentada ao colegiado do PPGE para 
requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em 
Educação _ área de concentração: Educação – (Eixo 
Temático de Pesquisa– Políticas Públicas e Práticas 
Educativas). Linha de Pesquisa –(Práticas Docentes e 
Formação Profissional) – Grupo de Pesquisa –(Educação 
e Trabalho). 

 
 
 

Orientadora: Dra. Tânia Regina Raitz 
 
 
 

Itajaí (SC) 
2012 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao galgar mais esse degrau na construção do conhecimento e da vida, faço uma parada 

reverenciando àqueles que de alguma maneira me ajudaram a chegar até aqui. São tantas as 

pessoas que me conduziram que fica humanamente impossível citar todas, mesmo porque 

acredito que muitas delas eu nem conheço ou ao menos nunca vi. Entretanto, neste momento 

de agradecimento e de sensação de tarefa cumprida, me voltam lembranças nas quais vejo 

desde a minha primeira professora lá do primeiro ano, como os colegas e os professores do 

Colégio Industrial de Lages. Neste último aprendi, entre muitas coisas, a fazer vasos de 

cerâmica, também lembro dos padres do seminário onde fiquei por alguns anos e as irmãs que 

cuidavam de mim; o quartel do exército onde servi e seu rígido regulamento, as suas armas 

que tanto cuidei e a disciplina que tanto respeitei. Agradeço também, todos os anos que viajei 

pelo Brasil, em minha antiga, mas sempre latente profissão, a bordo de maravilhosos 

caminhões e outros que quase me tiraram a esperança. 

Não poderia deixar de citar os meus professores da graduação de História que muito 

me incentivaram a adentrar pelo mundo da pesquisa, especialmente a Tatthianne e a Miriam. 

Ao meu amigo Adão, que sempre esteve presente nos momentos certos me ouvindo e 

apoiando.  

Agradeço ainda, a UNIVALI por ter reunido um time de professores que atingiram o 

conceito quatro na CAPES e que endossa a competência do curso que escolhi, bem como a 

sua coordenadora Dra. Valéria da Silva Ferreira, que com muito interesse e propriedade 

participou da minha banca colaborando com colocações pertinentes sobre a temática 

desenvolvida nesse estudo e pelo acolhimento em seu grupo de pesquisa. A minha orientadora 

Dra. Tânia Raitz que foi imprescindível na minha caminhada, me recebeu em sua disciplina 

mesmo estando com um número grande de alunos; foi com um coração de mãe que insistiu 

muito para ir buscar meu diploma na UFSC, para que pudesse fazer a matrícula no PPGE, foi 

nesse momento que me conquistou para sempre, porque descobri que acreditava em mim. 

Seus ensinamentos, sua visão de mundo, sua simplicidade e seu entendimento do humano 

fascinam a mim e a todos os seus orientandos. 

Agradeço também ao grupo de pesquisa, especialmente ao Jean a Cleudane e a Cláudia 

que tanto enriqueceram os meus entendimentos e ajudaram no desenvolvimento dos textos e 

das produções. A minha prima Fabíola que me orientou várias vezes na solução das incógnitas 

do software que ainda não conheço como deveria. 



 

 

Ao Prof. Dr. Rogério Christofoletti que gentilmente compareceu a minha banca de 

qualificação e que muito contribuiu para a finalização desse trabalho com orientações precisas 

e generosas sobre assuntos que domina com maestria e que são bases desta dissertação. 

Aos professores e alunos da Escola Estadual Básica Professor José Arantes e a sua 

direção pela atenção e respeito que sempre conduziu as nossas conversas e relações 

profissionais, bem como as bibliotecárias, todo quadro de funcionários da escola e aos alunos 

que foram sujeitos dessa pesquisa sempre solícitos e dedicados nas respostas dos 

questionários. 

Agradeço a minha mãe Dona Clenar que é, entre tantas outras coisas, confeiteira, 

padeira, empresária bem sucedida e avó, pela paciência que teve comigo em todas as fases da 

minha trajetória e sempre acreditou em mim. 

E para finalizar agradeço a minha amiga, namorada e amor Eliane que desde o início 

desta empreitada esteve ao meu lado, tanto em dias bons como em dias ruins e continua me 

incentivando cada dia mais na descoberta de novos conhecimentos ampliando assim os nossos 

horizontes que são vistos lado a lado. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Ao meu pai 

Latour Pedro Ramos 



 

 

RESUMO 
 
 
 

Esta dissertação trata de uma investigação realizada no PPGE – UNIVALI-SC,  se insere na 
linha de pesquisa “Práticas Docentes e Formação Profissional”, integra o grupo de Pesquisa 
Educação e Trabalho. Grande parte do povo brasileiro ainda busca informação e 
entretenimento na televisão. Os jovens normalmente são muito influenciados pelos apelos de 
consumo ditados por este veículo de comunicação. Diante deste contexto esta pesquisa tem 
como objetivo compreender e analisar a influência/impacto da dieta jornalística televisiva na 
vida escolar a partir da percepção dos jovens do Ensino Médio de uma escola pública em 
Camboriú-SC (Escola estadual E.E.B. Professor José Arantes), no sentido de contribuir 
teórica e metodologicamente para a área dos estudos que se insere a temática juventude, 
educação e mídia. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa realizada em dois 
momentos: aplicação de um questionário com perguntas fechadas e abertas (participaram 151 
alunos) com a finalidade de conhecer melhor o perfil destes jovens e numa segunda etapa se 
investiu em entrevista de um grupo de oito desses jovens para aprofundamento do objeto de 
estudo. Contribuições de autores como Bourdieu (1995), Canclini (1999), Lima (2010, 2011), 
Hall (2006), Silverstone (2002), entre outros, fundamentam esse estudo. Os resultados 
apontam que os jovens estão tendo dificuldades na formação de suas interpretações sobre a 
programação, sentindo-se confusos em relação ao que a mídia expõe ou transmite. Isso se 
torna evidente por meio de seus depoimentos. A partir dessa observação tem-se a 
possibilidade de compreender melhor o consumo da televisão pela juventude e produzir 
materiais que contribuam com maiores elementos para desenvolver a educação para o 
consumo da mídia televisiva. Neste sentido, concordam em permanecer como telespectadores 
passivos de tudo, ou quase tudo que é colocado a eles, porque lhes parece cômodo permanecer 
no senso comum. Se existe um telejornalismo que informa parece difícil procurar informações 
em livros ou revistas científicas que detém o conhecimento acadêmico.  

 
 
Palavras-chave: Jovens, telejornal, educação. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 

This dissertation deals with an investigation carried out at the PPGE - UNIVALI-SC and is 
part of the line of research “Teaching Practices and Professional Training”, and of the 
Research group Education and Work. A large portion of the Brazilian people still looks to 
television for information and entertainment. Young people are usually heavily influenced by 
consumer appeals dictated by this communication vehicle. In view of this context, this 
research seeks to understand and analyze the influence/impact of the journalistic television 
diet on the school life, based on the views of young people in Secondary Education in a public 
school in Camboriú-SC (E.E.B. Professor José Arantes State school), as a theoretical and 
methodological contribution to the area of studies within the theme of youth, education and 
media. This study uses a qualitative approach, carried out in two phases: application of a 
questionnaire with closed and open questions (in which 51 students took part) in order to find 
out the profile of these young people, followed by an interview with a group of eight of these 
young people, to investigate the object of the study in greater depth. Contributions by authors 
like Bourdieu (1995), Canclini (1999), Lima (2010, 2011), Hall (2006), Silverstone (2002), 
among others, formed the basis of this study. The results indicate that young people are 
finding it difficult to forming their interpretations on the programs, and feel confused in 
relation to what the media exposes or transmits, as is seen in their statements. Based on this 
observation, there is a possibility of gaining a better understanding of television consumption 
by young people, and producing materials that will provide greater elements for developing 
education in relation to television media consumption. Thus, they agree to remain as passive 
spectators of everything - or nearly everything - that is put to them, because it seems 
convenient for them to remain in common sense. If there is a television journalism that 
informs, then it seems difficult to look for information in books or scientific journals that hold 
academic knowledge.  

 

Keywords: Young people, television news broadcast, education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A televisão está muito distante de ter a mesma significação para nós, daquela que 

tem os demais eletrodomésticos que utilizamos em nossas casas. Desde a primeira metade 

do século XX,  está longe de ser apenas mais um utensílio doméstico, pois se transformou 

em um “portal” para o mundo por onde recebemos diariamente muitas informações, sem 

com isso abrirmos mão de nosso espaço privado e sem a necessidade de nos deslocarmos 

pelo mundo, como acontecia neste mesmo período no século passado.  

Até o segundo quarto do século XX, o rádio1 era o que existia de mais moderno no 

Brasil, se tratando de meio de comunicação utilizou sozinho o espectro de 

radiofrequência até o ano de 1950, quando o empresário brasileiro Assis Chateaubriand 

trouxe a novidade para o nosso país. A inauguração da primeira emissora de televisão no 

Brasil se deu no dia 18 (dezoito) de setembro de 1950, o canal se chamava TV Tupi de 

São Paulo PRF-3 TV, canal 3, cuja razão social era Rádio e Televisão Difusora.  

Desde então a televisão2 começou sua trajetória, no início era desacreditada, pois 

se tratava de um aparelho importado e de custo elevado, só possível de ser adquirido pela 

elite brasileira. Inicialmente o aparelho permaneceu na sala e era responsável pela reunião 

da família, sentados no sofá todos assistiam a programação que era destinada a ela. 

Algum vizinho, às vezes, também participava da reunião, devido ao alto custo do 

aparelho, era raro nos lares brasileiros. 

Temos então o quadro do que seria a televisão em seu momento inicial. Muitas 

transformações aconteceriam mais tarde com a tele transmissão, tanto no modo de 

receber as imagens, como no de transmitir as mesmas. Isso não se refere somente nos 

termos técnicos e tecnológicos, mas também sobre como estas informações são recebidas 

e interpretadas pelo telespectador através dos seus interesses e possibilidades. 

O aparelho nos dias de hoje está presente na maioria dos lares brasileiros e 

conforme as inovações tecnológicas vão chegando cada vez mais vai se modernizando e 

transformando seu discurso midiático balizado pelo momento histórico, político, 

social/cultural e econômico, não necessariamente nessa ordem. Esse mesmo discurso é 

um agente social que transforma a maneira de compreender das pessoas criando 

                                                           

1 A primeira transmissão de rádio realizada no Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1922, durante a 
inauguração da Exposição do Centenário da Independência na Esplanada do Castelo no Rio de Janeiro. O 
público ouviu o pronunciamento do presidente da República, Epitácio Pessoa, a ópera O Guarani, de Carlos 
Gomes, transmitida diretamente do Teatro Municipal. 
2 Derivado do grego tele – distante e do latin visione– visão. 
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necessidades, incluindo, excluindo, trazendo informação e desinformação ao mesmo 

tempo, influindo diretamente no modo de vida e na construção de uma identidade 

individual e coletiva. 

Como não poderia deixar de ser, também acompanhei a programação da televisão 

desde a minha infância, trazendo ainda hoje muitas lembranças de momentos que dividi 

com o aparelho, que além de som também e, principalmente produzia imagens. A 

lembrança mais antiga que tenho daqueles encontros é exatamente aquela de quando 

minha mãe me deixava deitar sobre a mesa da cozinha durante a noite para acompanhar 

no televisor em “preto e branco”, que ficava em cima do refrigerador, o programa Chico 

City, transmitido pela Rede Globo de Televisão3, no ano de 1977, na cidade de Caxias do 

Sul na Serra Gaúcha, onde nasci.  

Desde a infância sempre gostei de acompanhar a programação da televisão até 

horários considerados inadequados para a minha condição de criança. Essa interação com 

a TV era interrompida durante minhas férias quando eu era levado ao interior do 

município para ficar com meus avós maternos. Nesses períodos, além das caçadas de 

passarinho e pescarias durante o dia acompanhadas de pequenas tarefas domésticas, 

somente a leitura dos livros que meu pai me deixara faziam companhia nas minhas noites 

no quarto de visita. Existia um aparelho de TV na casa, mas era proibido ligar porque, 

segundo meus avós, gastava energia elétrica. Daí surge o gosto pela leitura, pois sem o 

televisor me restavam os livros para passar o tempo e saciar minha sede por 

conhecimento. 

Entretanto, as leituras precoces sobre assuntos que ainda não faziam parte dos 

conteúdos escolares me levaram a fazer vários questionamentos à minha mãe que, talvez 

se sentindo surpresa com tamanha vivacidade, decidiu me encaminhar a um seminário 

católico em regime de internato, onde segundo parentes, poderia desenvolver melhor 

minhas habilidades. Neste período tinha doze anos completos e era o ano de 1979. A 

instituição escolhida foi a Pia Sociedade de São Paulo4 ou os Irmãos Paulinos como são 

mais conhecidos na cidade de Caxias do sul. Os Paulinos se dedicam aos meios de 

comunicação e para minha fortuna, também ganhei uma enorme biblioteca e professores 

                                                           

3 A TV Globo foi inaugurada em 26 de Abril de 1965, no Rio de Janeiro. A concessão foi outorgada no 
governo do presidente Juscelino Kubitschek. 
4 A Pia Sociedade de São Paulo é uma congregação religiosa católica constituída de Padres e Irmãos, 
fundada na Itália, pelo Padre Tiago Alberione em 20 de Agosto de 1914. Os Paulinos vivem em 
comunidades e estão presentes em 28 países nos cinco continentes. Trabalham em diversos meios de 
comunicação. 
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qualificados que me orientaram, colocando luz em meus propósitos de sempre ampliar o 

conhecimento sobre os Meios de Comunicação Social. 

Durante os quatro anos que fiquei em regime de internato no Seminário Católico 

da Pia Sociedade de São Paulo (Ordem dos Paulinos), pude passear pela literatura 

mundial, conheci as enciclopédias, estudei a Bíblia e os preceitos da Igreja Católica, tive 

professores de vários países e colegas que muito me enriqueceram em todos os sentidos 

do conhecimento, além de um controle disciplinar rígido por parte dos meus mestres. 

Egresso do seminário em meados de 1982, conclui o ensino fundamental em Lages no 

planalto catarinense, local em que minha mãe havia fixado residência pouco antes de me 

encaminhar para o internato. Ingressei no Colégio Técnico em Lages, em 1984 para o 

curso de Técnico em Contabilidade, no ano seguinte mudei para Técnico em Edificações 

e acabei não concluindo, pois naquele ano também entrei para as fileiras do Exército 

Brasileiro como recruta voluntário, aspiração que mantinha viva durante toda a minha 

adolescência e que acabou me envolvendo por completo. 

Na expectativa de conseguir colocação no mercado de trabalho, tentei lugar em 

diversas áreas depois da baixa do exército em 1986, mas existia uma profissão que mexia 

muito comigo e que fazia parte da vida de muitos familiares próximos: a de 

caminhoneiro. Minhas primeiras viagens foram com um tio, que me ensinou o básico 

sobre a profissão e depois de seis meses de aprendizado comecei minha vida nômade, 

pelo Brasil e também pela vizinha Argentina. Meus estudos foram deixados à parte, mas 

não abandonei o hábito da leitura.  

Neste sentido, as inúmeras viagens me faziam despertar para a realidade nacional, 

principalmente quando me deslocava pela região norte-nordeste, em que é possível 

perceber, entre outras coisas, uma grande diferença cultural e social. Diferença essa que 

se reflete na condição socioeconômica bem abaixo daquela que temos, no eixo sul-

sudeste. A dimensão continental do Brasil aos poucos foi diminuindo à medida que ia 

conhecendo o seu território e a sua gente. 

Os mais de dois milhões de quilômetros5 que rodei pelo Brasil, em quinze anos de 

viagens, me fixaram um olhar crítico sobre os muitos problemas sociais que assolavam e 

ainda permanecem desconcertando a maior parte da nossa sociedade. Cada vez mais 

estava convencido de que esses problemas estavam vinculados ao processo educacional, 

                                                           

5 Estimativa aproximada, considerando que a quilometragem anual girava em torno de 140.000 
quilômetros. 
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ou ainda à falta dele. Pelos mesmos motivos que havia abandonado a escola, centenas de 

milhares de brasileiros também o haviam feito: dedicar-se ao trabalho.   

No início do ano de 2000, devido a uma grave crise nos transportes no Brasil, 

decidi abandonar o transporte de cargas e mudar de profissão passando a vender produtos 

químicos no Planalto Catarinense, onde também fixei residência. Foi quando tive a 

oportunidade de concluir o ensino médio e ingressar em um curso de licenciatura em 

História. Neste período, se fazia presente novamente em meus pensamentos a ideia da 

educação como base e solução para a maioria dos problemas sociais do Brasil. Assim 

com muita determinação, em meio a colegas que pela idade poderiam ser meus filhos, 

trilhei o caminho que finalmente me levaria à sala de aula, em meados de 2007, como 

professor de História. Paralelamente a atividade de docente também atuava como 

pesquisador do IBGE na contagem parcial da população efetuada no ano de 2007, que 

veio a despertar meu interesse pela pesquisa. 

A Graduação em História, iniciada no ano de 2001 e concluída em 2008, 

reacendeu a chama dos tempos de seminário, agora temperada com os largos anos de 

viagens pelo território brasileiro, para a questão dos meios de comunicação e seu papel na 

vida e na educação das pessoas. A trajetória e o modo como foi implantado tardiamente 

em nosso país a imprensa, por interesses da Coroa Portuguesa, fizeram meus olhos 

brilharem e me lancei em busca de respostas que dessem luz às questões não resolvidas, 

envolvendo os méritos existentes entre os fatos e as notícias veiculadas pela mídia. 

Na ansiedade de encontrar novos dados, que não me foram possíveis na 

graduação, entrei no universo da pesquisa strictu sensu para preencher algumas possíveis 

lacunas que permanecem no processo das comunicações sociais, das suas normas e 

regulamentações e o resultado prático desses processos que se acomodam no público 

espectador. Para que esse projeto se materializasse passei a residir em Balneário 

Camboriú, a partir de 2009, e me inscrevi como aluno ouvinte no PPGE. No ano seguinte, 

já como aluno regular, comecei a trabalhar em escolas públicas da rede estadual de Santa 

Catarina.  

Meu contato direto com os alunos da E.E.B. Professor José Arantes, no município 

de Camboriú e o momento no qual estão inseridos, próximos da conclusão do Ensino 

Médio, estimularam-me a investigar de que maneira os jovens são impactados pela mídia 

televisiva. Trabalhar a temática juventude, educação e mídia, além de estimulante, é de 

suma importância para a adição aos dados já existentes e da relação do conhecimento 

teórico e o empírico, contribuindo com proeminência para elaboração de políticas que 
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venham a contemplar essas necessidades. Ademais, evidenciar as contribuições de 

autores como Canclini (1999), Bourdieu (2010), Raitz (2003) e, outros, que se dedicam a 

estudar temas aqui abordados: consumo, poder e juventude, respectivamente.  

 No que se refere à pesquisa de campo, no primeiro momento, utilizou-se para 

coleta de dados um questionário aplicado em todas as turmas de terceiro ano do Ensino 

Médio da E.E.B. Professor José Arantes, no mês de maio de 2011. A escolha dessas 

turmas se deu, por ser o 3° ano, o último período do jovem na escola, em que ele 

completa a sua educação básica, que no Brasil se constitui da soma do ensino 

fundamental com o ensino médio. 

 Neste período o jovem deveria, mais do que dominar conteúdos, aprender a se 

relacionar com o conhecimento de forma ativa. Em uma segunda incursão para a coleta 

de dados, optei por um grupo de oito alunos dando destaque para aqueles que possuem 

um bom rendimento escolar e que se pronunciam com melhor desenvoltura. Foram 

realizadas entrevistas com depoimentos individuais que depois de gravadas foram 

transcritas e analisadas na terceira parte deste trabalho de pesquisa. 

 Mesmo assim, pouco se sabe sobre a identidade de um conjunto de jovens6 

estudantes que frequenta a escola pública e qual o seu relacionamento com a televisão e a 

gama de informações que ela verte na sua programação diária. Nesta perspectiva, temos 

como pressuposto as reflexões de Raitz (2003) quando conceitua juventude, diz que os 

jovens devem ser vistos como sujeitos histórico-sociais, por isso a realidade e as análises 

não devem se manter estáticas durante o passar dos anos, portanto, estas mudanças são 

absorvidas de modos diversos, dependendo de cada momento histórico. Se faz necessária 

a busca contínua de novos dados para a descrição das mudanças e transformações 

acorridas nestes processos vivenciados pelos jovens.  

 Neste sentido, faz parte do senso comum se referir à televisão como algo que 

influencia diretamente na vida do cidadão, em seu modo de pensar e se comportar. A 

adolescência é o período da vida do homem marcada por profundas modificações 

fisiológicas, psicológicas, afetivas e intelectuais, são mudanças em todos os níveis e ainda 

é o período em que ocorre a formação da futura identidade. Assim sendo, nesta etapa da 

                                                           

6 É comum o uso da faixa de 15 a 24 anos na definição de juventude. Todavia, tal procedimento nem 
sempre é adotado. Por exemplo: na pesquisa espanhola, Informe Juventud em España, o intervalo é de 15 a 
29anos. No debate contemporâneo sobre juventude, não são raros aqueles que defendem a extensão dessa 
faixa etária para além dos 24 anos. Segundo Pochmann (2005) e Sposito (2005) há o chamado alongamento 
ou alargamento da faixa etária na contemporaneidade em função de problemas sociais como a dificuldade 
do jovem se inserir no mercado de trabalho e a saída da casa dos pais acontecer tardiamente. 
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vida ganham grande expressão todos os momentos e as emoções vividas pelo jovem que 

vai forjando o seu “eu” e a sua identidade individual. Nesta fase os adolescentes 

procuram arquétipos no meio em que vivem, pertencem ou procuram estar. Vão buscar 

modelos para sua construção na família, nos amigos, nos professores, entre outros. 

Entretanto, a realidade assim como a pessoa se transforma, fazendo com que os 

jovens deixem um pouco de recorrer a estas figuras mais próximas, se utilizando de 

novos modelos, particularmente a televisão. Neste contexto tem-se como objetivo 

compreender e analisar a influência/impacto da dieta jornalística televisiva na vida 

escolar e na formação da identidade dos jovens do Ensino Médio de uma escola pública 

em Camboriú-SC (Escola estadual E.E.B. Professor José Arantes). Para tanto, se levará 

em consideração suas percepções e opiniões sobre o assunto, no sentido de contribuir 

teórica e metodologicamente para a área dos estudos que se insere a temática juventude, 

educação e mídia, identificando quais são as mensagens decodificadas pelos jovens 

diante da programação jornalística da televisão. 

Esse impacto é mais evidenciado na fase da infância e adolescência; nessas faixas 

etárias a televisão é um meio básico de informação, podendo ser mais evidente do que os 

pais e professores. Contudo, não são apenas os jovens que imitam os personagens e as 

ideias da televisão, os outros expectadores também interiorizam muitos dos 

comportamentos. Portanto, sugere-se que as crianças e jovens assistem cada vez mais 

cedo os programas para adultos em que são expostos programas inadequados, talvez os 

mais perigosos os que mostram os vários tipos de violências acometidas pelo homem. 

Diante do exposto lança-se o problema de investigação com a seguinte questão: 

Como a dieta televisiva jornalística impacta a vida escolar dos jovens do Ensino Médio e 

quais as influências que exercem na formação da identidade deles que frequentam a 

escola pública E.E.B. Professor José Arantes, no município de Camboriú?  

Inseridos em um universo que sofre constantes mudanças e inovações os jovens 

que estão no final da sua formação básica, também se encontram no limiar da vida 

profissional, momento que terão que invariavelmente efetuar uma escolha, tanto na esfera 

pessoal como na profissional. Portanto, destas decisões sairá o caminho que irão trilhar 

durante suas vidas. Paralelamente à escola, à família e a comunidade, a televisão parece 

ter um papel importante na formação desses indivíduos, pois existem indícios que a TV 

continua a ser, ainda hoje, a grande fonte de lazer e informação para a maioria da 

população.  
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É justamente por isso que é importante o desenvolvimento de pesquisas que 

investiguem a participação que a televisão vem tendo na formação cotidiana das 

juventudes e quais poderiam ser os estímulos que sugerem determinadas maneiras de 

vivência coletiva ou de como se dão as relações deles e com seus pares. 

Entramos na segunda década do séc. XXI, e a televisão se ultramodernizou, tanto 

em relação à tecnologia como em programação, gerando programas ao vivo, modernas, 

reality shows e utilizando imagem digital, transmissão via satélite. Quando se assiste a 

um filme ou se acompanha uma novela, além dos atores e de suas ações existe um pano 

de fundo, algo que vai além da mera imagem. Existe todo um conjunto de ideias: um tipo 

de moradia, de decoração, uma maneira de comer, de vestir, de se relacionar, um tipo de 

carro, de casa, um tipo de diversão, em resumo uma maneira diferente de se viver, um 

padrão cultural diferente. Esse pano de fundo, segundo Guareschi (2009), é o que 

realmente fica na mente das pessoas e leva a mudança dos padrões culturais. 

Neste sentido, pautamos essa investigação no intuito de identificar também traços 

dessas mudanças, buscando informações complementares em trabalhos já realizados 

como forma de preencher lacunas que permanecem na bibliografia, levando em 

consideração as transformações permanentes e constantes ocorridas na sociedade. De que 

maneira nossas juventudes se colocam diante dos meios de comunicação, qual a atitude 

delas diante das notícias veiculadas na televisão? Até que ponto o jovem se deixa levar 

pelo que é veiculado na mídia? Até onde isso procede e qual o poder da TV na formação 

da identidade desses jovens?  

O consumo, o acesso aos bens de consumo nesse contexto torna-se exemplo do 

cidadão bem-sucedido e conectar-se ao mundo midiático um exemplo de sucesso? Uma 

zona propícia para comprovar que o senso comum não coincide com o bom senso, 

segundo Canclini (1999), é o consumo. Na linguagem corriqueira, consumir costuma 

estar associado a gastos inúteis e compulsões irracionais. Esta desqualificação moral e 

intelectual se apoia em outros lugares comuns sobre a onipotência dos meios de massa, 

que incitariam as massas a se lançarem irrefletidamente sobre os bens. 

A formação da memória individual7 destes jovens entrevistados passa pela 

comunicação, pois ela é responsável pela construção da realidade, segundo Guareschi 

                                                           

7 Estudos empreendidos por Maurice Halbwachs (1990) contribuíram definitivamente para a compreensão 
dos quadros sociais que compõem a memória. Para ele a memória aparentemente mais particular remete a 
um grupo. O indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre interagindo com a sociedade, seus 
grupos e instituições. É no contexto destas relações que construímos as nossas lembranças. A rememoração 
individual se faz na tessitura das memórias dos diferentes grupos com os quais nos relacionamos. Ela está 
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(2009), uma coisa passa a existir no momento em que ela é divulgada, é notícia. Mas se 

não é comunicada, divulgada para a maioria das pessoas deixa de existir. Se no Brasil, a 

mídia televisiva resolve não dizer nada sobre determinado assunto, essa realidade deixa 

de existir para a maioria das pessoas, com isso podemos afirmar que a força do meio de 

comunicação está, muitas vezes, mais no silenciar do que no comunicar. 

Neste aspecto, concorda-se com Bourdieu (1997) quando ele diz que os efeitos 

que o desenvolvimento da televisão produz no campo jornalístico e, através dele, em 

todos os outros campos de produção cultural, são incomparavelmente mais importantes, 

em sua intensidade e amplitude do que o surgimento da literatura industrial com a grande 

imprensa e o folhetim, que suscitou entre os escritores as reações de indignação ou de 

revolta das quais saíram, segundo Raymond Willians (2011), as definições de “cultura”. 

A cultura do consumo tem como facilitadora a mídia televisiva, que promove o acesso às 

informações de uma forma facilitada, pois ela vai para dentro de nossas vidas sem que 

haja necessidade de esforço de nossa parte como tínhamos no passado em relação à mídia 

impressa. 

Embrenhados nessa facilidade moderna nos contagiamos com as necessidades que 

a televisão coloca e conforme Arbex (1995) para ela se alimentar da energia colocada em 

movimento por nós para sustentarmos nossas fantasias, tanto no caso da novela como do 

telejornalismo. A mobilização dessa energia é condição essencial para que a ficção 

transmitida pela televisão adquira força de realidade. É na qual se acredita que a memória 

passa a trabalhar por ela própria, tendo como pano de fundo as necessidades geradas pela 

mídia que induz a continuar numa cultura de consumo. 

Neste contexto, o presente trabalho justifica-se pela importância de desenvolver 

uma pesquisa que tem como preocupação investigar o impacto dessa mídia televisiva 

jornalística na formação da identidade dos jovens que estão concluindo o ensino médio, 

evidenciando como ocorrem esses fenômenos e quais consequências incide na maneira de 

pensar do jovem de escola pública. Por meio da revisão da literatura percebem-se 

diversas lacunas deixadas por aqueles que se anteciparam ao problema, como também 

deixaram colaborações essenciais para o desenvolvimento desse trabalho.  

O ineditismo dessa pesquisa, na E.E.B. Professor José Arantes, nos fornece 

informações de forte relevância social que permite leituras até então inacessíveis com 

                                                                                                                                                                             

impregnada das memórias dos que nos cercam, de maneira que, ainda que não estejamos na presença 
destes, o nosso lembrar e as maneiras como percebemos e vemos o que nos cerca se constituem a partir 
desse emaranhado de experiências, que percebemos qual uma unidade que parece ser só nossa. 
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relação ao comportamento destes jovens proporcionando estratégias para um melhor 

entendimento da realidade desses indivíduos.  

As crianças, os adolescentes e jovens de um modo geral não estão preparadas para 

enfrentarem de uma forma esclarecida ou crítica aos apelos persuasivos da televisão. O 

jovem está propenso por conta desse despreparo a um consumo passivo sem uma visão 

atenta, analítica e crítica de suas mensagens. 

Belloni (2009) constata que as crianças e adolescentes, principalmente os que 

pertencem às classes menos favorecidas, não sabem utilizar os meios de comunicação de 

forma que lhes seja vantajosa, dentre os quais o mais moderno e eficaz é a televisão. O 

que fazer em relação a este desperdício de tecnologia? Quais as possibilidades de reverter 

esse quadro e torná-lo favorável à criança e ao jovem? Concorda-se com a autora que 

uma das possibilidades é a educação para a mídia, ou seja, ensinar à criança e ao jovem o 

domínio da linguagem televisual, semelhante ao domínio da linguagem escrita. 

Conforme Ferreira (2001) a partir de programas televisivos e jornais infantis as 

crianças tornam-se usuárias de uma cultura de mídia que, muitas vezes, subjuga seu papel 

como sujeito social ativo e crítico, considerando-as receptoras passivas. Além disso, o 

espaço destinado à participação infantil é, em muitos casos, restrito, uma vez que as 

crianças não são consultadas sobre o que é veiculado.  

O tema é de extrema importância, pois envolve o comportamento e a formação da 

identidade8 de inúmeros jovens e como estes estão em constante transformação na 

construção histórica. Este é um elemento que não se esgotará, sempre produzirá novos 

elementos a serem pesquisados e entendidos pela ciência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

8 Uma das primeiras considerações a serem feitas segundo Raitz (2003) quando se refere aos jovens e seus 
processos identitários é que está se falando de fenômenos marcadamente plurais e diversificados [...] 
percebe-se que este termo deixa oculto uma multiplicidade de significados. Em muitas situações que se 
vive diariamente a experiência da falta como incompletude, talvez seja a que chama mais a atenção. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A orientação para esta pesquisa por uma linha teórica remete a uma diversidade de 

olhares consideráveis, no entanto, buscaram-se algumas vertentes como fundamento para 

explicações e respostas significativas, o que proporcionou mais segurança ao pesquisador 

quando da realização deste estudo. Desta forma, para compor a linha teórica deste estudo, 

neste capítulo, importantes referências como Bourdieu (1997, 2010) e Canclini (1999), 

entre outros, autores que deram suporte por meio de suas ideias para o aprofundamento 

teórico associando os meios de comunicação e a relação com os jovens consumidores de 

mídia - sujeitos desta pesquisa. 

 Enfatiza-se também os temas liberdade de expressão e leitura crítica da mídia, em 

que autores como Lima (2010, 2011), Rincón et al (2002) e Seligman (2008) 

contribuíram para um melhor entendimento das diversas concepções de Educação para a 

Mídia. Integra ainda, neste capítulo, o estudo desenvolvido por Raitz (2003) em que 

analisa a relação que os jovens estabelecem com os processos de construção de suas 

identidades individuais e coletivas em Florianópolis, sendo sujeitos da pesquisa jovens 

egressos de cursos de educação profissional.  

 

1.1 OLHARES ANTERIORES 

Resgatando a literatura na área da educação e mídia encontra-se o trabalho de 

Seligman (2008) em que é objeto de pesquisa as diversas concepções de Educação para a 

Mídia, suas alteradas denominações que variam de forma semântica e conceitual nos mais 

diversos países que se dedicam a esses estudos. Em seu trabalho investiga quais as opções 

que o educador tem para se adequar a essa realidade, integrar a escola e suas práticas a 

outra realidade. Para estudar possíveis relações entre escola e mídia, examina documentos 

norteadores de políticas públicas educacionais brasileiras e catarinenses em busca de 

vestígios que apontem essa aproximação por meio de análise de conteúdo.  

O exame descreveu que estamos realmente caminhando para esse processo, mas 

ainda a passos lentos e pautados por uma visão anacrônica: queremos que a educação 

formal escolarizada ingresse definitivamente nesse mundo informacional, tecnológico, 

mas ainda oferecemos resistência a ele. 

Seguindo os passos de Seligman (2008) em seu trabalho evidencia que ao se 

tornarem educados para observar a mídia, os cidadãos podem reverter o processo de 
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manipulação da sociedade por meio dos meios de comunicação. Ao invés de “reféns” das 

mensagens midiáticas, a leitura crítica implica condições de tomar decisões de forma 

autônoma.  

Neste ponto existe divergência entre os que apoiam tal pensamento, os mais 

resistentes à tecnologia veem a possibilidade de crítica como um obstáculo da pura e 

simples manipulação pelos meios de comunicação. Os que veem o aparato tecnológico 

como presente e futuro promissores, ainda assim reconhecem a necessidade de estender a 

todos os cidadãos o detalhamento sobre os meios de produção da mídia. Desse modo, a 

sociedade controlaria a mídia e não o contrário.  

Todavia, temos que atentar para o fato de não confundir Educação para a Mídia 

com o simples uso de tecnologias de comunicação na sala de aula. Este estudo avança 

mostrando que não basta levar a TV ou o computador para ilustrar a mesma prática 

pedagógica, a proposta seria ensinar sobre a mídia e não por meio dela.  

Outro trabalho relevante que trouxe contribuições foi de Hagen (2008), da 

UFRGS, em sua Tese de Doutorado busca a hipótese de que a emoção suscitada pela 

imagem dos apresentadores de telejornal cria laços de fidelização com o telespectador, 

sendo uma estratégia para fidelizar a audiência por meio da imagem mítica de perfeição 

dos apresentadores do Jornal Nacional. Ele se ampara no campo teórico da neurociência, 

da psicologia e da sociologia para compreender como a emoção desempenha importante 

papel na tomada de decisões racionais, incorporando essa concepção às teorias do 

jornalismo.  

No campo metodológico, utilizou-se o Orkut como ambiente de estudo de 

recepção, onde segundo ele, a espontaneidade e a liberdade de expressão dos 

participantes permitem encontrar os sentidos de emoção e fidelização sem interferência 

externa à amostra. Este trabalho auxilia nesta pesquisa observando que a emoção ampara 

o telespectador que não faz o uso da razão como deveria ao receber as notícias veiculadas 

pela TV. 

Para somar às leituras realizadas, Canziani (2009) vem de encontro a esta 

investigação quando elabora um estudo sobre uma televisão diferente voltada aos alunos 

da escola pública do Paraná. Em suas considerações, declara que a TV Paulo Freire é um 

exemplo de canal estatal fechado, que apresenta uma programação voltada para a escola e 

que dentro da sala de aula alunos e professores, têm a chance de trocar experiências 

frente à linguagem áudio visual enquanto discutem os conteúdos pré-determinados pela 

Secretaria de Educação do Estado. 
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Dessa maneira, o processo de ensino aprendizagem se estabelece de modo 

integral, ao mesmo tempo em que se é possível trabalhar com a leitura crítica dos meios 

de comunicação social. Afinal, a televisão educativa e cultural não deve atuar de modo 

segmentado, mas sim proporcionar um ambiente democrático de debate social. A atuação 

da comunidade acadêmica na coprodução da programação veiculada na TV Paulo Freire 

merece destaque conforme análise dos questionários aplicados aos profissionais do Canal. 

Desse modo, permite-se afirmar que o canal paranaense está construindo suas 

bases, enquanto televisão educativa que se apresenta como espaço aberto para expressão 

de cultura popular.  

O estabelecimento de uma TV Educativa é um processo consciente e 

comprometido com a promoção da cidadania. Para que isso ocorra, faz-se necessário que 

o cidadão se torne crítico e pense prioritariamente na valorização da cultura do seu povo, 

independente de interesses comerciais ou políticos, barrando as estratégias de fidelização 

como a defendida por Hagen (2008), em que a emoção desempenha papel importante nas 

decisões racionais. Desejamos que a educação formal entre nesse mundo tecnológico e 

informacional, mas conforme Seligman (2008) mantemos certa resistência e caminhamos 

a passos lentos em relação a isso. 

Raitz (2003) nos ensina que a percepção do presente revela certa saturação de 

referências aos papéis que os jovens devem desempenhar na sociedade e uma crescente 

valorização da própria ideia de juventude, todavia a afirmação de seu reconhecimento 

constitui um fenômeno relativamente novo, ressurgindo com mais intensidade na década 

de 90 do século passado, depois de certo período de silêncio.  

É importante termos um volume de estudos que passam a problematizar a cultura 

juvenil a partir de suas experiências, percepções, sentidos, formas de sociabilidade e 

atuação. Mesmo assim, ainda se sabe muito pouco sobre a identidade de um conjunto de 

jovens brasileiros, que vivem uma realidade cotidiana, por vezes, permeada por travessias 

e encruzilhadas difíceis de entender.  

Neste sentido é imprescindível que analisemos a relação existente entre a televisão 

e os jovens, sendo esta, carente de estudos levando em conta que os jovens estão em 

constante aprendizado. O consumo da televisão é inevitável, ela se faz presente na 

maioria dos estabelecimentos comerciais, por todos os lugares onde andamos ou mesmo 

dentro das casas, a televisão não se furta em se fazer presente, nos orientando sobre como 

devemos nos comportar, dizendo o que devemos comer para nos mantermos saudáveis, 
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como deve ser a cor e o corte dos nossos cabelos e tudo o que está acontecendo no mundo 

promovendo a opinião pública. 

Aquele homem que chega em casa à noite, recepcionado pelas crianças e cansado, 

passou o dia inteiro trabalhando. Levantou-se cedo, pegou ônibus cheio, cruzou com 

milhares de pessoas nas ruas, no emprego, cansou-se, angustiou-se e terminou fatigado, 

por mais um dia de trabalho. Esta realidade, vivida por quase grande parte dos 

trabalhadores de forma frustrante, desgastante, alucinante, é o real. O real segundo 

Marcondes (1996) é atividade produtiva, o trabalho que gera alimentos, mercadorias, 

meios de transporte e educação entre outros. É o que administra, controla a sociedade e 

está voltado para o princípio da vida cotidiana, sendo a obrigação, o dever e a 

responsabilidade. Por isso, o homem ao chegar a sua casa necessita parar, descansar, se 

refazer, pois é o seu espaço de lazer e descanso. 

Enquanto a vida real transcorre de forma regular, repetitiva, cotidiana, a mente do 

homem, ao contrário, trabalha ansiosa por inovações, melhorias, mudanças de vida. As 

pessoas vivem em permanente conflito entre estes dois mundos. O homem comum, 

porém, tem esperanças, vontades e desejos, que não existem apenas para ele, mas para 

todos os demais. É o imaginário, social, coletivo e a forma como se organiza é por meio 

de símbolos.  

Na sociedade moderna, teoricamente todos os homens nascem “nus”, ou melhor, 

não pertencem por nascimento a um determinado estamento; portanto é o indivíduo que 

através de sua vivência vai determinar suas necessidades. 

No mundo ocidental, especialmente na Europa a partir do século XVIII, os hábitos 

hierárquicos de estratificação foram desaparecendo, dando lugar a um novo tipo de 

necessidade, pois os homens passam a nascer livres e igualmente dotados de razão, 

capazes de ascender e descender socialmente. A monetarização provocada pela 

industrialização tornou-se o fato único e universal de distinção nas sociedades 

democráticas. Todavia, o modo de vida, gostos e preferências que podem ser englobados 

pelo “consumo” tornam-se idênticos, com a diferença que os bens podem ter maior ou 

menor valor monetário. 

O calendário pendurado na parede9, os quadros que ilustram as dependências da 

casa, as imagens de santos, mostram figuras que não são somente objetos de decoração, 

                                                           

9
 Conforme Marcondes (1996) o calendário que está na parede e que todo mês mostra belas 

imagens: é o imaginário das pessoas  que têm necessidade de ser constantemente renovado e revigorado. A 
vida seria insuportável se as pessoas não tivessem modelos para o futuro para ver ou sonhar; a bela pradaria 
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tampouco são fugas do mundo real; ao contrário como nos ensina Marcondes (1996) são 

formas de integração e comunicação. As representações de santos sejam por meio de 

gravuras ou estátuas constroem um elo entre a pessoa e a entidade espiritual que é 

fantasiosa; por meio dessa ponte abstrata se rompe os limites da casa e se cria um canal 

de comunicação com a divindade. Isso não é novo e já ocorria a milhares de anos.  

E a televisão é ainda no Brasil, a forma midiática mais desenvolvida de alimentar 

esse imaginário, como também a maior indústria de imagens. Por ela as imagens passam 

com uma rapidez impressionante e não nos atemos nela, não esgotamos o que nos 

transmite. No entanto, quando observamos um quadro temos oportunidade de estudá-lo 

minuciosamente, pois a cena está imóvel e podemos nos ater aos pequenos detalhes. Esse 

pequeno tempo em que permanecemos observando o quadro é que nos leva para além 

dele. 

 Esse tipo de interação com a imagem parada, Marcondes (1996) chama de 

relação intensiva, ou seja, segundo o autor em uma cena parada vasculham-se todos os 

detalhes, procuram-se minúcias, explorando-a em toda a sua densidade. Por esse 

caminho, a imagem é apenas um meio, uma ponte que faz passar a outra realidade. 

Na contramão da imagem estática, a televisão, segundo Marcondes (1996) 

desenvolve uma relação que ele chama de relação extensiva, ou seja, não temos tempo de 

parar sobre uma imagem, pois todas elas se movem de uma forma dinâmica, a troca de 

planos e imagens é muito rápida. Não se pode fixar nos detalhes, só se intencionalmente o 

produtor quiser que o telespectador os observe. Percebemos que na imagem estática o 

sujeito escolhe os detalhes que mais o interessam, na televisão eles são escolhidos para as 

pessoas, e isso acarreta grandes perdas: o direito de escolha e da livre concentração, além 

de serem impostas as cenas que interessam principalmente ao idealizador do programa e 

ao patrocinador. 

Se pela imagem paralisada podemos imaginar a cena segundo os nossos anseios, 

no aparelho de televisão a imagem não é mais um meio, não é mais uma ponte, mas 

representa a realidade já pronta, como observamos:  

 

A fotografia foi descoberta em 1831 por Jacques Daguerre, na França. 
Foi sem dúvida, a descoberta mais revolucionária que já houve na 
moderna história da humanidade. Ela simplesmente decretou o fim da 

                                                                                                                                                                             

verde é logo ali na parede. Em contrapartida o que vemos pela janela destoa com a paisagem da bela foto 
do calendário. O elemento que move as pessoas, aquilo que as faz ter vontade de viver, não está no real, no 
cotidiano nem no mundo do trabalho e sim no imaginário. 
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pintura representativa (que havia sobrevivido pelo menos cinco mil 
anos) e do caráter único da obra de arte. Após a descoberta desse 
processo não tinha mais sentido pintar retratos, pois a reprodução 
fotográfica era infinitamente superior em relação à fidedignidade. A 
pintura, para sobreviver, teve que superar a fotografia, apresentando 
efeitos que, pelo menos naquela época, eram impossíveis à foto. O 
impressionismo o cubismo, o surrealismo, foram reações da pintura 
contra as consequências avassaladoras da fotografia (MARCONDES, 
1996, p.13-14). 

 

É um volume de mensagens muito grande que nos chega por todos os lados, 

segundo Seligman (2008), educadores e pesquisadores entendem que não é possível 

evitar todas as mensagens da mídia sem que se faça um grande dispêndio de energia 

nessa tarefa. Também é considerado perigoso o fato de deixar a mídia invadir e comandar 

as vidas dos cidadãos comuns, numa espécie de piloto automático. Decidiram, portanto, 

usar esse esforço no sentido de educar crianças, jovens e adultos para que possam 

examinar de forma autônoma o conteúdo da mídia e fazer uma escolha consciente sobre 

em que acreditar. Essa é a definição mais frequente de educação para os meios. 

Por outro lado, Mattelard (2009), em artigo publicado na Revista Brasileira de 

Comunicação, nos alerta para a construção social do direito à comunicação como parte 

integrante dos direitos humanos. Em suas reflexões mostra como esses direitos têm sido 

historicamente retirados do cidadão pela ideologia dos monopólios cognitivos, e como 

decaiu o pensamento crítico do cidadão comum em relação a tais estratégias.  

A luta pelos direitos humanos de uma maneira geral e, em particular, está longe de 

terminar e é preciso materializar a participação ativa dos cidadãos na vida social. Isso 

pode ser feito segundo Mattelard (2009), exigindo-se novos direitos e ainda atualizando e 

ampliando os antigos. A livre comunicação foi difícil desde o seu início, a ideologia da 

comunicação moderna e seu mito da transparência e da igualdade é baseada em questões 

de direito abstrato. A conjecturada igualdade perante a lei é desconstruída pelas 

desigualdades sociais na conjuntura das relações de poder. 

No estilo discursivo da televisão, Fischer (2005) produz alterações até mesmo nos 

modelos de concebermos como deve ser um político, um professor, um religioso e as 

instituições cada vez mais são julgadas, observadas, arquitetadas a um tipo de 

desenvoltura audiovisual, como os apresentadores de telejornais que tentam passar 

credibilidade através de olhares sisudos.  

Analisar o discurso da mídia no âmbito das pesquisas educacionais será mergulhar 

em um modo específico de linguagem, a audiovisual. Imaginemos que a leitura dos 
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materiais audiovisuais e o estudo das estratégias de produção, criação e veiculação dos 

produtos da mídia não percam de vista a dimensão das profundas repercussões dessas 

práticas na vida das pessoas.  

Surge hoje, mais do que nunca, a necessidade de verticalizar as investigações a 

respeito de receptor, que na falta de um nome que seja mais abrangente, ainda assim é 

designado. Concorda-se com Fischer (2005) quando considera a hipótese de que a riqueza 

das análises dos produtos dos meios de comunicação, como fatos culturais e sociais, 

sejam eles feitos exclusivamente sobre a linguagem ou as representações e discursos 

presentes em produtos midiáticos, seja aquela que se dedica à escuta de sujeitos 

participantes de grupos de telespectadores, estaria na criação de ferramentas de análise 

para problematizar o presente. 

Neste mesmo sentido, Fischer (2002), nos diz que analisar os discursos significa 

em primeiro lugar não ficar no nível apenas das palavras, ou apenas das coisas; muito 

menos, buscar a bruta e fácil equivalência de palavras e coisas. Em suma, diz que o 

enunciável não se reduz um ao outro, eles sim exercem uma espécie de força um sobre o 

outro, de tal forma que haveria simultânea e permanentemente “a lição das coisas e a 

lição da gramática”.  

E, essa heterogeneidade dos ditos e das visibilidades que ela propõe deve ser 

descrita em nossas investigações e sobre os produtos midiáticos. Quando a autora está 

afirmando que a mídia se constituiria de um espaço “visibilidade de visibilidades” ela 

separa visibilidade de elementos visuais. A visibilidade quer agir sobre programas de 

televisão que gravamos materiais que podem ser manipulados. Mais do que inventar ou 

produzir um discurso conforme Fischer (2002), a mídia o reduplica, porém, sempre ao 

seu modo, na sua linguagem, na sua forma de como deve ser tratado ou ouvido. 

Hoje, o mundo é lido10 na tela do computador, na tela da televisão, nas revistas e 

em todos os meios que nos são oferecidos. Neste mundo virtual de informação voltado ao 

consumo11, como proceder para o que está sendo anunciado como liberdade não aprisione 

esse mesmo leitor? 

                                                           

10 Paulo Freire foi o primeiro teórico a usar o termo “leitura do mundo” afirmando que a leitura do mundo 
precede a leitura da palavra. Ou seja, antes de uma pessoa ser alfabetizada e aprender a decodificar, 
segundo esse preceito, ela já saberia ler implicitamente, mas não as palavras grafadas em um livro, mas 
grosso modo, essa pessoa sabe ler a vida. 
11 Existe indubitavelmente, uma midiatizada pressão social de cima para baixo e de baixo para cima, para 
que os tradicionais direitos de cidadania sejam substituídos pelo direito ao consumo Canclini (1999). Isto 
ocorre, principalmente, porque este é um dos elementos de inclusão social na ordem atual. 
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 Silverstone (2002) define mídia como um processo de mediação. Para obter essa 

leitura, no entanto, é preciso ter em mente que a mídia vai além do ponto de contato entre 

os textos midiáticos e seus leitores e expectadores, sendo necessário abranger os 

produtores e consumidores de mídia em um trabalho contínuo de engajamento e 

desengajamento com significados que tem sua fonte ou seu foco nos textos mediados, 

mas que expandem a experiência e são avaliados por meio dela em uma infinidade de 

modos. 

Essa mediação vem a ser, segundo Silverstone (2002), o movimento de significado 

de um texto para outro, de um discurso para outro, ou ainda de um evento para outro e 

essa circulação de significados é transmitida pelos líderes de opinião para nós como 

produtores e consumidores, agentes e reagentes, procurando entender com urgência o 

mundo mediado. É difícil, provavelmente impossível sair da cultura da mídia, pois nossos 

próprios textos são parte do processo de mediação. Todos nós somos mediadores e os 

significados que criamos não param, são poderosos, transpõe barreiras através da 

transmissão de programas e construção de sites ou envio de e-mails. 

A mídia não é só reportagem de fatos ou de informação, mas também 

entretenimento em que os significados são produzidos e transformados no intuito de 

chamar a atenção para a satisfação ou frustração de sonhos, como também prazeres tidos 

ou negados. É necessário entender esse processo de mediação e suas consequências e 

identificar as possíveis falhas no processo de mediação, em que os significados podem 

ser distorcidos pela tecnologia ou mesmo manipulados para aumentar o seu poder de 

convencer e receber atenção e resposta. 

Uma crítica interessante vinda ao encontro dessa discussão é elaborada por Fischer 

(2005), quando a autora se refere a um grupo de alunos telespectadores pesquisados por 

ela, na qual cada sujeito, cada participante, naqueles encontros, estava sendo colocado 

diante de um tipo de produção imaginária de seu tempo, sobre a sexualidade jovem, sobre 

os conflitos geracionais, sobre os modos de conceber a atividade política, sobre os 

preconceitos de classe, de etnia, de gênero. E, pode pensar sobre essa produção, na 

condição de alguém que não se vê obrigado a resultados imediatos a partir de suas 

intervenções.  

O convite era simplesmente o de pensar o modo como estamos sendo imaginados, 

construídos, nomeados, interpelados. Pensar sobre a complexidade desse mundo 

construído com imagens, mas que nos cobra diariamente um tipo de ação, de 

posicionamento, de gesto. 
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Nesta perspectiva, as juventudes12 se identificam com o vídeo, os meios 

eletrônicos correspondem à dinâmica dos jovens, pois são rápidos, ágeis e tocam primeiro 

os sentimentos deles, depois a razão. Os jovens fazem a leitura do que assistem, conforme 

Moran (1992) esclarece precisam das imagens para compreender melhor, enquanto as 

pessoas adultas compreendem por meio da leitura de textos. Os meios eletrônicos atraem 

por conta da linguagem que utilizam e integrada através da fala, das imagens, da música 

de forma mais agradável, lúdica e rápida. 

Os jovens são atraídos também pela mistura de assuntos, de conteúdos. Tudo é 

mixado: notícia, humor, imaginação, lazer, o concreto, o abstrato, o presente o passado e 

o futuro. Os meios estão sincronizados com o ritmo dinâmico das juventudes, 

principalmente dos que moram em grandes cidades. Os meios identificam, expressam e 

significam o pluralismo das vivências que os jovens desenvolvem no cotidiano e a 

celeridade de rumos que devem tomar sem dar muitas vezes atenção à razão.  

O vídeo e o computador desenvolvem uma nova forma de perceber, que é 

fundamentada em um rápido processamento de múltiplas informações concretas, visuais, 

espaciais, com várias linguagens que interagem. 

 Os jovens são rápidos em interpretar as múltiplas informações visuais e sonoras 

provenientes de perspectivas temporais de realidade e de imaginário. Essa mistura de 

linguagens e conteúdos, segundo Moran (1992), responde a essa sensibilidade juvenil, 

muito diferente daquela do adulto, que foi educado principalmente na compreensão linear 

das coisas e do mundo por meio dos livros, nos quais os assuntos são abordados 

separadamente e não simultaneamente. Crianças que durante anos, consomem televisão 

de modo frenético, segundo Belloni (2009), e isso inclui a maioria delas, absorvem certo 

tipo de mensagens específicas do discurso televisual, em termos de linguagens, estilos, 

aspectos técnicos, elementos estéticos que são de natureza diferente dos conteúdos.  

Ainda, segundo Belloni (2009) o fascínio que estas máquinas exercem sobre as 

crianças e adolescentes pode levar a situações de mania e/ou dependência, na medida em 

que as pessoas se desligam facilmente da realidade física e socioafetiva que as envolvem 

para se conectarem em alguma dessas realidades virtuais, proporcionada por alguma 

dessas máquinas maravilhosas, cuja penetração em todas as esferas da vida social é 

incontestável no trabalho e no lazer, no público e no privado.  

                                                           

12Juventude se encontra no plural por entendermos que elas são múltiplas e pertencem a inúmeros 
contextos. 
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Nas famílias o dia a dia foi invadido pela programação da televisão, as igrejas que 

sucumbem aos apelos da TV e do espetáculo, as escolas particulares, que por pressão do 

mercado utilizam a informática como um fim em si. 

Os desafios que estas constatações colocam para o campo da educação são 

imensos conforme nos ensina Belloni (2009), tanto do ponto de vista da intervenção, isto 

é, da definição e implementação das políticas públicas, quanto do ponto de vista da 

reflexão, ou seja, da construção de conhecimento adequado à utilização daquelas 

máquinas com fins educativos. 

A televisão analógica13 de sinal aberto e acesso gratuito e universal, segundo 

Otondo (2008), tem uma sobrevida marcada de cerca de dez anos. Este é o tempo 

prognosticado para se definir a transição para o sistema digital14, qualquer que seja o 

padrão escolhido pelos países – o japonês, o americano ou o europeu.  

O sistema escolhido pelo Brasil para a TV digital é o ISDB-TB, desenvolvido com 

base no sistema japonês Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB-T). 

Esse modelo permite às emissoras escolherem se querem transmitir um único canal em 

alta definição ou até seis canais sem alta qualidade de imagem. Em meados de 2017, a 

maioria dos países terá desativado o sinal analógico de transmissão audiovisual para 

utilizar o sinal digital. Será o início da era da conectividade, da portabilidade e da 

interatividade, quebrando paradigmas da comunicação estabelecidos no século XX. 

Essa mudança de transmissão afeta profundamente o modo de funcionamento dos 

canais de televisão, não só na forma de recepção e transmissão de sinais, como na forma 

de funcionamento interno, produção e difusão de conteúdos, sem mencionar as múltiplas 

conexões, que demandarão o alargamento de formatos e linguagens. As audiências 

deixarão de ser passivas e se tornarão participativas. 

Ainda, segundo Otondo (2008) a televisão deixará de efetuar uma comunicação 

unilateral e unidimensional para se fragmentar entre os públicos e a grande diversidade de 

suportes multimídia. O usuário se torna um novo protagonista, não mais um receptor 

passivo e indiferenciado. E o modelo de empresa da televisão deverá se transformar no 

passo em que a informação e o processamento de dados, voz e imagem em movimento 

                                                           

13 É um sistema eletrônico de reprodução de imagens e som de forma instantânea. Funciona a partir da 
análise da conversão de luz e do som em ondas eletromagnéticas e de sua reconversão. 
14

 Na TV digital, a qualidade da imagem é superior ao modelo analógico. Com mais nitidez, o telespectador 
consegue perceber detalhes da imagem que antes não eram visíveis. O áudio passará de estéreo, com dois 
canais, para seis canais, aumentando a sensação de imersão do telespectador no ambiente da cena. Outra 
vantagem é a qualidade do sinal, que nunca chega com falhas. 
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passam por outra cadeia de coleta, produção e distribuição de conteúdos. A autora ainda 

questiona quais seriam os caminhos possíveis para atender às demandas dos diferentes 

grupos sociais em matéria de conteúdos televisivos, informação e comunicação. 

Concorda-se com Otondo (2008) que é imperativo pensar a televisão desde já, 

como ela é hoje, para projetar a transformação e planejar a transição. E isto passa, 

invariavelmente pela discussão do papel do Estado no campo das comunicações e da 

elaboração de políticas públicas para a regulação destas transmissões. A participação da 

sociedade civil neste processo torna-se fundamental em defesa do seu direito à 

informação e a comunicação, previstos constitucionalmente. A finalidade do Estado é o 

bem estar da população, em algumas situações a presença do Estado não pode ser 

substituída. Em outras, o serviço pode ser concedido a terceiros. No caso da televisão, a 

presença do Estado foi necessária, no início, por questões de ordem técnica e financeira, 

as chamadas barreiras de entradas. 

Para as emissoras que recebem concessão ou licença de uso dos canais espera-se, 

em contrapartida, que cumpram com algumas obrigações que o Estado lhes transfere no 

momento da outorga do sinal. No caso brasileiro, essas obrigações estão estipuladas na 

Constituição, artigo 221 e seguintes.  

Como a noção de serviço público está embutida nessas obrigações, a expectativa é 

de que os canais de televisão, públicos e privados, gerem cidadania e participação cidadã 

na discussão dos assuntos de interesse do povo, informações objetivas e independentes 

como também a educação, a cultura e as artes. Sendo estas duas últimas, vistas como 

necessidades que precisam ser atendidas, entram no pacote de serviços públicos 

atribuídos à televisão, assim como diversão e entretenimento. 

O potencial educativo da televisão conforme Otondo (2008) responde às 

necessidades que estão inseridas no acesso à informação, ao conhecimento e a própria 

informação em si. Pouco se discute, entretanto, do entretenimento como atribuição de 

serviço público, especialmente no campo da televisão pública que é alvo desta pesquisa, 

pois ela não tem como finalidade só divertir, mas proporcionar lazer e prazer enraizados 

na cultura.  

Neste sentido, a programação e o gênero telejornal devem ser visto com um valor 

público e não uma programação que empobreça o telespectador. O telejornal assim como 

toda a programação tem que oferecer algum valor enriquecedor de conhecimento e não 

simplesmente notícias sensacionalistas que chamam a atenção e promovem audiência 
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para obtenção de lucro. Só assim poderia ser considerado como verdadeiramente um 

serviço público. 

 Souza (2007), em sua tese de doutorado, investiga qual foi o papel do maior 

telejornal do Brasil nas eleições de 2002 e 2006, partindo de conceitos e modelos de 

pesquisa que foram desenvolvidos pelos principais Institutos de Mídia e Política do 

Brasil. A pesquisa mostra a desconstrução de candidatos por meio do noticiário, a 

discussão em torno do Jornal Nacional, tem início pela discussão do desempenho do 

noticiário da Rede Globo durante outros importantes momentos políticos desde a ditadura 

militar.  

A abrangência do Jornal Nacional, o seu poder de convencimento durante o 

noticiário e a possibilidade de interferência em um processo eleitoral são temas discutidos 

na tese supracitada, pois, os elementos e características próprias de um telejornal 

proporcionam ao apresentador a transmissão de mensagens com um toque pessoal de 

quem gera a notícia. Ao tornar a fala subjetiva é possível atribuir conotações positivas ou 

não, ser simpático ou não a determinada notícia ou pessoa usando assim duas formas 

distintas de tratar dois assuntos semelhantes. A forma como o texto é lido, a entonação da 

voz do repórter ou mesmo o uso de vocábulos negativos ou positivos pode ser prejudicial 

ou mesmo favorecer fatos ou pessoas das quais está se falando. Além disso, tem a 

linguagem corporal do apresentador que pode transmitir mensagens quase sempre 

incoerentes com o assunto. 

Se em um programa de auditório a finalidade é ter audiência, no telejornalismo 

existem outras finalidades: noticiar o inédito e divulgar o que é de interesse público, nos 

quais os recursos técnicos da edição também podem selecionar e construir falas ou 

mesmo imagens e colocar no ar de forma que alguns objetivos sejam alcançados. 

O ideário jornalístico, segundo Hagen (2008) reforça e estimula a ideia de que o 

campo é norteado pelo ato de fazer, o jornalista é um ser proativo sempre a postos para 

indicar direções, como uma luz que foca o caos dos vários e contínuos desdobramentos 

sociais. Investido do espírito jornalístico, o profissional da comunicação investiga, 

questiona, confronta. 

 Ao olhar do senso comum, o jornalista vai além: parte ele vaticina, outra ele é o 

investigador incansável, ora põe sua própria vida em risco pelo bem da sociedade. A 

imagem que fica do jornalista é a de que ele age a serviço da razão para chegar à verdade. 

Aqui então o campo jornalístico abastece o senso comum na mesma intensidade que é por 

abastecido por ele. 
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A credibilidade é o maior capital que o jornalista constrói no campo jornalístico. 

Garante ao profissional uma posição de destaque junto a colegas, aos chefes e, 

principalmente, às fontes e ao público.  Em decorrência, isso pode garantir melhores 

ofertas de emprego no futuro e melhor remuneração, 

 

O capital do campo jornalístico é, justamente, a credibilidade. É ela 
quem está constantemente em disputa entre os jornais e entre estes e os 
demais campos sociais. E está sendo constantemente testada através de 
pesquisas, junto aos leitores. A credibilidade é construída no interior do 
jornal assim como um rótulo ou uma marca que deve se afirmar, sem, 
no entanto, nomear-se como tal. Credibilidade tem a ver com persuasão, 
pois, no diálogo com o leitor, valem os “efeitos de verdade”, que são 
cuidadosamente construídos para servirem de comprovação, através de 
argumentos de autoridade, testemunhas e provas. (BERGER, 1998, p. 
21 – 22). 

 

            Esta observação do autor nos revela que no mundo recente muito das certezas são 

construídas por meio da mediação dos meios de comunicação e a televisão por não ser 

um meio democrático possibilita ao telespectador o repasse dos desconhecimentos sobre 

determinados assuntos, pois este se pauta na maioria das vezes no senso comum. Notícias 

com “efeitos de verdade”, em instantes podem tomar parte das opiniões de milhares, ou 

até milhões de pessoas, certezas concentradas nas mentes das pessoas podem dirigir suas 

ações políticas de forma que podem, com certa facilidade, ser manipuladas. 

No início do século XX, a Escola de Frankfurt, com Adorno e Horkheimer na 

frente, estudou a influência dos meios de comunicação daquele período. Os pensadores 

da teoria crítica, como os frankfurtianos eram conhecidos, chamaram de MCM os meios 

de comunicação de massa, os jornais, as revistas, cinemas e rádios.  

Nos dias de hoje, fazendo uma análise da televisão sob o foco da teoria crítica, 

diríamos que o avanço da tecnologia ampliou as possibilidades de emissão de 

informações. Isso é positivo, porém, é preciso que se pondere, aumentou o volume de 

informações com a mesma proporção contrária da capacidade crítica. 

A força desse senso comum que transpassa as mentalidades gerais expostas a um 

grande volume de meios de comunicação se evidencia numa questão paradoxal: pessoas 

embriagadas de senso comum insistem, impondo-as umas às outras suas verdades 

insustentáveis e precárias.  

Todavia, não existe a mesma ousadia quando o assunto em pauta está contido nas 

ciências exatas como a matemática ou a engenharia, ficando esse comportamento mais 

saliente na discussão das ciências humanas como a sociologia, o direito, a política, entre 
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outras, em que o senso comum se aguça e todos “acham” que têm razão. Martin-Barbero 

(2003, p. 304) nesta passagem a seguir deixa claro este pressuposto, 

 

Nem milhares de câmeras de vídeo que anualmente invadem o mercado, 
nem as antenas parabólicas semeadas pela cidade, nem a rede a cabo 
estão afetando substancialmente o modelo de produção de televisão que 
já conhecemos. Quanto à relação dos “usuários” com a televisão, no que 
diz respeito às grandes maiorias, não só na América Latina, mas 
também na Europa, as mudanças de oferta, apesar da propaganda sobre 
a descentralização e a pluralização, parecem apontar para um 
aprofundamento da estratificação social, pois a oferta diferenciada dos 
produtos de vídeo está ligada ao poder aquisitivo dos indivíduos. A 
única coisa que parece importar decisivamente para os produtores e 
“programadores” das tecnologias de vídeo é a inovação tecnológica, 
enquanto o uso social daquelas potencialidades técnicas parece estar 
fora de seu interesse.  
 
 

O autor defende que a televisão é vista como uma ferramenta que permite 

expressar as dinâmicas culturais populares como nunca antes. Porém, ao mesmo tempo,  

admite que a televisão seja um veículo de comunicação contraditório que, com fórmulas 

cada vez mais rígidas, está destruindo a capacidade de experimentação de quem trabalha 

por trás das câmeras.  

Nas mãos dos grupos econômicos mais ricos da América Latina, as emissoras de 

TV têm menos espaço para a identidade de cada país. Salvo em algumas poucas 

exceções, não há mais espaço para a reportagem séria e interpretativa que ajude na 

compreensão dos fatos do dia a dia. E o pior é que está nas mãos desses grupos a tarefa 

de fazer a notícia diária para as pessoas que não sabem ler e que não têm acesso a outros 

meios de comunicação para contrapor o que passa pela televisão. 

Essa visão das duas faces da televisão é o que falta, conforme a opinião de Martin-

Barbero, para a maioria dos intelectuais latino-americanos. Falta a eles enxergar a 

maneira como a TV se implica com a vida cotidiana das pessoas. Mas para isso é 

necessário romper com certa soberba, que faz com que acreditemos que sabemos o que as 

pessoas pensam e sentem.  

 

1.2. MÍDIA NO BRASIL 
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No período que precedeu a chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil, a 

política colonial imposta por Portugal procurava nos isolar do restante do mundo por 

meio de medidas restritivas como: o fechamento dos portos para o comércio 

internacional, a proibição de fábricas, escolas superiores e a impressão de livros e jornais 

em solo brasileiro. Por conta disso, o primeiro jornal brasileiro, o Correio Braziliense, 

surgiu em 1808, ano da transferência da corte para o Brasil e da liberação das restrições 

impostas pela política colonial (LUSTOSA, 2003).  

A impressão Régia é instalada na condição de monopólio do governo (LAJOLO, 

1996), prelos ilegais que aparecessem no Rio de Janeiro eram apreendidos pela polícia. 

Fora da sede da Corte, apenas a Bahia pode contar com uma tipografia propriedade de 

Manoel Antônio da Silva Serpa, que fundou sua oficina em 1811.  

A partir de 1821, surgem novos jornais, boa parte deles ligados aos liberais e à 

maçonaria, após a Independência e durante o Império a imprensa brasileira não só se 

ampliou como se diversificou com a produção de diversos panfletos e pasquins em geral 

de vida efêmera. 

Somente na passagem do século XIX para o XX, é que a imprensa brasileira 

ganharia uma estrutura empresarial que definiria a relação dela com a política os 

anunciantes e os leitores e daria origem à chamada grande imprensa (SODRÉ, 1999).  

O desenvolvimento da indústria cultural no Brasil ocorreu juntamente com o 

desenvolvimento da economia e teve como marco a introdução do rádio, no ano de 1922, 

que inaugurou uma fase de experimentação, voltada principalmente para atividades que 

não se caracterizavam como sendo comerciais. A programação veiculada incluía recitais 

de poemas, música erudita, óperas e palestras científicas. Era mantida por associações e 

clubes de amigos do rádio as emissoras eram poucas, com equipamentos precários e com 

transmissões irregulares, pois não havia muitos aparelhos receptores. 

Posteriormente na década de 1930, quando foi autorizada a propaganda na rádio, 

se permitiu com os recursos angariados a ampliação da difusão para ouvintes que antes 

não podiam acompanhar a programação. Por serem de alto custo, os programas ficaram 

restritos, às cidades em que foram gerados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e 

Fortaleza. O dinheiro arrecadado com a publicidade foi o que deu condições para a 

programação se manter no ar.  

Entre as décadas de 1930 e 1950, o rádio alcançou seu ápice de audiência, 

principalmente com seus programas de auditório e as radionovelas, além de programas 
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jornalísticos e humorísticos, grandes musicais e programas de esportes. O sucesso era 

muito grande e cada emissora tinha a própria orquestra e cantores exclusivos. 

O desenvolvimento econômico possibilitava a ampliação do número de emissoras 

e de aparelhos receptores em todo o país e nas cidades do interior era uma prática comum 

a programação das rádios serem transmitidas por alto-falantes instalados nas ruas e 

praças. Foi nesse período que o Estado passou a controlar as atividades da rádio com as 

leis da censura. 

 Durante a ditadura do presidente Getúlio Vargas (1937-1945), o governo produzia 

sua propaganda e tentava desenvolver uma cultura nacionalista por meio da moderna 

mídia existente na época. Por estes motivos as empresas eram obrigadas a manter um 

aparelho ligado durante todo o tempo em que estivessem abertas ao público. 

Com a chegada da televisão a rádio começou a decair, especialmente nas décadas 

de 1960 e 1970. A televisão dava início de modo mais intensivo sua programação e com 

isso paulatinamente retirava da rádio não só a audiência, mas também as pessoas que nela 

trabalhavam, como os programadores, cantores, artistas, locutores e redatores, entre 

outros. Mas, o que de fato decretou o fim da hegemonia radiofônica foi a migração dos 

patrocinadores sem os quais a programação da rádio não poderia se sustentar frente a da 

televisão. A partir de então, as emissoras de rádio passaram a serem meras reprodutoras 

de músicas da indústria de discos, bem como produtoras de notícias locais, regionais e 

nacionais, além de transmitir programas esportivos. 

A televisão chegou ao Brasil, no início da década de 1950, quando o empresário 

Assis Chateaubriand inaugurou a primeira emissora brasileira, a TV Tupy, de São Paulo. 

No princípio o canal de TV contava com a assessoria de técnicos norte americanos e com 

profissionais oriundos da rádio. As empresas de Chateaubriand se expandiram 

rapidamente e em meados de 1955 os Diários e Emissores Associados (nome do grupo) já 

possuíam estações no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Campina 

Grande, Fortaleza, São Luís, Goiânia, Belém e Belo Horizonte. 

 Assim, nos primeiros vinte anos de sua história, a rede de Chateaubriand liderou o 

mercado de televisão, mas sempre enfrentou a concorrência de outras empresas desde o 

seu surgimento. 

Em seguida à implantação da TV Tupy foi inaugurada a TV Paulista em 1952, a 

Record de São Paulo em 1955, a TV Itacolomi de Belo Horizonte e a TV Rio em 1958. 

Isso não significou, contudo, uma grande abrangência junto ao povo brasileiro; em 1960, 

apenas 4,6% dos lares brasileiros possuía um aparelho de televisão, sendo a maioria na 
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região sudeste, o que correspondia a 12,44% dos domicílios da região (conferir tabela nos 

anexos). 

 A modernização de fato ocorreu nas décadas de 1960 e 1970, do século XX 

(ABREU, 2002), e com a popularização da rádio, na década de 1930, iniciamos a entrada 

na comunicação de massa. Entretanto, o processo de um mercado de comunicação de 

massa só se formou realmente com a chegada da televisão na década de 1950, e com a 

criação e expansão das redes nacionais de rádio e televisão na década de 1970. 

 Assim, somente na década de 1980 é que nosso sistema de mídia ganharia status 

de uma indústria de massa, com a televisão ocupando um lugar central no mercado 

nacional de entretenimento e informação. Esta centralidade se justifica por meio da 

medição da audiência e também pela participação do setor televisivo no volume de 

investimentos publicitários e ainda a presença dos aparelhos receptores nos lares 

brasileiros. 

No ano de 1964, tivemos no Brasil o início do regime militar, desta forma, a 

interferência do Estado na televisão aumentou de forma quantitativa e qualitativa. As 

telecomunicações mereceram atenção especial por parte dos militares, por serem 

consideradas estratégicas que serviriam de instrumento pragmático para a política 

nacional de desenvolvimento e integração nacional. Os militares fizeram os investimentos 

necessários em infraestrutura para viabilizar a ampliação do alcance da televisão e 

aumentaram seu poder dentro da programação por meio de novas leis, forte censura e 

políticas culturais normativas. 

Em 1968, foi inaugurado um sistema de transmissão de micro-ondas e, em 1974 

foram criadas novas estações via satélite. Em 1981, um acordo entre a Empresa Brasileira 

de Telecomunicações (Embratel), a Rede Bandeirantes e a Rede Globo, permitiu às 

emissoras transmitir sua programação para todo o Brasil. Os sinais podiam ser captados 

por qualquer antena parabólica, o que facilitou muito o acesso por regiões longínquas e 

estimulou o consumo da televisão por regiões antes não assistidas por esse meio. A 

comunicação via satélite foi incrementada em 1985 e 1986, com o lançamento dos dois 

primeiros satélites brasileiros. 

O projeto de integração nacional pretendido pelo regime militar calcado em uma 

política cultural específica logrou êxito com a ajuda da televisão. Ao espalhar antenas e 

lançar satélites, o Estado facilitou o acesso em todo o território nacional ao sinal da TV 

que doutrinava conforme as exigências de quem concedia a permissão de transmissão. 
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Durante o período em o regime militar se estendeu15, as redes de televisão se submetiam 

ao Estado e cumpria fielmente às exigências e determinações, caso contrário poderiam ter 

as concessões cassadas, cumprindo à risca o que ditava o governo. A programação 

transmitida dava a impressão de que o governo era legítimo e vivíamos em um regime 

democrático.  

As relações entre o estado e as emissoras se modificaram, na década de 1990, 

quando os investimentos públicos diminuíram, a censura foi abolida e o mercado se 

alterou com a introdução da transmissão a cabo. O acirramento da competição entre os 

canais de televisão aberta poderia ter levado as emissoras, independentemente de sua 

orientação política a adotar uma postura autônoma em relação aos governos e aos 

partidos políticos, mas não foi o que se percebeu, pois elas continuaram a seguir as 

orientações de quem estava no poder. 

Segundo Castells (2009), a revolução da tecnologia da informação foi essencial a 

implementação de um importante processo de reestruturação do sistema capitalista a 

partir da década de 1980.  

Até 1988, ano da promulgação da atual Constituição, a concessão16 de serviços de 

radiodifusão era privilégio exclusivo do presidente da república, que naturalmente usava 

essa vantagem como moeda de troca política. Como resultado dessa legislação falha 

criou-se no Brasil uma espécie de “coronelismo eletrônico”, com políticos controlando e 

usando a mídia local e regional para seus interesses políticos locais e regionais. Um 

levantamento de 1990 mostrava que 50% das emissoras de rádio da Bahia eram 

controladas por políticos, 44% em Pernambuco, 33% em Minas Gerais, e 20% em São 

Paulo (LIMA, 2001).  

As novas regras, seguidas nas últimas décadas, sob a pressão do processo de 

globalização e da onda neoliberal de desregulamentação, quebraram o monopólio estatal 

das telecomunicações e permitiram a participação estrangeira, embora de forma 

minoritária nos meios brasileiros de comunicação. Todavia, o monopólio não só 

                                                           

15 No dia 1º de Abril de 1964, iniciava-se no Brasil a ditadura militar. Perseguições políticas, tortura, morte 
e grandes agitações culturais e sociais são os aspectos mais lembrados pelos brasileiros quando se fala no 
período. Os militares colocaram no poder cinco generais presidentes. Foi uma fase marcada por 
autoritarismo, suspensão dos direitos constitucionais e perseguição policial e militar. Estendeu-se até o final 
do processo de abertura política, em 1985. 
16 A Concessão ou Poder Concedente é uma das principais prerrogativas do Estado Moderno. Tem raiz 
histórica no poder dos imperadores de conceder a exploração de recursos naturais, comércio ou serviços 
públicos a entes privados mediante condições pré-definidas e o pagamento de taxas ou impostos 
específicos. 
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sobreviveu como se fortaleceu por meio de fusões que formam um quadro de propriedade 

cruzada dos meios de comunicação social.  

O grupo Abril, controlado pela família Civita, continua a liderar o mercado de 

revistas, ao mesmo tempo em que opera uma das principais redes de televisão a cabo do 

país (TVA) e uma emissora de canal aberto (MTV). Por sua vez, a família Marinho com 

as Organizações Globo produz jornais (O Globo), revistas, livros, discos, filmes e lidera 

amplamente o mercado de TV aberta e de assinatura (NET); e as famílias Frias e 

Mesquita, que editam dois dos principais jornais de circulação nacional (Folha de São 

Paulo e Estado de São Paulo), expandiram recentemente seus negócios para a internet. 

 Em suma, a imprensa falada e escrita brasileira está concentrada em um 

oligopólio familiar, o controle parcial das redes locais e regionais de televisão e rádio 

estão sob o controle de políticos profissionais. E a inexistência de uma imprensa ligada a 

interesses sociais minoritários de interesse nacional faz com que nosso sistema de mídia, 

mesmo depois de mais duas décadas do final da ditadura militar, continue ainda com uma 

precária rede de informações externas.  

Neste quadro de poucas fontes de informação que antagoniza com a situação 

democrática em que se encontra o país, a mídia vai de encontro com o sistema político 

em um relacionamento confortável para ambas as partes. Essa insuficiência de fontes de 

informação não garante ao cidadão brasileiro acesso as principais perspectivas políticas, 

resultando em uma opinião frágil conduzida pela grande mídia. 

 

1.3 O DIREITO À INFORMAÇÃO 

 

Segundo Dotti (1980), a liberdade de imprensa não garante numa sociedade 

moderna a informação dos cidadãos. Hoje, se afirma uma nova necessidade, uma 

exigência contemporânea: o direito à informação. O cinismo com o qual a mídia nacional 

e seus prosélitos manipulam a opinião pública, na tentativa de disfarçar a defesa de 

interesses estritamente econômicos e partidários, que vão de contra mão da 

responsabilidade social, dos meios de comunicação social e do interesse público, deveria 

ser merecedor de luz por parte do Estado. 

 Bourdieu (1997) desejaria desmontar uma série de mecanismos que fazem com 

que a televisão exerça uma forma particularmente perniciosa de violência simbólica. A 
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violência simbólica é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita dos que a 

sofrem. E também, com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros 

são inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la. A sociologia, como todas as ciências tem 

como função desvelar coisas ocultas, ao fazê-lo, ela pode contribuir para minimizar a 

violência simbólica que se exerce nas relações sociais e, em particular, nas relações de 

comunicação pela mídia. 

A negação do direito à informação, sem a pasteurização da notícia por parte da 

grande mídia, desperta na sociologia o anseio por desvelar as coisas ocultas a que o autor 

supra se refere, garantindo a informação como direito do cidadão.  

Os direitos humanos como nos recorda Bobbio (1987) são históricos, nascidos em 

determinados momentos no seio de batalhas por novas liberdades frente aos antigos 

poderes, merecidos de forma crescente, mas não vitalícia. Essas lutas por direitos surgem 

da radical inversão de perspectiva, características da formação do Estado moderno, na 

representação da relação política, ou seja, na relação Estado/cidadão ou soberano/súdito: 

relação que é encarada cada vez mais do ponto de vista dos direitos dos cidadãos e não 

mais dos súditos, não do ponto de vista dos direitos dos soberanos. 

Em decorrência disso, a partir da segunda metade do século XVIII, a população 

será o ponto em torno do qual se organizará aquilo, que nos textos do século XVI, se 

chamava efetivamente paciência do soberano, no sentido de que a população será o 

objeto que o governo deverá levar em consideração em suas observações, em seu saber, 

para conseguir governar efetivamente de modo racional e planejado (FOUCAULT, 

1971).  

Os direitos do homem surgem assim e se fixam frente ao poder do soberano 

representando também a independência do poder político dos grilhões da igreja e a cisão 

entre o poder econômico e os indivíduos ligados à política, diante da abertura de novos 

mercados e da liberdade de iniciativa econômica. 

A Declaração Francesa de 1789, contempla o direito à informação ao afirmar não 

apenas a liberdade de opinião no artigo 10, mas também a livre comunicação das ideias e 

opiniões, que é considerada no artigo 11 um dos mais preciosos direitos do homem. Todo 

indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de 

não ser inquietado pelas suas opiniões e o de procurar receber e difundir sem 

considerações de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão 

(LAFER, 1991).  
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A Declaração deu uma contribuição decisiva para o processo de gestação da ideia 

de direito à informação. Ao adotarem de fato a concepção de liberdade de informação 

como somatório da liberdade de transmitir ou comunicar com a de procurar e receber 

informações. 

O direito à informação conforme Lima (2011) significa hoje, além do direito à 

informação, garantir a circulação da diversidade e da pluralidade de ideias existentes na 

sociedade, isto é, a universalidade da liberdade de expressão individual. Essa garantia tem 

que ser buscada por meio da regulação do mercado, sem propriedade cruzada e sem 

oligopólios; priorizando a complementaridade dos sistemas públicos, privado e estatal - 

quanto “internamente” à mídia – pelo cumprimento dos Manuais de Redação que 

prometem (mas não praticam) a imparcialidade e a objetividade jornalística. Ainda 

segundo Lima (2011), tem também que ser buscada na garantia do direito de resposta 

como interesse difuso, no direito de antena e no acesso universal à internet, explorando 

suas imensas possibilidades de quebra da unidirecionalidade da mídia tradicional pela 

interatividade da comunicação dialógica. 

 

 

 

1.4 O TRABALHO DA MEMÓRIA EM SI E O CONCEITO DE IDENTIDADE 

 

A imparcialidade jornalística da televisão brasileira está longe de ganhar 

consistência, muito menos a pluralidade da notícia, isso trabalha construindo a realidade 

pelo direcionamento da programação, impedindo o acesso à informação que deveria ser 

neutra segundo a pauta dos Manuais de Redação. Nesse contexto Pollack (1992), introduz 

o conceito de trabalho do “enquadramento da memória”. Ele evidencia que existe um 

trabalho feito parcialmente pelos historiadores orgânicos, socialistas ou ainda 

sindicalistas etc., cuja tarefa é enquadrar a memória. Pollack desenvolve suas 

argumentações mostrando que além do enquadramento da memória, há também o 

trabalho da própria memória em si. Ou seja: cada vez que uma memória está 

relativamente constituída ela efetua um trabalho de manutenção, de coerência, de 
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unidade, de continuidade, da organização. Dentro desse conceito, podemos refratar a 

memória da televisão brasileira e tudo o que ela representa na reconstrução contínua da 

memória que temos dela. Essa memória vai trabalhar em prol dela mesma direcionando e 

formando opiniões obedecendo à ideologia que defende os seus interesses. 

Considerando que a televisão transmite o que vem a calhar para si, no momento 

em que ela conta a história por meio daquilo que ela própria veiculou, vai contar a 

história conforme o que ela construiu. Portanto, sendo a televisão o veículo de 

comunicação com o maior alcance no território brasileiro, se torna relativamente fácil 

manipular em larga escala a memória dos telespectadores formando uma opinião 

nacional.  

Essa construção, segundo Guareschi (2009), é feita dentro de uma dimensão 

valorativa, isto é, juntando juízos de valor às notícias. Uma notícia nunca é dada 

friamente, mas vai sempre embalada em valores, com cheiro de “bom-mau”. Às vezes a 

dimensão valorativa está presente no próprio fato de se dar ou não se dar uma notícia. 

Portanto, “Além de a comunicação construir a realidade e associar uma dimensão de 

valor à notícia comunicada, também monta a agenda de discussão, isto é, ela traz os 

assuntos sobre os quais as pessoas vão falar e discutir” (GUARESCHI, 2009, p. 131).  

Desta forma, percebe-se que o que é omitido de ser noticiado ou abordado pela 

programação deixa de ser discutido pela população. Por meio deste comportamento 

podem ser desviados do interesse público discussões que não interessam o debate e pode 

ferir interesses de determinados grupos ou governos. Em contrapartida conforme o 

raciocínio de Guareschi, se quisermos que algo exista com o valor que queremos, é fácil: 

é só apresentá-lo, fazê-lo notícia. Ele passa a existir e as pessoas passam a falar dele.

 Desta forma, Pollack (1992) enfatiza que quando a memória e a identidade estão 

suficientemente constituídas, suficientemente instituídas, suficientemente amarradas, os 

questionamentos vindos de grupos externos à organização e os problemas colocados 

pelos outros, não chegam a provocar a necessidade de rearrumações, nem no nível da 

identidade coletiva, nem no nível da identidade individual. 

A partir das considerações acima, podemos perceber que a população, em sua 

maioria, entende que tudo ou quase tudo que é veiculado na TV e que colabora para a 

formação da identidade do indivíduo ou grupo passa por verdadeiro e se torna trabalhoso 

desconstruir algo que já está na memória através de argumentos científicos, ou mesmo de 

pesquisas mais profundas. Às vezes parece um contrassenso conflitar pesquisas com a 

notícia, pois a mídia por ter um alcance maior sugere estar acima da cientificidade. 
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Estas situações alteram valores, tanto individuais como coletivos, desta maneira, 

colaboram para que a s velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo 

social agora em declínio, fazem surgir novas identidades fragmentando o indivíduo 

moderno [...] (HALL, 2006, p. 7).  

A televisão, na maioria das vezes, não cumpre o seu propósito social e não 

raramente faz um desserviço, agindo como empresa que visa somente o acúmulo de 

capital em detrimento ao papel que a concessão pública lhe confere por meio da outorga. 

Assim, colaborando sensivelmente para a fragmentação das identidades na sociedade 

moderna, devido à força na qual ela chega à grande parte da população. Esta passagem 

confirma essa ideia, 

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de 
classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos 
tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. Estas 
transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, abalando a 
ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um 
“sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 
descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento - descentração dos indivíduos 
tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui 
uma crise de identidade para o indivíduo (HALL, 2006, p. 9).  

 
 

Entrementes existem outros fatores que não a televisão, mas que também 

colaboram para essa descentralização das identidades como o ambiente escolar ou de 

labor, bem como as relações interpessoais e o consumo, entre outros. Ainda segundo Hall 

(2006), a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 

Ao invés disso, à medida que os sistemas de significações e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 

identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar 

temporariamente. 

Essa crise generalizada de identidades é reforçada pela mídia televisiva no 

momento que ela se mantém por meio da programação e do campo jornalístico, mantém 

sua importância no campo social, detém um monopólio real das informações e das 

necessidades de consumo.  

Hall (2006) concebe três concepções de identidade, a primeira seria a do sujeito 

do Iluminismo totalmente centrado, com a capacidade da razão se mantendo assim por 

todo o período da vida do sujeito. A segunda seria a do sujeito sociológico que refletia a 

crescente complexidade do mundo moderno sabendo que não era ele autônomo e 
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autossuficiente, mas formado de outras pessoas e seu relacionamento com elas, 

preenchendo o espaço entre o “interior” e “exterior” ou ainda entre o público e o privado.  

Ainda, segundo Hall, a identidade une o sujeito à estrutura, estabiliza tanto os 

sujeitos quanto os mundos culturais em que eles vivem tornando-os unificados e 

previsíveis. São estas coisas que estão mudando. O sujeito está adquirindo uma 

identidade fragmentada composta de várias identidades contraditórias e às vezes mal 

resolvida.  

Esse processo, acompanhando o raciocínio de Hall (2006), produz o sujeito pós-

moderno conceitualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. 

A identidade se torna uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente 

em relação às formas pelas quais somos representados nos sistemas sociais que nos 

rodeiam. É definida historicamente e não biologicamente. 

Estamos portando inseridos dentro de uma sociedade que muda constantemente e 

que transforma o sujeito e suas várias identidades neste mesmo ritmo. A massificação da 

cultura na contemporaneidade exerce um poderoso impacto sobre as nossas identidades 

culturais. O campo jornalístico age, enquanto campo sobre outros campos conforme 

Bourdieu (1997), pois ele está dominado pelo campo econômico. Pela pressão do índice 

de audiência a economia pressiona a televisão fazendo força sobre o jornalismo e os 

jornalistas, que paulatinamente deixam que os problemas da televisão se imponham a 

eles, sendo coagidos por meio do sistema que se retroalimenta do já produzido, para a 

manutenção dos interesses da televisão.  E, do mesmo modo eles influenciam sobre todos 

os campos de produção cultural. 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Ao delinear os escopos de um trabalho de pesquisa científica alguns pontos 

cruciais necessitam de um planejamento prévio: em que local será aplicado o estudo; 

quais serão os sujeitos pesquisados e de que forma serão coletados e analisados os dados. 

Essas são algumas questões imprescindíveis para que o rigor científico delimite os 

resultados das informações do trabalho empreendido, imbricando empiria e conhecimento 

científico de forma metódica e acertada, autenticando desta forma as informações 

levantadas. 

A abordagem qualitativa, segundo Gatti (2004), compreende e interpreta grande 

parte das questões e problemas da área da educação precisando ser lançado mão de 



44 

 

enfoques interdisciplinares e de tratamentos multidimensionais. Pode-se afirmar que 

existe um quase consenso sobre os limites que uma única ciência ou área do 

conhecimento apresente para a devida exploração e para um conhecimento satisfatório 

dos problemas educacionais. 

Se os temas e referenciais se diversificam e se tornam mais complexos entre os 

anos de 1980 e 1990, as abordagens metodológicas também acompanham essas 

mudanças. Ganha força os estudos chamados qualitativos, que englobam um conjunto 

heterogêneo de perspectivas, de métodos, de técnicas e de análises, englobando grupos 

focais, estudos de memória, histórias de vida e história oral. Estas novas perspectivas 

extrapolam o campo da educação, encorajando o diálogo entre especialistas de diferentes 

áreas do conhecimento, com diferentes olhares e modos de agir na prática docente. 

O percurso metodológico deste estudo caminhou na perspectiva da pesquisa 

qualitativa em duas etapas. Num primeiro momento foi aplicado um questionário com 

perguntas abertas e fechadas, com a finalidade de traçar o perfil destes jovens com dados 

considerados relevantes para dar conta dos objetivos deste estudo. Em um segundo 

momento realizou-se uma entrevista em grupo no sentido de verticalizar o estudo para 

obter maiores informações sobre o problema em questão. A decisão de aplicar a pesquisa 

nesta escola da rede pública ocorreu primeiramente por estar atuando como professor 

nesta unidade escolar, me facilitado o acesso, bem como a economia de tempo na 

execução da coleta de dados.  

Outro motivo seria o de acreditar que este era o local adequado para coleta das 

informações necessárias por se tratar de alunos pertencentes à classe social que mais teria 

acesso a televisão aberta, por conta das limitações financeiras. Quanto aos sujeitos da 

pesquisa, decidiu-se pelos alunos do terceiro ano do Ensino Médio pelo fato de se 

encontrarem no último ano de formação básica e, consequentemente melhor embasados 

para o estudo em questão. 

O questionário utilizado (apêndice A) como instrumento de coleta dos dados 

contém perguntas relativas ao modo como eles percebem a televisão como veículo 

público de informação, o tempo que eles despendiam diante do aparelho todos os dias, 

como eles relacionam ou não com a televisão e educação, os efeitos da televisão sobre o 

comportamento das pessoas, que depois de sistematizados foram utilizados para a 

efetuação de algumas intersecções categóricas. 

 No segundo momento da pesquisa foram escolhidos oito jovens destacados dos 

demais por se mostraram com melhor desenvoltura crítica em relação ao assunto 
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pesquisado e também pelo fato de que estes se mostrarem mais interessados em participar 

da investigação como voluntários para dar seus depoimentos. Isto representou no 

entendimento do pesquisador um fator importante, pois contribuiria para o 

desenvolvimento dos trabalhos de maneira aberta e espontânea. 

 

2.1 ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

No intuito de averiguar qual o impacto da dieta jornalística televisiva na formação 

da identidade dos jovens da escola pública este texto salienta uma abordagem qualitativa. 

De maneira experimental, propomos que a abordagem para a pesquisa qualitativa deva 

ser usada quando se desejar entender detalhadamente por que um indivíduo faz 

determinada coisa. Também para identificar a extensão total de respostas ou opiniões que 

existam em um mercado ou população, heterogênea de preferência. 

 A pesquisa qualitativa revela áreas de consenso positivas ou negativas nos 

padrões de respostas. Ela determina quais ideias geram uma forte reação emocional. 

Além disso, é útil em situações que envolvam o desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

novas ideias. Para interpretação e análise dos dados qualitativos foi utilizada análise de 

conteúdo com o objetivo de compreender e analisar a influência/impacto da dieta 

jornalística na vida escolar a partir da percepção dos jovens da escola pública. 

 Com base nas respostas produzidas pelos sujeitos das pesquisas, conforme Franco 

(2008), esse método se caracteriza por um conjunto de procedimentos que se insere e 

produz inferências na fala dos sujeitos que se está analisando. Produzir inferências na 

análise de conteúdo tem um significado bastante explícito e pressupõe a comparação dos 

dados, obtidos mediante discurso e símbolos, com os pressupostos teóricos de diferentes 

concepções de mundo, de indivíduo e de sociedade. 

Os vestígios produzidos por meio da coleta, segundo Franco (2008), são 

manifestações de momentos, fenômenos e elementos que contribuem para os resultados, 

porém, não são os únicos dados a serem trabalhados. Existem sempre novos dados que 

poderão ser descobertos em decorrência deles, sendo a partir do tratamento dessas 

mensagens o momento onde o pesquisador poderá inferir conhecimentos que ultrapassem 

as informações apresentadas pelos sujeitos analisados, podendo ser associados a outros 

elementos. 

Este estudo utilizou dados coletados de informações dos sujeitos pesquisados e 

cumpriu todos os preceitos éticos por meio dos documentos exigidos pelo comitê de ética 
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da Universidade. Dados que foram considerados respeitáveis para a construção do perfil 

dos alunos do terceiro ano e mostraram outros elementos que caracterizaram a interação 

com os meios de comunicação, em especial com a televisão. 

 Para que esta fase fosse finalizada de maneira coerente, após a leitura dos dados 

foram marcadas as palavras mais repetidas no discurso dos sujeitos. Assim foi 

confeccionada uma tabela para agrupar essas informações retomando os questionários e 

assinalando manualmente as recorrências nas falas dos sujeitos que Franco (2008) 

denomina de unidades de registro. 

Na segunda etapa da coleta de dados foi utilizada uma entrevista em grupo, estas 

entrevistas têm sido empregadas em pesquisas mercadológicas desde os anos 50 e, a 

partir dos anos 80, começou a despertar o interesse dos pesquisadores em outras áreas do 

conhecimento, como as Ciências Sociais, a Ergonomia, as Ciências Médicas, a Ciência da 

Informação, entre outras. 

 Segundo Dias (2000) a crescente aplicação dessa técnica, inclusive em pesquisas 

acadêmicas, e por ter sido ainda pouco explorada na literatura científica, seria oportuna 

analisá-la como alternativa às técnicas de coleta de dados mais tradicionais, tais como 

questionários e entrevistas individuais. 

 No caminho investigativo e também com orientações da banca de qualificação 

optou-se por essa ferramenta que para Caplan (1990) são pequenos grupos de pessoas 

reunidas para avaliar conceitos ou identificar problemas, constituindo-se de um veículo 

comum usado em pesquisas de marketing para determinar as reações dos consumidores a 

novos produtos, serviços ou mensagens promocionais.  

A entrevista foi marcada dias antes com o grupo, o convite para os trabalhos foi 

recebido com desconfiança por alguns dos jovens, receosos, em um primeiro momento, 

logo aderiram à ideia e se mostraram simpáticos e dispostos a colaborar com extrema 

disposição. Combinamos então, que a reunião seria na própria escola em uma das salas de 

aula que estavam ociosas no contra turno escolar. Para incentivar ainda mais o encontro 

combinamos que após as atividades faríamos um lanche em uma cantina que existe em 

frente à unidade escolar e claro as despesas seriam pagas pelo pesquisador.  

No dia marcado cheguei à escola com antecedência, preparei os meus gravadores 

testando-os e dispondo-os sobre a mesa. Arranjei as cadeiras em torno da mesa e fiquei 

aguardando a chegada dos jovens. Chegaram todos juntos, pois já haviam se agrupado na 

entrada da escola esperando que a diretora autorizasse a entrada. Estavam alegres e 

barulhentos o que é comum nestas atividades onde os adolescentes se reúnem em 
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ambiente escolar. A conversa estava animada e logo foi tomando o rumo dos assuntos a 

serem discutidos. Não foi preciso o pesquisador direcionar o foco, eles mesmos já deram 

curso ao que seria discutido na entrevista. Por alguns momentos tivemos que parar por 

conta do barulho que outros alunos faziam na cancha de esportes que fica ao lado da sala 

de aula o que atrapalhou no desenrolar dos trabalhos.  

Os sujeitos no início da pesquisa se mostravam muito sérios nas suas colocações 

sempre rebuscando as palavras e pensando antes de responderem ou mesmo no momento 

de colocar suas ideias. Por outro lado, eu procurava manter uma atmosfera agradável e 

informal, capaz de colocar os participantes à vontade para expor ideias, sentimentos, 

necessidades e opiniões dos assuntos, partindo de tópicos mais gerais até chegar ao foco 

específico da pergunta. A interação do grupo torna-se parte integrante da técnica como 

pode ser observado, durante a sessão de discussão, que no início se deu de uma forma 

superficial e defensiva, normal entre as pessoas que expõe seus pensamentos.  

É de suma importância que o moderador promova a discussão entre os 

participantes, sem perguntar diretamente a cada um, sem que a reunião pareça um evento 

de entrevistas individuais. A função do moderador é passiva e não de um entrevistador. 

Seu objetivo é promover a sinergia entre os participantes e assim ocorreu durante os 

trabalhos na sala da escola José Arantes. Neste sentido, esta técnica se caracterizou como 

um grupo de discussão com entrevista coletiva.  

 

2.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Na primeira etapa da investigação participaram 151 (universo amostral) alunos 

que responderam a um questionário que foi elaborado com perguntas fechadas e abertas, 

ocorrida no mês de junho de 2011. Convém ressaltar, que são todos alunos matriculados 

nos Terceiros Anos do Ensino Médio da EEB José Arantes, do município de Camboriú, 

estado de Santa Catarina.  

A segunda parte da pesquisa foi realizada no mês de Abril de 2012, em forma de 

entrevistas com oito jovens também matriculados no último ano do ensino médio. A 

seguir apresenta-se a caracterização do perfil destes jovens, no sentido de conhecer 

melhor este segmento que constituiu o protagonismo da investigação.  
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2.3 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DOS JOVENS DO ENSINO MÉDIO 

 

Para averiguar os impactos da programação jornalística televisiva no processo 

escolar dos jovens da escola pública foi necessário estabelecer algumas perguntas 

dirigidas à observação dos objetivos da pesquisa. A investigação tem início com o 

questionário que traça uma silhueta desses jovens através de questões que forneceram 

dados como: gênero, a data de nascimento, o estado civil e a situação profissional, 

informações que configuram o perfil destes jovens e, principalmente se eles assistem 

televisão. Ainda foi perguntado quanto tempo é dedicado a esta atividade, bem como se a 

recepção é dada por sinal aberto ou privado.  

No quesito gênero se constata uma substancial diferença, a maioria 58% pertence 

ao sexo feminino e 37%ao sexo masculino, 5% não responderam. Algumas razões podem 

ser explicadas a partir do contexto da década de 90, do século XX, que em função das 

transformações no mundo do trabalho há uma maior participação da mulher no mercado 

de trabalho, uma das consequências foi o desemprego masculino. As mulheres a partir 

deste contexto também buscaram cada vez mais o aumento da escolaridade em todas as 

modalidades e busca por mais independência (RAITZ, 2010).  

 

 
Figura1: Gráfico representando a divisão de gênero.  Fonte: Elaborado pelo pesquisador por meio de 

dados da pesquisa. 

 

 Em relação à faixa etária visualiza-se que do total de alunos pesquisados 66% 

possui a idade de 17 anos, 14% tem 18 anos. Notam-se também três faixas etárias com o 

mesmo percentual de 4%: 16, 19 e 20 anos, enquanto os outros 5% não responderam. No 

quesito faixa etária verifica-se certa incompatibilidade de idade com a modalidade de 
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ensino, uma defasagem ou descompasso importante, o que normalmente ocorre em 

escolas públicas de Ensino Médio.  

 

 

       
Figura 2: Gráfico representando faixa etária dos sujeitos da pesquisa. Fonte: elaborado pelo 

pesquisador por meio de dados da pesquisa 

 

 

Os jovens pesquisados, quando inquiridos sobre a situação profissional se 

declaram na seguinte situação: 52% estão trabalhando, 27% não trabalham, 15% nunca 

trabalharam e 6% não se pronunciaram. Chama a atenção que mais da metade dos jovens 

já estão inseridos no mercado de trabalho, contrastando com 27% que ainda estão 

desempregados.  

É importante ressaltar que este é um dos grandes anseios dos sujeitos nesta fase da 

vida: conseguir um emprego ou se inserir no mercado de trabalho. O fenômeno do 

desemprego juvenil é um dos maiores problemas que as sociedades atuais vêm 

enfrentando, os índices são alarmantes. Um dos exemplos mais contundentes desta 

tendência é apresentado pela Espanha com mais de cinco milhões de jovens 

desempregados. Neste sentido, as políticas públicas contraem cada vez mais dívidas com 

este segmento tão prejudicado no mercado de trabalho na atualidade.  
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Figura 3: Gráfico representando a situação profissional dos sujeitos da pesquisa. Fonte: elaborado 

pelo pesquisador por meio de dados da pesquisa 

 

 

No encadeamento da investigação perguntou-se se eles costumam assistir 

televisão, 90% responderam afirmativamente, 2% declararam negativamente e ainda 8% 

não responderam. A partir desses primeiros números podemos constatar que a televisão 

faz parte do cotidiano da quase totalidade dos sujeitos dessa pesquisa. Em relação ao 

tempo diário que permanecem em frente ao aparelho eles se declaram desta maneira em 

ordem decrescente: 35% 3 horas, 32% 1 hora, 17% 5 horas, 6% 10 horas contra 2% que 

não assistem e 8% que não se pronunciaram, segundo tabela encontrada no anexo A.  

 

        

 

Figura 4: Gráfico representando assiduidade diária. Fonte: elaborado pelo pesquisador por meio de 

dados da pesquisa 
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Na questão a seguir, quanto à recepção de televisão, 61% responderam que é por 

sinal aberto, enquanto 33% recebem o sinal via cabo e ainda 6% não responderam. 

 

 
Figura 5: Gráfico representando os meios de recepção de sinal. Fonte: elaborado pelo pesquisador 

por meio de dados da pesquisa 

 

 

 Na continuidade da pesquisa, segundo os dados obtidos, outros veículos de 

comunicação utilizados pelos jovens, além da televisão, foram assim elencados pelos 

sujeitos pesquisados em ordem decrescente: 42% através da rede mundial de 

computadores, 27% pelo rádio, 15% por meio do jornal impresso, 13% por revistas e 3% 

não optaram. 

 

 
Figura 6: Gráfico representando outras fontes de informação utilizadas pelos sujeitos da pesquisa. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador por meio de dados da pesquisa 
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No próximo gráfico, temos a representação de como a mídia contribui para 

informações que ampliam o conhecimento e em que sentido isso ocorre segundo os 

entrevistados. A maioria deles 60% disse que a mídia contribui, enquanto que 17% se 

mostraram divididos e 9% responderam que não. Outros 14% não se pronunciaram.  

 

 
Figura 7: Gráfico representando opinião sobre ampliação do conhecimento. Fonte: elaborado pelo 

pesquisador por meio de dados da pesquisa 

 

Para identificar o conteúdo das informações trazidas pelos pesquisados acerca da 

ampliação do conhecimento por intermédio da televisão destacam-se as seguintes 

colocações, 

 
No sentido de informar o que se passa pelo mundo com reportagens e 
documentários. A televisão tem seu lado bom, nesse sentido tem certas 
emissoras que tem programas interessantes (SUJEITO 17). 
 
Sim porque tem vários programas voltados para a educação (SUJEITO 
18). 
 
Não. A maioria dos programas não traz contribuição para o 
conhecimento, pois as novelas são apenas histórias, telejornais só 
trazem informações sobre acontecimentos banais e sendo assim não há 
contribuição para ampliar o conhecimento (SUJEITO 19). 
 
Sim, pois há vários programas educativos, que servem tanto para o 
jovem, mas também são interessantes para os adultos (SUJEITO 20). 

 
Às vezes sim mais às vezes não. Eles querem mais manipular os 
telespectadores (SUJEITO 21). 
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Estas falas dos sujeitos remetem ao que Bourdieu (1997) revela quando nos diz 

que as notícias de variedades sempre foram o alimento predileto da imprensa 

sensacionalista; o sangue e o sexo, o drama e o crime sempre fizeram vender, e o reino do 

índice de audiência devia alçar à primeira página, à abertura dos jornais televisivos.  

Estes ingredientes que a preocupação de respeitabilidade imposta pelo modelo da 

imprensa escrita séria levara até então a afastar ou a relegar. Mas as variedades são 

também notícias que distraem. Os prestigiadores têm um princípio elementar que consiste 

em atrair a atenção para uma coisa diferente daquela que fazem. Uma parte da ação 

simbólica da televisão, no plano das informações, por exemplo, consiste em atrair a 

atenção para fatos que são de natureza a interessar a todo mundo, dos quais se pode dizer 

que são omninus – isto é, para todo mundo. Neste sentido, segundo o autor, [...] Ora, o 

tempo é algo extremamente raro na televisão. E se minutos tão preciosos são empregados 

para dizer coisas fúteis, é que essas coisas tão fúteis são de fato muito importantes na 

medida em que ocultam coisas preciosas (BOURDIEU, 1997, P. 23). 

Portanto, a seguir, no gráfico 10 (Anexo A) foi perguntado se a mídia contribui 

para a educação dos cidadãos e solicitado para que os jovens comentassem como isso 

ocorre. A maioria 38% respondeu afirmativamente, contra 21% que respondeu 

negativamente. Outros 28% manifestaram opinião dividida, enquanto que 13% não 

responderam. Também nesta questão podem-se visualizar algumas respostas importantes 

que apareceram nos depoimentos dos sujeitos de pesquisa, 

 

Não, ela tem certa influência para a vida, mais contribuir para educar 
não (SUJEITO 29). 
 
Muitas vezes sim, porque você absorve o que você quer daquilo que 
esta passando (SUJEITO 30). 
 

                           Depende muito do que você assiste (SUJEITO 31). 
 

 
Quando inquiridos os pesquisados sobre como eles percebem a concessão dos 

meios de comunicação, 50% deles optaram por responder que existe interesse financeiro, 

24% dizem existir manipulação na distribuição, enquanto 13% afirmam existir interesse 

político na distribuição dos canais de televisão. Outros 7% deixaram a questão em branco 

e 6% escolheram que as concessões são distribuídas democraticamente. Esse resultado 

parece não ser pautado em conhecimento do assunto que regulamenta a concessão dos 
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meios de comunicação e sim na desconfiança que a pergunta gera quando se refere a 

interesses, sejam eles políticos ou financeiros.  

Para Lima (2011) as concessões do serviço público de rádio e televisão 

constituem uma das áreas de interface mais visível do Estado brasileiro com o amplo 

setor das comunicações. A consolidação sistemática de normas legais e procedimentos 

burocráticos contraditórios e/ou desatualizados tornou possível que, ao longo dos anos, 

essas concessões se transformassem em lócus privilegiado onde interesses do próprio 

Estado e interesses privados de pessoas ou grupos políticos, disfarçados de interesse 

público, fossem negociados, estabelecidos, reproduzidos e preservados. 

Assim, a penúltima questão se refere diretamente à televisão solicitando aos 

alunos do Ensino Médio que respondessem quais são os efeitos sobre o comportamento 

dos jovens na atualidade. Seguem alguns dos efeitos listados pelos respondentes, 

 

Quando a pessoa não tem uma boa influência dos pais e familiares é 
bem mais fácil eles se tornarem manipulados, alienados ao mundo da 
mídia. Em minha opinião quando uma pessoa é manipulada pela TV só 
é em relação à opção sexual, nada que os famosos propõem e etc. 
(SUJEITO 36). 
 
Depende bastante, a televisão mostra bem a realidade das pessoas, se o 
jovem for cabeça fraca com certeza vai fazer algo semelhante ao que 
mostram em novelas etc. Pois as pessoas param para ver então porque 
eles não poderiam fazer? Algo do tipo (SUJEITO 37). 
Depende muito da mentalidade do jovem, se ele tem uma mente solta 
vai ir atrás de tudo que vê, porém se tiver um bom raciocínio vai saber 
distinguir o certo do errado (SUJEITO 38). 
 

Por meio destes comentários percebe-se que a televisão pode ser perigosa se 

interpretada de maneira não coerente segundo os jovens entrevistados. Eles tendem a 

querer imitar na vida o que acontece na tela da TV. A televisão cria de fato mundos reais 

conforme Arbex (1995), ou melhor, mundos os quais o olhar dos telespectadores 

empresta uma realidade que se torna assim uma realidade vivida em seu íntimo.  

Na última questão pediu-se para os sujeitos listarem por ordem de preferência 

quais seriam as influências que a mídia exerce sobre o comportamento deles. Estas serão 

consideradas unidades de registro que segundo Franco (2008) se divide em palavras e 

temas. Pinçamos aleatoriamente estes três sujeitos e suas colocações, 

 

Carência/Tendências depressivas. Diversão em excesso. Vontade de 
fugir das regras. (SUJEITO 123). 
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Aprendizado. Prazer. Ganância. (SUJEITO 124). 
 

Estilo. Financeiramente. Educação. (SUJEITO 125). 
 

 
Elaborando uma reflexão sobre estas colocações destaca-se na fala do sujeito 123 

a vontade de fugir das regras, apoiada quiçá na banalização do comportamento humano 

em relação ao consumo, sexo ou mesmo a violência veiculada diariamente por esse meio, 

que preenche a solidão doméstica. 

 Nesta perspectiva, Arbex (1995), grande parte da metrópole isola os homens, 

transformando-os todos em estrangeiros sem identidade. Nos três depoimentos temos em 

comum pelo menos um elemento: o consumo. Segundo Canclini (1999), consumo seria 

um conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos 

produtos. É aí que a televisão aberta se sustenta e negligencia a sua função social, visando 

apenas o lucro como televisão pública, em detrimento do real papel que lhe é dado, pois 

as emissoras de rádio e TV aberta são concessões de um serviço público outorgado por 

contrato, pela União com a participação do Congresso Nacional.  

Para tanto, esses meios devem estabelecer o direito à informação e define entre 

outras coisas que os meios de comunicação devem estar a serviço de desenvolvimento 

integral da nação, da eliminação das desigualdades e injustiças, da dependência 

econômica, política e cultural do povo brasileiro e do pluralismo ideológico. É 

exatamente o contrário do que podemos ver nestes depoimentos dados pelos jovens da 

escola pública. 

Conforme Lima (2011) existe um obstáculo formidável a ser vencido na 

consolidação das políticas públicas de comunicações como tema da agenda pública. A 

instituição que exerce o maior poder de definir essa agenda - a grande mídia- não se 

interessa pelo debate e, mais do que isso, boicota a cobertura jornalística das iniciativas e 

eventos que tentam promovê-lo, como fez no caso da 1ª Conferência Nacional de 

Comunicação (Confecom). 

Cabe ressaltar, que existe sim, por parte de alguns desses jovens a preocupação 

com o que é veiculado pela televisão. A realidade mesmo não condizendo com o que 

passa na TV, nos momentos difíceis da vida desses sujeitos, insiste em se fazer presente, 

o que talvez traga uma carga de frustração que justifique algumas de suas colocações 

nesta pesquisa, ou ainda, como diz Guareschi (2009), a força do meio de comunicação 

está, muitas vezes, mais no silenciar do que no comunicar. 
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3. A TELEVISÃO DO COTIDIANO: ASSIDUIDADE E CRÉDITO 

 

Para investigar de uma forma mais profícua como os jovens utilizam a 

programação jornalística da televisão foram elaboradas algumas questões direcionadas no 

intuito de fornecerem informações para o entendimento desse objetivo. Fazendo-se uso 

de entrevista em grupo como já mencionamos anteriormente, nesta etapa da investigação 

é dada aos telejornais importância na formação escolar, a credibilidade dos noticiários, a 

colocação do consumo pela TV e a percepção dos jovens diante da programação 

jornalística da televisão.  

Conforme a primeira coleta de dados apontou a assiduidade dos sujeitos em 

relação ao acompanhamento da programação,  repete também na segunda coleta, onde a 

grande maioria acompanha a programação jornalística da TV: 

 

Assisto o Jornal Brasil, assisto o jornal das seis da tarde da Rede 
Globo e quando eu chego da escola assisto o Jornal Nacional.    
(SUJEITO 4). 

 
Eu assisto principalmente o jornal das sete, o Jornal da Rede Globo     
com bastante frequência, normalmente três a quatro vezes por semana.                             
(SUJEITO 5).    

 
Assisto todos os dias o SBT que é na faixa de meia noite e o Jornal do 
Meio Dia da Record. (SUJEITO 8). 

 

 

Diariamente, durante meia hora do horário nobre da TV, quase toda a população 

assiste o telejornal, segundo Marcondes Filho (1996), ele dá a impressão de transmitir os 

fatos mais importantes do dia de forma condensada. Assim acontece no mundo inteiro: 

um ou dois apresentadores com expressão séria e tom de voz solene, intercalam notícias, 

imagens ou mapas, reportagens locais, nacionais e internacionais. 

 No telejornalismo brasileiro até pouco tempo atrás tínhamos o que foi 

considerado o casal perfeito no canal líder de audiência. Segundo dados do IBGE (2010) 

que foi objeto de pesquisa já citado neste trabalho por Hagen (2008), mostra pela hipótese 

que a emoção suscitada pela imagem dos apresentadores do telejornal cria laços de 

fidelização com o telespectador, sendo uma estratégia para fidelizar a audiência por meio 

da imagem mítica de perfeição dos apresentadores. 

Somando às ideias de Marcondes Filho (1996), quando os meios de comunicação 

relatam, por exemplo, um movimento social reivindicatório, o fazem como espetáculo de 
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circo e o vendem ao grande público como acontecimento social. Políticos, especialistas, 

homens do povo e artistas aparecem no vídeo como malabaristas, palhaços, domadores e 

mágicos. Por seu caráter de festa, esses fatos, sem vínculo nenhum com a realidade 

imediata do telespectador são politicamente esvaziados.  

A TV pode até apresentar matérias sobre movimentos e partidos ou ainda ideias 

revolucionárias, guerrilhas e ideais comunistas, mas também há descaracterização dessas 

ideias, pois o cenário, o apresentador, as cores e todas as informações paralelas 

neutralizam as notícias. 

A construção de um mundo justo e embelezado rende muito mais dinheiro para a 

televisão brasileira do que a reprodução de algo que se aproxima com a realidade. O 

telejornal, nesse sentido, é anárquico, porque a essência da imprensa é a de misturar as 

coisas conforme diz Marcondes Filho (1996). Desorganizar a estruturação racional da 

realidade e jogar o leitor num amontoado de fatos desconexos sem nenhuma lógica 

interna. 

 Paralelo às manchetes que falam sobre os saques a estabelecimentos comerciais, 

do aumento dos roubos e assaltos, das greves, da indisciplina civil e do terrorismo 

convivem pacificamente manchetes sobre vedetes, casamentos de artistas da TV e 

sugestões para ganhar na loteria. Um dos aspectos que ficou evidenciado durante os 

depoimentos do grupo em questão, foi a falta de credibilidade por parte dos jovens em 

relação às notícias veiculadas pela televisão, segundo os depoimentos que seguem: 

 

Não acredito muito por que a TV mostra o que a gente quer assistir, 
informação com catástrofe, principalmente é isso, não tem muito 
conteúdo. (SUJEITO 6). 
 
Não é completamente confiável por que tem notícias distorcidas e eles 
também falam o que é conveniente para eles, então não é100% 
confiável. (SUJEITO 4). 
 
Eu não confio completamente porque no jornal só passa a versão deles 
e não passa outra versão, por exemplo, o Movimento dos Sem Terra. 
(SUJEITO 2). 
 
 
Às vezes eles falam a verdade, mas às vezes eles falam só, para ter 
Ibope. (SUJEITO 1). 

 

Destacamos a fala do sujeito 6 onde se evidencia a visão de uma televisão 

manipuladora. Esse mesmo discurso, já tinha se manifestado na primeira coleta de dados 

pelo sujeito de número 21. Por meio da teoria de Marcondes Filho (1996), Guareschi 
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(2009), Hagen (2008) em que está contida essa mesma observação, essa ressalva juvenil 

sobre os meios de comunicação nos faz crer por meio dos elementos utilizados que existe 

uma parcela significativa de pessoas, nessa faixa etária, que desconfia dos conteúdos da 

programação jornalística da TV.  

 

3.1 TEMÁTICAS JUVENIS NOS TELEJORNAIS 

 

Com relação aos assuntos dirigidos ao público jovem por parte dos telejornais, a 

maioria dos depoentes ressaltou que só os esportes eram dirigidos a eles. Essa colocação 

nos alerta, pois, dá a entender ao pesquisador que esses jovens não se interessam por 

política nem por economia ou cultura, uma vez dizendo que só o esporte é direcionado a 

eles: 

 

A gente não tem muita matéria para o público jovem, talvez seja por 
isso que a maioria dos jovens não se interesse. A única matéria que o 
jovem se interessa é pelo esporte mesmo, pelo futebol. (SUJEITO 4). 
 
Ao invés de fazer matérias voltadas ao público jovem, eles só querem 
falar de política, falar de coisas muito erradas. (SUJEITO 1). 
 
Eles editam demais a verdade, formam uma opinião errada nos jovens, 
todo mundo já sabe que é mentira, eles passam uma notícia dessas e 
depois põe o futebol então esquecemos tudo e queremos saber do nosso 
time. (SUJEITO 7). 
 

Uma vez que esses jovens estão, no caso, no Ensino Médio e se preparando para 

entrar na vida adulta, tudo o que atrela é imperativo que devam se preocupar com todos 

os tipos de assunto e não somente com esportes. Mesmo quando o jovem não identifica, 

como está explícito nos depoimentos acima, o referencial dos meios de comunicação é 

sempre o jovem, mesmo quando a publicidade pretende atingir o adulto.  

O sujeito deve consumir produtos ditados pela moda jovem para ser aceito pela 

sociedade. Quase naturalmente gostamos das pessoas que se vestem como jovens, ou 

reproduzem o seu comportamento. A boa aparência, a elegância, a beleza o dinamismo 

são valores admirados. O indivíduo é valorizado quando se identifica com o jovem 

estereotipado pelos meios de comunicação. Mas qual o caminho para esse jovem se 

aperceber que ele é o alvo dos meios de comunicação? 
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Todos nós temos direito à comunicação. Mas isso não é só o direito de ligar um 

aparelho de televisão ou de rádio. É sim o direito de ser sujeito da comunicação. O jovem 

é excluído do processo de comunicação, quase sempre a partir da própria família que 

ainda segue as normas de uma comunicação autoritária e inflexível, em que a criança e o 

adolescente não fazem parte das conversas. “O silêncio é imposto, conforme Didoné 

(1992), substitui o tradicional “cale a boca” por “meu filho deixe seu pai falar”, ou “você 

não sabe das coisas”. 

Nas escolas o quadro se reproduz. Cabe ao jovem o dever de represar o 

conhecimento e devolver ao professor a matéria assimilada participando de um processo 

eficiente, mas, muitas vezes, castrador. Facilmente o aluno perde o interesse pela escola 

porque se percebe como objeto e não como sujeito do aprendizado, ele não entra como 

elemento ativo do processo e só lhe resta a função de aprendiz.  

Didoné (1992) declara que ninguém gosta da comunicação que vem de cima para 

baixo, com decisões fechadas, como se o questionamento não fosse possível tampouco na 

busca de alternativas. Diante de uma sociedade inundada por informações duvidosas, 

ideologizadas e interesseiras, o jovem tenta criar espaço alternativo. Feridos pela falsa 

ideia de tudo conhecer, de dar sua opinião sobre tudo, os jovens são sensíveis ao mundo 

da arte, da mística, da organização, da luta, da música, da dança e do teatro. Nestas 

diversas formas de engajamento eles podem ser profundamente criativos, participativos e 

sujeitos da comunicação. 

 

3. 2 OBJETIVIDADE DO NOTICIÁRIO TELEVISIVO 

 
Neste eixo procuramos entender de que maneira é encontrada a clareza na 

veiculação das notícias, tentando decodificar os mecanismos que envolvem toda essa 

complexa forma de atuação do jornalismo televisivo. A linguagem utilizada nos parece 

acessível por parte dos jovens, o problema se concentra na rapidez que elas são 

veiculadas e na grande mistura de assuntos. Isso fica evidente nos depoimentos como se 

pode verificar a seguir, 

 

São muitas notícias em um dia, eles tem que passar tudo rápido, às 
vezes a notícia tem muita importância e tem o tempo diminuído. Às 
vezes tem uma notícia que a gente se interessa em ver, mas passa muito 
rápido e aí não tem como entender. (SUJEITO 6 ). 
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São muitas notícias é muita coisa para acompanhar em um só jornal, aí 
as notícias importantes eles acabam tendo que resumir e sem querer ou 
querendo, ocultam detalhes que podem ser importantes. (SUJEITO 4 ). 
 

Eu penso que eles resumem muito as notícias para que as pessoas 
pensem pouco, pois se eles falarem muito sobre um determinado 
assunto pode passar conhecimento podendo causar algum problema 
para quem financia o jornal e aí a gente está falando de políticos e 
marcas famosas, de coisas que não querem ser comprometidas, então 
muitas notícias que precisam de mais tempo são encurtadas para as 
pessoas não saberem demais sobre aquilo. (SUJEITO 5 ). 

 
 

Conforme Silverstone (2002) continua a política da mídia, mesmo que as 

premissas nas quais se baseia sejam inadequadas e contraditórias. E tal política se 

preocupa, acima de tudo com o poder de abrir e fechar as portas, de controlar os direitos 

de passagem. Ela vem desconstruir um século de radiodifusão e fomenta uma progressiva 

infantilização de uma audiência cada vez mais passiva.  

No controle da abertura de portas o telejornalismo utiliza vários recursos 

ideológicos que funcionam como formas de mutilação da realidade que acaba se 

encaixando nos interesses dos proprietários das emissoras de televisão. Isso fica 

evidenciado no depoimento dos jovens que não conseguem entender as notícias da forma 

como gostariam e acabam se frustrando, pois pela superficialidade e velocidade que se 

trata a notícia, desconfiam que algo está faltando. 

Marcondes Filho (1996) nos declara que mais decisivo do que todos esses 

procedimentos é a política das emissoras de televisão, que pode modelar a realidade 

externa segundo os seus interesses, fazendo de pequenos incidentes grandes fatos 

nacionais e menosprezando fatos importantes, se eles não interessarem a elas. O 

telejornal só extrai da matéria a parte que lhe interessa. O editor decide o enfoque que 

dará, quanto tempo gastará para sua difusão e em suas mãos está a definição política do 

fato e como deverá repercutir na sociedade. 

Por isso, é claramente percebido que a função do telejornal não é a de noticiar, 

nem divulgar fatos que interessem à sociedade, mas a de moldá-los, esticá-los, ou 

comprimi-los, reproduzindo desta forma a vida política e social refratado nos critérios 

ideológicos e particulares de jornalistas, proprietários ou patrocinadores da televisão. 

 O telejornalismo cria, portanto, outra natureza que se impõe a milhões de lares no 

país, como se essa fosse a verdade e não aquela do mundo real. 
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Estas observações colocadas acima são refletidas nos comentários dos depoentes, 

destacando a do sujeito 4 quando se reporta a dificuldade que a televisão tem de noticiar 

tudo, tendo que resumir as matérias importantes. Essa colocação demonstra o despreparo 

que esses jovens têm de entender a manobra que a televisão faz para que ele aceite e 

apoie essas práticas 

 

3.3 O JOVEM E A NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO 

 
É comum a televisão usar o discurso afirmativo que está cientificamente 

comprovado. Conforme Marcondes Filho (1996) é uma forma de dissimular informações 

ou de dificultar o trabalho da imprensa. A radioatividade do leite não pode ser 

questionada porque foi “cientificamente comprovado” que não havia nada; a 

periculosidade dos agrotóxicos na nossa alimentação, tampouco, também pelos mesmos 

motivos; a energia nuclear, a contaminação do ar pela poluição, a destruição dos 

mananciais e todas essas barbáries cometidas pelo homem em nome do progresso são 

barradas quando os entrevistados que são médicos, professores, pesquisadores, analistas 

se fecham ao diálogo usando os mesmos sofismas.  

Todavia não existe nada que se comprove cientificamente que não seja discutível: 

a própria ciência é um amontoado de polêmicas. E o jovem telespectador como se 

posiciona diante de tudo isso? Conforme as falas dos jovens, é possível ter uma ideia do 

que eles pensam: 

 

Acho que a necessidade tem sim de estar informado, mas não queremos 
mais saber por que as notícias são sempre a mesma coisa. São sempre 
batidas de carro. (SUJEITO 6 ). 
 
Levando em consideração que estamos concluindo o ensino básico e 
esse é um ano fundamental para nós jovens, por que temos vestibular 
pela frente e a prova do ENEM, a parte de atualidades que passa no 
telejornal coloca em evidência o que passa no mundo mesmo sendo do 
jeito dela. (SUJEITO 5). 
 

É nítida a preocupação dos jovens em relação ao protagonismo do telejornal em 

relação ao seu aprendizado. Eles esperam que a televisão cumpra de fato seu papel social 

de instituição pública de informar de maneira coerente e levar aspectos da nossa cultura 

para coadjuvar com a escola e a família na construção do conhecimento. O 

sensacionalismo do telejornal atrapalha esses jovens porque eles querem aumentar seus 

conhecimentos e não somente se sentirem atraídos pelo sensacionalismo barato que a TV 
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vende. Por outro lado, não podemos negar que a televisão traz a tona alguns eventos que 

são indispensáveis ao conhecimento dos jovens, o problema é a distorção ou, ainda, a 

forma como elas são conduzidas no telejornal. 

 

3. 4 CONSUMO NA JUVENTUDE 

 

É no período da juventude que começam a surgir os questionamentos, o 

estabelecimento de comparações, as correlações entre diferentes dados, a formulação de 

hipóteses, originando, assim, um indivíduo que analisa, critica e faz comparações sobre 

os acontecimentos que o rodeiam. Nesse novo momento da vida, com as transformações 

identitárias que ocorrem o indivíduo anseia por novas identificações da sua personalidade 

e sai em busca de autodefinições que atuam como base para definir o que ele quer ser 

como cidadão. 

Esse novo padrão de valor, que evidenciará seu comportamento pode ser reflexo 

de muitos arquétipos: líderes de todos os tipos, atletas, músicos, artistas e até mesmo as 

mais diferentes ideologias e ideais. O que importa nisso tudo é que esses ídolos são em 

grande parte produtos culturais criados pela mídia, e assim sendo, não são espontâneos e 

tendem a induzir um comportamento de lazer ditado pelo mercado de consumo. A mídia 

televisiva torna essas ações legítimas, contribuindo largamente para a sua permanência e 

fortalecimento. Para cristalizar essas colocações seguem alguns depoimentos: 

 

Eles moldam o produto como se fosse uma coisa boa, nada negativa. 
Como todos estão gostando você também tem que gostar daquilo, se 
você não se enquadrar naquilo não vai ser aceito, também vai estar na 
moda. É uma forma de alienação, mas é o consumismo, o capitalismo 
de hoje em dia é assim. (SUJEITO 8 ). 
 

A televisão aliena as pessoas e faz com que elas desejem ter aqueles 
produtos, a gostar daquelas coisas. (SUJEITO 7). 
 

Algum tempo atrás era o Restart17 que aparecia muito na televisão, 
quando faziam um show aparecia um monte de meninas gritando o 
nome da banda influenciando as pessoas a irem aos espetáculos, como 
aconteceu com o Justin Bieber e como aconteceu com um monte de 
outros cantores que a televisão influenciava dizendo que era bom. Eu 
pessoalmente não gosto deles, mas vendo o jornal acompanhei muitas 
reportagens onde eles falavam do que gostavam, do que eles não 

                                                           

17 Restart é uma banda brasileira de pop rock criada em São Paulo em 2008. 
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gostavam, porque se vestiam daquele jeito, influenciando as pessoas a 
se vestirem do jeito deles deixando seu próprio estilo de lado. 
(SUJEITO 5). 
 

Se a juventude precisa de modelos e heróis, eles são criados constantemente pela 

mídia, de modo a satisfazerem com detalhes a maioria dos anseios dos jovens, desde o 

que se referem ao campo visual: estilo musical, preferência por determinados programas 

de televisão, lugares que frequentam como também o seu comportamento. 

O jovem é caracterizado pelo desejo de tudo sentir, tudo conhecer tendo uma 

curiosidade extrema e a certeza constante de que tudo está ao seu alcance e que está 

disposto a tudo. Nada para o jovem é definitivo, tudo é passível de transformação de 

acordo com aquilo que ele almeja e precisa, portanto tudo é possível. 

É desta forma que o jovem é visto pela sociedade de consumo (CANCLINI, 1999) 

que, com a intenção de aumentar seus ganhos, trabalha no sentido de incrementar esse 

período da vida atrelando sempre valores positivos a quem se sente ou se comporta como 

o jovem. Ao transpor as necessidades do mercado para as necessidades individuais de 

cada um, a indústria cultural fez crescer a procura pelo entretenimento, pela diversão e 

vem cada vez mais contando com os jovens como aliados entre estes produtos e o 

consumo. Isso porque uma das principais características do produto lazer é a 

possibilidade de inclusão no grupo, de aceitação, de igualdade, pontos importantes na 

afirmativa de ser uma pessoa jovem. O jovem ao praticar atividades em grupo se afirma 

como pertencente à sociedade, porém para ser aceito ele não precisa mais pensar e sim 

somente consumir. 

 

3.5 ESCOLA E TELEJORNAL 

Nossa Constituição garante a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. 

Todos têm o direito de manifestar nosso descontentamento com a classe política e de 

tomarmos partido ante as ações do governo e seu compromisso com o país. 

 A televisão assim como os outros meios de comunicação pode contribuir para o 

acesso às informações sobre a organização política do Estado e sobre assuntos que 

interessem à educação dos nossos jovens. Entretanto, na maior parte do tempo, se dispõe 

a denunciar os fatos, os problemas, os escândalos, dando ênfase aos aspectos pessoais em 

detrimento das implicações políticas e econômicas, que seriam de interesse real da 

população de uma forma geral. As soluções ou as punições nem sempre são objetos de 
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notícias. Existe uma ávida opção por acontecimentos que causem impacto sem levar a 

uma reflexão crítica. 

Em consequência disso ocorre a banalização e os escândalos, que de tão 

frequentes passam a fazer parte do cotidiano normalmente. Em um instante são 

substituídos por outros e assim as soluções vão ficando cada vez mais distantes. 

Definitivamente o telespectador tem seus direitos negados por veículos de comunicação 

que deveriam informar. Os depoimentos que seguem nos ajudam a entender, pela 

perspectiva do jovem, a posição da televisão:  

 

Eu acho que muitas das informações que eles passam no telejornal são 
muito erradas. Quando a gente chega ao colégio temos outra opinião, 
um estudo mais aprofundado sobre os assuntos. Em muitos casos a 
gente acaba percebendo que o que é passado no telejornal é apenas a 
ideia deles para influenciar e fazer acreditar naquilo que é mais 
conveniente pare eles, para aumentar a audiência e para auxiliá-los na 
eleição dos próprios candidatos. (SUJEITO 5). 
 
O que passa na televisão não é realmente debatido dentro da sala de 
aula como uma coisa séria, como uma coisa relevante que possa 
influenciar na nossa vida e que mereça o nosso interesse. Acho que 
cabe a nós procurarmos uma informação confiável e que nos interesse 
de verdade. Para mim, o povo brasileiro é muito acomodado porque é 
tudo colocado goela a baixo. (SUJEITO 2). 
 
A gente acaba assistindo o telejornal por causa da preguiça de 
procurar informação em outros lugares, vemos no jornal uma notícia e 
ele não faz com que a gente se interesse em buscar mais sobre o 
assunto. Dificilmente se fala de algo que passou no jornal em sala de 
aula. O caso dos Sem Terra nas aulas de Sociologia foi uma das únicas 
coisas comentadas e que a gente entendeu o porquê eles tem esse 
movimento, como ele funciona realmente, pois pelo telejornal a gente 
não saberia. A gente pensava que os sem terra estavam roubando 
terras dos fazendeiros e que estes estavam sendo prejudicados. 
(SUJEITO 5). 
 

 

A abertura do Globo Repórter de 23 de julho de 2010, não poderia ser mais direta: 

“você sabia que duas em cada três famílias brasileiras gastam, em média, mais do que 

ganham?”. É a reprodução da perversa lógica que, apesar dos incessantes apelos ao 

consumo desenfreado – dificilmente mencionado nesse tipo de matéria – o problema da 

contração da dívida é do cidadão incauto que precisa se desdobrar para evitar a 

inadimplência: seguem-se então os conselhos de “especialistas” que, previsivelmente, em 

nenhum momento discutem o absurdo dos juros cobrados pelos bancos ou ainda os 
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direitos do cidadão de negociar as dívidas, excluindo também todo o apelo midiático em 

torno do consumo que alimenta os meios de comunicação e o consumo mercantil. 

Imaginemos que essa reportagem fosse feita de forma diferente. O especialista ao 

ser consultado explicaria que os juros cobrados pelos bancos são inconstitucionais18 e que 

eles teriam o direito de reclamar na justiça por esse abuso e ainda se não tivessem 

condições de constituir um advogado o estado forneceria. Seria talvez o início de um 

longo processo de esclarecimento, por meio do qual o telejornal poderia contribuir para 

transformar o senso comum. 

A tendência de quem segue na contramão da grande mídia é produzir um discurso 

crítico e de baixa eficácia. A sugestão aqui apresentada procura um caminho sutil e 

provavelmente produtivo para o enfrentamento da falta de conhecimento. 

  

                                                           

18 É sabido que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a capitalização mensal dos juros 
é legal, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários assinados após o a edição do artigo 5º 
da Medida Provisória 2.170-36/2001. Todavia, a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal proíbe a 
capitalização de juros mesmo que convencionada, sem falar que tal tema é peculiar ao Sistema Financeiro, 
por disposição expressa do art. 62, §1º, III, da Constituição Federal, ou seja, tal matéria somente pode ser 
tratada por Lei Complementar e não por Medida Provisória. Ressalta-se, ainda, o fato que o art. 5º da 
Medida Provisória 2.170-36/2001, é totalmente inconstitucional pelo fato da mesma ter sido editada 
tratando tema de matéria antiga, ou seja, sem qualquer urgência, pois tal fato há anos é debatido no 
Judiciário, não podendo esquecer que a matéria foi encaixada na medida provisória que aborda tema 
totalmente diverso da questão de juros. 
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Investigar o fator televisão na vida desses adolescentes dos anos finais do ensino 

básico da EEB Prof. José Arantes foi o foco principal desta dissertação. Para a obtenção 

dos resultados foi preciso, primeiramente, estabelecer uma linha teórica referente ao 

desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil, especialmente a Televisão e o 

Rádio.  

Outro pressuposto desenvolvido foi sobre o processo de construção histórica-

sócio-cultural da juventude que deve ser definida sob as várias situações temporais, pois 

sofre transformações e influências sobre estes veículos midiáticos, aqui no caso 

evidenciada a Televisão e sua programação jornalística. Os jovens alvos desta pesquisa, 

cooptados pela sociedade de consumo em parte pelo telejornalismo, participam do 

cotidiano social integrados em vários grupos e vários contextos sociais. 

A constante mudança no comportamento dos jovens e dos infinitos contextos 

temporais e sociais onde eles estão inseridos nos direcionou a ida a campo para coletar 

informações que proporcionaram preencher algumas lacunas possíveis nesta investigação 

científica. 

 Desta forma, é fundamental o desenvolvimento de mais pesquisas aonde as 

participações da televisão e do telejornal, especificamente, vêm tendo na formação 

cotidiana dessas juventudes que nunca permanecem estáticas. Trabalhos anteriores já 

citados aqui nos deram luz a respeito de alguns aspectos que também foram descortinados 

nessa pesquisa, foram relevantes, pois como fazem parte de outro contexto social 

forneceram novos elementos. 

Como já mencionado nesse estudo a televisão chegou ao Brasil, no ano de 1950, e 

foi precedida pelo rádio que desenvolveu o início da indústria cultural brasileira, mas 

somente na década de 1980 o sistema da mídia brasileira ganha status de indústria de 

massa, com a televisão ocupando o lugar central no mercado nacional de entretenimento 

e informação. O projeto de integração nacional desencadeado duas décadas antes pelo 

regime militar doutrinou conforme as exigências deles que concediam a permissão de 

transmissão e imprimiu naquelas gerações ideias deslocadas em relação ao cenário 

político nacional, fazendo parecer que tudo era legítimo e democrático. 

O direito à informação significa hoje, a garantia da circulação da diversidade e da 

pluralidade de ideias existentes em nossa sociedade sendo a universalidade da liberdade 

de expressão individual. Essa garantia tem que ser atingida pela regulação do mercado, 
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sem propriedade cruzada dos meios de comunicação e sem oligopólios. Entretanto 

enquanto não existir a imparcialidade e as redações se pautarem na objetividade de 

mercado comercial os direitos do telespectador estarão desrespeitados considerando que a 

televisão transmite o que vem a calhar para si e para o mercado de consumo em todas as 

suas esferas. 

É nesse contexto que o jovem, como importante personagem da sociedade 

contemporânea, tem sido objeto de interesse dos meios de comunicação, enquanto 

produtor espontâneo de fatos que geram eventos culturais.  

É assim que novos conceitos, referentes aos programas de televisão direcionados 

aos jovens, surgiram nos anos de 1980, pois, até então, a televisão privilegiava 

basicamente duas faixas etárias do povo: as crianças e os adultos. Com a consolidação da 

sociedade “pós-moderna” e sua forte tendência ao consumo o público jovem passa a 

ganhar espaço na mídia. Todavia, esses programas jornalísticos não refletem qualidade de 

informação, pois as emissoras comerciais permanecem investindo essencialmente em 

programas direcionados a grandes doses de entretenimento e sob certos ângulos 

descomprometidos com as questões sociais e juvenis. 

Por outro lado, é possível identificar alguns projetos voltados à escola pública 

como a TV Paulo Freire no Estado do Paraná. Ela é um exemplo de canal estatal fechado, 

que apresenta uma programação voltada para a escola e que dentro de sala de aula alunos 

e professores têm a chance de trocar experiências frente à linguagem audiovisual e 

desenvolver habilidades críticas aos meios de comunicação, proporcionando um ambiente 

democrático de debate social. Não podemos deixar de considerar a importância do meio 

televisivo em termos das possiblidades que ele oferece enquanto espaço de expressão e 

debate de ideias. 

Parece-nos razoável afirmar que o telejornalismo faz parte da educação e do 

desenvolvimento dos jovens, os modismos colocados por eles em diversos depoimentos e 

respostas na análise investigativa passam pela ponte que liga a tela ao jovem 

telespectador.  

Torna-se evidente o fato que na busca pela audiência a qualidade das notícias do 

telejornal sejam produções de certa forma distorcidas, carregadas de símbolos e estímulos 

à adoração de personagens como jogadores de futebol e cantores entre outros arquétipos. 

Este posicionamento diante dos meios de comunicação é observado em seus depoimentos 

quando se referem ao telejornal considerando-o direcionado em suas matérias com claros 

incentivos ao consumo e a idolatria de jogadores de futebol que trazem uma carga de 
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marketing muito grande onde é atrelado o consumo de materiais esportivos e bebidas 

energéticas entre outros muitos produtos consumíveis. 

A percepção dos sujeitos desta pesquisa ficou refletida nos depoimentos em que o 

comodismo nos parece ser a atitude delas diante das notícias para que eles como 

telespectadores ainda continuem acompanhando o telejornalismo dos canais abertos. Eles 

concordam em permanecer como ouvintes passivos de tudo, ou quase tudo que é 

colocado a eles, porque lhes parece cômodo permanecer na ignorância. 

 Se existe um telejornalismo que informa parece trabalhoso procurar informações 

em livros ou revistas científicas que detém o conhecimento acadêmico. Não é latente a 

necessidade de pensar quando é simples sentar em frente ao aparelho e receber as 

informações prontas. A conotação desagradável que a cultura e a mídia dão a leitura e a 

pesquisa científica é substituída por jornalistas que dão notícias pasteurizadas que 

atendem aos interesses do mercado e as ideologias dos monopólios dos canais concedidos 

pelo Estado brasileiro. 

Pouco se sabe sobre a identidade de um conjunto de jovens estudantes que 

frequenta a escola pública e qual o seu relacionamento com a televisão, pois os jovens 

são vistos como sujeitos históricos e sociais onde a realidade e as análises não devem se 

manter estáticas durante o passar dos anos, portanto, estas mudanças são absorvidas de 

modos diversos, dependendo de cada momento histórico. Faz-se necessária a busca 

contínua de novos dados para a descrição das mudanças e transformações acorridas 

nestes processos vivenciados pelos jovens.  

 Neste sentido, faz parte da nossa cultura se referir à televisão como algo que 

influencia diretamente na vida do cidadão, em seu modo de pensar e se comportar. A 

adolescência é o período da vida do homem marcada por profundas modificações 

fisiológicas, psicológicas, afetivas e intelectuais. São mudanças em todos os níveis e 

ainda é o período em que ocorre a formação da personalidade. Assim sendo, nesta etapa a 

vida ganha grande expressão, todos os momentos e as emoções vividas pelo jovem vão 

forjando o seu “eu” e a sua identidade individual. Nesta fase os adolescentes procuram 

arquétipos no meio em que vivem, pertencem ou procuram estar. Vão buscar modelos 

para sua construção na família, nos amigos, nos professores, entre outros. 

Entretanto, a realidade assim como a pessoa se transforma, fazendo com que os 

jovens deixem um pouco de recorrer a estas figuras mais próximas, utilizando de novos 

modelos, como os evidenciados pela televisão. Esse impacto é mais evidenciado na fase 
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da infância e adolescência; nessas faixas etárias a televisão é um meio importante de 

informação, podendo ser mais evidente do que os pais e professores.  

Contudo, não são apenas os jovens que imitam os personagens e as ideias da 

televisão, outras faixas etárias também interiorizam muitos dos comportamentos 

refletidos ali. Portanto, observa-se que as crianças e jovens assistem cada vez mais cedo 

os programas para adultos em que são expostos programas inadequados, talvez os mais 

perigosos sejam os que mostram os vários tipos de violências acometidas pelo homem. 

O telejornal segundo os pesquisados é um meio que influencia inclusive em 

formação de decisões eleitorais e algumas construções ideológicas e políticas, nas quais 

citam como exemplo a tácita ojeriza que o oligopólio midiático tem em relação ao 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra que luta pela reforma agrária no Brasil. 

Por outro lado concordam que muitas notícias trazidas pelo telejornal colaboram 

para eles estarem informados dos acontecimentos relevantes na atualidade, no qual 

reconhecem receber ajuda, pois as atualidades são uma constante nas provas de 

vestibulares principalmente no quesito redação. 

O impacto do telejornal na vida escolar desses jovens pode acontecer de muitas 

formas como ficou registrado nos depoimentos do Apêndice C. Em um desses 

depoimentos existe interesse do jovem em querer que as notícias auxiliem na vida 

escolar. Ele se justifica colocando que no noticiário os assuntos são colocados de maneira 

superficial e que na escola estes assuntos são mais aprofundados.  

Existe nestes jovens a consciência em relação a determinados assuntos em que 

eles afirmam haver manipulação por parte da emissora. Esta declaração é fruto do 

confrontamento entre os assuntos trabalhados na escola e a programação jornalística. É 

importante ressaltar que entre estes jovens a maioria das informações é obtida por meio 

da televisão conforme dados já mencionados anteriormente nesta pesquisa e que estão 

representados em figuras. 

            Inseridos em um universo que sofre constantes mudanças e inovações os jovens 

que estão no final da sua formação básica também se encontra no limiar da vida 

profissional, momento que terão que invariavelmente efetuar uma escolha, tanto na esfera 

pessoal como na profissional, destas decisões sairá o caminho que irão trilhar durante 

suas vidas.  

Paralelamente à escola, à família e a comunidade, a televisão parece ter um papel 

importante na formação desses indivíduos, pois existem indícios que a TV continua a ser, 

ainda hoje, uma grande fonte de lazer e informação para grande parte da população. A 
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importância desta pesquisa se dá na participação que o telejornal vem tendo na formação 

cotidiana das juventudes e quais poderiam ser os estímulos que sugerem determinadas 

maneiras de vivência coletiva ou de como se dão as relações deles com seus pares. 

Entramos na segunda década do séc. XXI, e a televisão modernizou tanto em 

relação à tecnologia como em programação, gerando programas ao vivo, modernos 

“reality shows” e utilizando imagem digital com transmissão via satélite.  

Quando se assiste a um telejornal, além dos apresentadores e de suas expressões 

existe um pano de fundo, algo que vai além da mera imagem. Existe todo um conjunto de 

ideias: um tipo de moradia, de decoração, uma maneira de comer, de vestir, de se 

relacionar, um tipo de carro, de casa, um tipo de diversão, em resumo uma maneira 

diferente de se viver, um padrão cultural diferente. Esse pano de fundo fica na mente das 

pessoas e leva a mudança dos padrões culturais. 

 O tema desta pesquisa pertence a todos os brasileiros que assistem telejornal, por 

esse motivo traz discussões acaloradas quando colocadas em pauta, algumas vezes existe 

a tendência de se aproximar do senso comum durante a sua análise. Faz parte da nossa 

cultura, como já foi dito anteriormente neste trabalho, nos sentirmos pertencentes ao 

mundo do telejornal e da televisão. Cabe o cuidado de sempre utilizarmos os óculos da 

academia para visualizar de forma exógena o comportamento da mídia televisiva. 

Para finalizar ressalta-se que o assunto não se esgota neste trabalho e tentamos por 

meio dos dados coletados e posterior análise colaborar para um melhor entendimento da 

relação existente entre as mídias e o jovem brasileiro de escola pública. O desejo é que 

este estudo possa se tornar foco de muitas reflexões ou que sirva de base para novos 

pesquisadores que decidam se embrenhar pelo campo da pesquisa em educação e mídia. 

Este pesquisador deve dar continuidade em breve a outras investigações, utilizando os 

resultados aqui obtidos de alicerce para novos trabalhos. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
PESQUISADOR: JULIANO LATOUR RAMOS 
ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

QUESTIONÁRIO REALIZADO COM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA 
ESCOLA JOSÉ ARANTES, NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ-SC, DOS TERCEIROS 
ANOS. 
 
 

1. Data de aplicação do questionário: _____/____/____ 

    Local da aplicação: E.E. B JOSÉ ARANTES 

    3º ANO ENSINO MÉDIO 

 

2. Nome do entrevistado (a):________________________________________________ 

    Data de nascimento:_____/_____/_____.  

    Estado civil:______________________. 

    Sexo: feminino (   )      masculino (    )  

 

3. Qual sua situação profissional?  

(    ) trabalha               (     ) não trabalha            (    ) nunca trabalhou 

 

 4. Você costuma assistir televisão? 

(     ) Sim                         Não (    ) 

 

5. Quantas horas por dia? 

(    ) 1 hora por dia   (    ) 3 horas por dia    (   ) 5 horas por dia    (    ) mais de 10 horas por 

dia 

 

6. Qual a recepção de sinal? 

(    ) TV aberta                   (    ) TV a Cabo  

 

7. Além da televisão, qual o outro veículo de comunicação que você utiliza para se 

informar? Assinale: 
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(     ) Rádio 

(     ) Jornal 

(     ) Internet 

(     ) Revista 

(     ) Outro: qual?_________________________________________________________ 

 

8. Você faz comparações das informações divulgadas entre os canais? De quais 

programas? Assinale a resposta que mais se aproxima de sua opinião:  

 

(     ) Telejornais 

(     ) Esportes 

(     ) Novelas 

(     ) Programas de auditório 

(     ) Programas de viagens 

(     ) Programas de entretenimento 

(     ) Outro: qual? _________________________________________________________ 

 

9. Em sua opinião, a mídia contribui para informações que ampliam o conhecimento? Em 

que sentido?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Na sua opinião, a mídia contribui para a educação dos cidadãos ? Comente como isso 

ocorre? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Qual sua opinião sobre as novelas? 

 

(    ) Fazem você refletir sobre sua vida 

(    ) Fazem você refletir sobre a educação 

(    ) Não contribui em nada, pois não é a realidade 

(    ) Só gera necessidade de consumo 

(    ) Faz você pensar sobre seu trabalho 

(    ) Banaliza as relações efetivas e o sexo 

 

12. Como você percebe a concessão dos meios de comunicação. Assinale a seguir apenas 

uma resposta. 

 

(    ) As concessões são distribuídas democraticamente 

(    ) Existe manipulação na distribuição 

(    ) Existe interesse político 

(    ) Existe interesse financeiro 

 

13. E sua opinião quais os efeitos da mídia (Televisão) sobre o comportamento dos 

jovens na atualidade? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

14. Descreva a seguir por ordem de preferência quais são as influências que a mídia 

exerce sobre seu comportamento. 
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1)______________________________________________________________________ 

 

2)______________________________________________________________________ 

 

3)______________________________________________________________________ 

 
Sua contribuição e participação são essenciais para que se possa refletir acerca das 
influências que a Televisão exerce sobre o comportamento dos jovens na atualidade. 
Pedimos por gentileza que deixe registrado seu e-mail ou telefone para que possamos 
entrar em contato se necessário for posteriormente. 
 

E-mail:_________________________________________________________________ 

 

Telefone para contatos/recados: (    )_______________________________________ 

 

 

Muito Obrigado! 
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APENDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O GRUPO FOCAL 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
PESQUISADOR: JULIANO LATOUR RAMOS 
ORIENTADORA: Dra. TÂNIA REGINA RAITZ 

 

ROTEIRO REALIZADO COM OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA 
JOSÉ ARANTES, NO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ-SC, DOS TERCEIROS ANOS. 
 
 

1. Data de aplicação do questionário: _____/____/____ 

    Local da aplicação: E.E. B JOSÉ ARANTES 

    3º ANO ENSINO MÉDIO 

 

1) Você assiste telejornal? Com que frequência? Quais os de sua preferência? 

  

2) Você confia nas informações transmitidas pelo telejornal que assiste? Comente sobre 

isso. 

 

3) Em sua opinião, o telejornal traz assuntos voltados ao público jovem? Se achares que 

não, o que então deveria ser destacado e se sim, o que destacam que você acha 

interessante? 

  

4) Os telejornais são exibidos em horários adequados na sua opinião? Comente sobre o 

assunto 

 

5) E quanto as notícias veiculadas você acha que são claras, consegue entender o 

conteúdo do que está sendo dito? 

 

6) Na sua opinião tempo de duração de uma notícia é suficiente para entendê-la?  

  

7) Você tem necessidade de estar bem informado? Acha que na atualidade as informações 

veiculadas pelos telejornais são importantes? E os conteúdos das notícias? Comente sobre 

o assunto.  
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8) Na sua opinião os telejornais contribuem para veicular notícias que incentivam o 

consumo padronizado? 

  

9) Você utiliza o conteúdo informativo da TV na vida escolar? Acha que isso é 

importante? Fale sobre isso.  

 

10) Qual a relação que você estabelece entre estas informações do telejornal com a 

educação ou com o que você vivencia na escola ou com o conteúdo da escola? 
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APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA DO GRUPO FOCAL 

 

1-Você assiste telejornal? Com que frequência? Quais de sua preferência? 

 
Sujeito 1 - Eu assisto, não muito frequentemente. Eu prefiro o Jornal do Meio Dia da 
Rede Record. 
 
Sujeito 2 - Não com muita frequência, mas gosto de assistir o Jornal Nacional da Globo e 
o Jornal do Meio dia da Record. 
 
Sujeito 3 - O Jornal da Globo e o Jornal do Meio Dia da Record. 
 
Sujeito 4 - Assisto o Jornal Brasil, o Jornal das 6 da Globo e quando chego da escola eu 
assisto o Jornal Nacional se tiver tempo. 
 
Sujeito 5 - Eu assisto principalmente o Jornal das 7 e o das 8 da Rede Globo  com 
bastante frequência, normalmente 3 a 4 vezes por semana. 
 
Sujeito 6 - Não costumo assistir com frequência, mas o que eu mais assisto é o Programa 
Brasil Urgente. 
 
Sujeito 7 - Eu não assisto com muita frequência também, mas vejo o Jornal Nacional e o 
Jornal do SBT. 
 
Sujeito 8 - Assisto todo dia o Jornal do SBT que é na faixa de meia noite e o Jornal do 
Meio Dia da Record. 
 
 
2 – Vocês confiam nas informações transmitidas pelo telejornal que assistem? Comente 
sobre isso. 
 
Sujeito 7 - Sim porque é a notícia que acontece no mundo. Passa imagem de tudo para 
formar opinião. 
 
Sujeito 6 - Não acredito muito porque a televisão mostra o que a gente quer assistir, 
informação com catástrofe, principalmente é isso, não tem muito conteúdo. 
 
Sujeito 8 - Os que eu assisto eu confio, mas os demais não tenho muita confiança não, 
muito alienada, completamente imparcial. 
 
Sujeito 5 - Eu confio principalmente na notícia quando falam em catástrofe, falam em 
guerras, em política, eu realmente desconfio muito porque a ideia deles de guerra é 
ocultar tudo que ele querem que a gente não saiba, então eles não vão mostrar no jornal 
para não causar nenhum problema por isso que notícias sobre guerra e política eu não 
confio muito. 
 
Sujeito 4 - Não é completamente confiável porque tem notícias distorcidas que eles 
também falam o que é conveniente para eles, então não é 100% confiável. 
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Sujeito 3 - Cada Jornal fala muito sobre o assunto; uns falam diferente dos outros, só que 
não passa no Jornal o que falam de concreto, como é que foi mesmo, não chega ser 
definido  então,  não confio tanto assim. 
 
Sujeito 2 - Eu não confio completamente porque no telejornal só passa a versão deles, por 
exemplo, o Movimento dos Sem Terra, eles não falam sobre a versão dos integrantes do 
movimento. 
 
Sujeito 1 - Às vezes eles falam a verdade, porque na maioria das vezes eles falam só 
trabalham pra dar audiência, Ibope. 
 
3 – Em sua opinião, o telejornal traz assuntos ao público jovem? Se achares que não, o 
que então deveria ser destacado e no caso de sim o que destacam que vocês acham 
interessante? 
 
Sujeito 7 - Mais para o lado esportivo, notícias mesmo que nos interessa, acho que não. 
 
Sujeito 1 - São poucos os jovens que procuram mesmo aquela informação importante, 
passa mais o que a massa, a população, a maioria quer ver. 
 
Sujeito 5 - Eles passam notícias sobre esportes e de vez em quando algumas coisas sobre 
ciências em algum lugar do país, como a duas semana  atrás aconteceu em São Paulo, a 
feira de ciência de robótica, mas normalmente não tem muita coisa voltada ao jovem, 
apenas alguns fatos que ocorrem em escolas, que muitas vezes não são o que eles dizem. 
 
Sujeito 4 - A televisão não tem muita matéria para o público jovem, talvez seja por isso 
que a maioria do público jovem não se interesse, a única matéria que o público jovem se 
interessa é o esporte, o futebol. 
 
Sujeito 3 - Como o colega já falou, o que mais é transmitido fala sobre esporte mesmo.  
Sujeito 8 - Como todos já falaram o mais atrativo é o esporte, voltado para o jovem, mas 

passa também sobre política, o que mais passa é sobre política em minha opinião. 

 
Sujeito 2 - É como o pessoal já falou: que não tem muita matéria para passar para o 
público jovem, só esporte, isso faz com que o jovem não se interesse em saber sobre as 
notícias do mundo. 
 
Sujeito 1 - Eles só querem saber de futebol, eles esquecem o público jovem. Ao invés de 
fazer uma matéria para o público jovem, eles só querem falar problemas da política, falar 
coisas muito erradas de corrupção. 
 
Sujeito 6 - Mas o público jovem quase não assiste então eles passam mais para as pessoas 
mais velhas que assistem televisão quando chegam do trabalho, já que o jovem não os 
assiste não colocam conteúdo para nós. 
 
Sujeito 5 - Eu acho que eles não passam tanta coisa por que o jornal acima de tudo é uma 
forma de comércio, cada minuto do jornal custa muito caro e é usado como influência, 
para influenciar todo mundo a ter certas atitudes como não gostar de movimentos sociais, 
não procurar seus direitos, ficar sempre aquela mesma coisa, os políticos roubando nosso 
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dinheiro e quando a gente descobre alguma coisa passa no jornal sobre políticos que 
tinham roubado nosso dinheiro, já roubaram muitos outros milhões que a gente nunca 
soube, nunca quiseram falar porque seria mantido alienado á televisão a uma a uma TV 
Globo ou SBT. 
 
Sujeito 7 - Eles editam demais a verdade, formam a opinião errada dos jovens, aí já 
ninguém mais quer saber, todo mundo já sabe que é mentira, então eles passam uma 
notícia dessa e põe o futebol depois, aí ninguém mais entende, esquece tudo e só querem 
saber do futebol. 
 
Sujeito 4 - O Jornal também pela confiabilidade que já teve, virou uma forma de 
alienação do público mais velho que era acostumado assistir e ainda acredita nas notícias. 
 
 
4- Os telejornais são exibidos em horários adequados? Comente sobre o assunto. 
 
Sujeito 1 - As maiorias dos jornais que são bons passam mais tarde, como a gente estuda 
e tem que dormir cedo não tem como ver estas matérias melhores.  
 
Sujeito 2 - A maioria passa em horário adequado, passa pela manhã, meio dia, tarde e a 
noite. Como o meu amigo acabou de falar tem alguns que são melhores, mas passam bem 
tarde, bem a noite mesmo e não tem como a gente acompanhar. 
 
Sujeito 3 - Frequentemente passa o jornal, de manhã, meio dia a noite e acho que sempre 
tem tempo pra gente pode ver. 
 
Sujeito 4 - Os horários dos jornais são estratégicos, o da manhã antes do pessoal sai para 
trabalhar, de meio dia quando eles estão almoçando, depois do almoço e a noite depois 
que chegam do trabalho. 
 
Sujeito 8 - Quanto ao horário não tem muito que se discutir, dependendo do horário se 
passa o bom e se a pessoa tem oportunidade de assistir ou não, mas antes de trabalhar, na 
volta do trabalho na chegada e antes de dormir, isso eu acho que não tem muito que 
discutir só talvez a qualidade deles que não é muito boa. 
 
Sujeito 7 - Os horários estão certos porque tem gente que trabalha de manhã de noite 
quando chega no horário pega a notícia antes, logo que ela aconteceu. 
 
5- E quanto a notícias veiculadas você acha que elas são claras, consegue entender o 
conteúdo do que está sendo dito? 
 
Sujeito 1 - Eu acredito que sim porque eles tentam deixar claro o que aconteceu, 
explicam bem, deixam claro. 
 
Sujeito 2 - As notícias são claras, mas da forma deles, do jeito que eles querem que você 
entenda, não como realmente aconteceu. 
 
Sujeito 4 - A explicação deles é uma boa explicação, deixa bem claro né, mas às vezes, 
como eu disse antes, a notícia pode ser distorcida, mas a explicação é bem clara. 
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Sujeito 5 - Eu acho que a explicação deles é clara, mas para levar para ao objetivo deles, 
tenta fazer com que a gente mude de opinião, a explicação é clara até o ponto que 
auxiliam eles em alguma coisa. 
 
Sujeito 7 - Só quando não vai causar nenhum problema para eles por causa da 
propaganda o dinheiro e quem financia o jornal, depende da notícia. 
 
Sujeito 8 - Quando é uma notícia que tem que ser dada, mas não tenha um interesse 
especulativo por trás disso talvez, até no desejo das próprias palavras do povo a maioria 
que não é totalmente intelectual seja usada para ficar alienado, o povo não liga pra isso. 
Claro que o que eles estão falando não importa nem o que eu vou entender sobre isso. 
 
Sujeito 5 - O que tem que ver também depois que eles passam a notícia sobre roubo de 
dinheiro ou sobre alguma coisa muito ruim ligada a políticos eles logo após passam 
sempre uma notícia boa, como a seleção brasileira, e futebol, de vôlei ou alguma coisa 
boa que aconteceu algum trabalho de uma ONG para tentar ocultar aquela notícia ruim 
para que as pessoas esqueçam o que aconteceu. 
 
6 – Em sua opinião, o tempo de duração de uma notícia é suficiente para entendê-la? 
 
Sujeito 6 - Às vezes as notícias são muitas em um único dia, eles têm que passar tudo 
rápido, às vezes a notícia tem muita importância e tem o tempo encurtado porque elas são 
muitas e a televisão quer passar tudo de uma só vez. 
 
Sujeito 1 - Às vezes tem uma notícia que a gente se interessa em ver, mas passa muito 
rápido e daí não tem como entender. 
 
Sujeito 2 - Existem notícias que são interessantes e importantes para a gente e ficamos 
esperando o jornal todo para ver, mas, quando chega esta notícia são dois minutos no 
máximo, mas eles ficam o tempo todo enrolando com futebol, talvez seja por conta que a 
notícia pode causar algum dano a eles. 
 
Sujeito 3 - Como antes já foi dito, muitas vezes a notícia mais importante fica curta por 
que é muita notícia e eles tem que em um dia passar tudo informando , muitas vezes para 
não ficar assim muito catastrófica eles não passam toda ela, não chegam a mostrar tudo. 
 
Sujeito 4 - Como o colega falou, são muitas notícias, é muita coisa para acompanhar no 
telejornal, as notícias mais importantes eles acabam resumindo e sem querer, ou 
querendo, ocultam detalhes que podem ser importantes. 
 
Sujeito 5 - Eu acho que eles resumem muito as notícias para que as pessoas pensem 
pouco, pois se você falar muito sobre como eles roubam o dinheiro, o telespectador vai 
pensar um pouco mais começando a querer saber um pouco mais e a cuidar disso, então 
se eles passarem muito tempo falando sobre notícias podem talvez aguçar as pessoas a 
procurar alguma forma de entender isso ou de descobrir mais facilmente o que pode 
acabar causando algum problema porque quem paga a maior parte dos salários deles é 
quem financia o telejornal, que financia a Rede Globo e daí a gente está falando de 
políticos, de marcas famosas, de coisas que não podem ficar comprometidas, então 
muitas das notícias que precisam de um pouco mais de tempo acabam sendo encurtadas  
pra não falar muito e não ter como as pessoas procurem mais. 
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Sujeito 7 - Eles tentam encurtar a notícia sobre política e corrupção, mas cada vez que o 
telespectador se interessa pela notícia, procura mais saber sobre ela, eles colocam outra 
notícia, a pessoa já fica mais interessada naquela porque é aquela que a televisão quer 
mostrar, não o que eles querem ver de fato. 
 
Sujeito 8 - Eu acho que em relação ao tempo não é muito importante, é como ela é 
passada, depende de como ela é dita, dependendo da vontade das pessoas, procurar a 
verdade mesmo, talvez ela encontrando vá conseguir formar seu ponto de vista e de poder 
opinar quanto àquele assunto. Não precisa nem ser muito tempo, 30 segundos bem 
explicado e dito em uma linguagem formal a pessoa vai entender. 
 
 
7- Você tem necessidade de estar bem informado? Acha que na atualidade as informações 
vinculadas pelos telejornais são importantes? E os conteúdos das notícias. Comente sobre 
o assunto. 
 
Sujeito 6 - Acho que a necessidade tem, mas as pessoas não querem saber sobre as 
notícias porque é sempre a mesma coisa. São sempre batidas de carro, as pessoas não 
procuram mais então se deixarem de saber que aconteceu algum acidente tanto faz para 
elas, não querem nem saber. 
 
Sujeito 5 - Levando em consideração que nós estamos terminando o 3º ano e esse ano é 
um ano fundamental para nós por que temos a prova do ENEM e muitas outras provas de 
vestibular, a parte que mais conta é realmente a parte que está acontecendo no mundo e o 
telejornal transmite uma parte disso do jeito dele, mas transmite. A necessidade de estar 
bem informado principalmente para nós que estamos nos formando esse ano é muito 
grande, infelizmente não temos esse apoio da televisão, a gente muitas vezes busca na 
internet e nos jornais impressos um conhecimento mais amplo e mais correto. 
 
Sujeito 4 – Conforme o colega falou para nós que estamos nos formando agora, e tem 
ENEM e tudo mais pela frente é muito importante pra gente estar atualizado por que em 
provas e outros vestibulares caem questões sobre atualidades e precisamos dos telejornais 
ou então buscar em outros meios de comunicação que pode ser a internet para estar bem 
informado. 
 
Sujeito 3 - Claro que a televisão não é tão importante para o jovem agora porque os 
jovens estão interagindo com a internet, eles ficam sabendo mais das notícias pela 
internet. Assim eu penso que não éda televisão mas da internet que o jovem obtém 
informação. 
 
Sujeito 7 - É bom estar bem informado por conta do mercado de trabalho, se as pessoas 
tiverem informação já terão uma oportunidade bem maior, temos então que andar 
informados sobre o mundo, o próprio país e todos os locais que precisamos saber. 
 
8 - Em sua opinião os telejornais contribuem para veicular notícias que incentivam o 
consumo padronizado? 
 
Sujeito 6 - Sim porque no meio dos jornais tem sempre uma propaganda ou outra que faz 
as pessoas comprarem, de tanto as pessoas verem a propaganda acontece um reflexo, 
assim ela vai olhando, olhando a propaganda e depois ela quer o produto como a 
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filmadora TEK PIX, por exemplo, passa constantemente a propaganda e 
inconscientemente as pessoas acabam desejando o produto. 
 
Sujeito 7 - Eles passam matéria de um novo lançamento tipo tablet, iphone de uma forma 
que começamos a desejar aquele produto, achamos que precisamos dele. 
 
Sujeito 3 - A área jornalística mais vista é a esportiva; é no esporte que a gente vê os 
nossos jogadores de futebol preferidos, aí a gente os vê usando o tal tênis, estão usando o 
tênis da NIKE, aí a gente quer ter o mesmo calçado, acho que é nisso que entra a 
propaganda no telejornal.  
 
Sujeito 1 - Eles tentam influenciar, vender. É um comércio o telejornal da televisão. Eles 
passam uma notícia e vão colocando propagandas é um tipo de mensagem subliminar. 
 
Sujeito 2 - É como eles falaram, vão te dar uma ideia de algum produto que foi lançado, 
fazer tua cabeça como se fosse uma necessidade de você ter aquilo. 
 
Sujeito 4 - Eles passam essa matéria de novas tecnologias e iphone e essas coisas de uma 
forma repetitiva que cria um desejo de consumo. 
 
Sujeito 5 - Algum tempo atrás a moda era o Restart, eles apareciam muito na televisão, 
quando faziam um show aparecia um monte de meninas berrando o nome do Restart 
influenciando as pessoas a irem ao show da banda assim como aconteceu com o show 
Justin Bieber, como aconteceu com um monte de outros cantores onde a televisão 
influenciava as pessoas de certa forma, dizendo que a música era boa. Eu pessoalmente 
não gosto de nenhum tipo de banda, mas esses tipos de banda da atualidade como o Emo, 
vendo o telejornal assisti muitas reportagens onde eles falavam do que gostavam, do que 
eles não gostavam, porque se vestiam daquele jeito eles acabam influenciando as pessoas 
a se vestirem do jeito deles e deixando seu próprio estilo de lado. 
 
Sujeito 7 - A televisão induz as pessoas a querer ter, a querer ouvir, a gostar daquela 
coisa, ela passa de um jeito que só vemos a parte boa, aquela pessoa vai ver o iphone lá e 
pergunta pra alguém que já tem e ouve que é ótimo, tem então que comprar um também, 
pois está barato, assim criamos o desejo de ter. 
 
Sujeito 8 – Eles rotulam o produto como se fosse uma coisa boa não possuindo nada de 
negativo, se todo mundo está gostando você também tem que gostar pois não se 
enquadrando naquilo não vai ser aceito, também não vai estar na moda. É uma forma de 
estar incluído no consumismo, o capitalismo de hoje é assim. 
 
Sujeito 2 - Depende muito do tamanho da emissora, a Globo, por exemplo, se fizer uma 
campanha contrária ao SBT vai influenciar mais, pois o povo assiste mais a primeira 
emissora então vai acabar convencendo, pois é uma emissora maior. 
 
Sujeito 7 - Com essa artimanha do telejornal você é incentivado ao consumo podendo 
ajudar muito a emissora como a Globo a colocar uma emissora internacional expandindo 
suas fronteiras para outros mercados obtendo mais lucro. 
 
Sujeito 8 - O problema da televisão é que o que ela veicula é aquilo através do que ela 
ganha mais dinheiro, então é tudo completamente interesse financeiro. Ela ganha de 



87 

 

comercial, então ela passa comercial, ela ganha dinheiro com isso. Se ela passar aquilo, 
ela sabe que vai ganhar dinheiro é uma bola de neve. 
 
9 – Você utiliza o conteúdo informativo da TV na vida escolar? Acha que isso é 
importante? Fale sobre isso. 
 
Sujeito 4 - A gente usa bastante porque em algumas matérias o tema é de atualidade. A 
gente precisa estar bem informado. 
 
Sujeito 1 - Têm muitas matérias que são importantes, eu acho e a gente utiliza no colégio. 
 
Sujeito 6 - Eu particularmente não uso, por que normalmente o que passa na TV não é 
trabalhado no colégio, não tem uma informação que se é usada, as notícias que são 
confiáveis eu procuro mesmo na internet, o que acontece é que na TV só passa catástrofe, 
esporte, propaganda, o fulano que saiu na novela nova e isso não é importante. 
 
Sujeito - 8 - A informação do telejornal para usar no colégio é importante pois ela ajuda a 
formar o conhecimento, você começa a entender a ligação entre  o movimento social das 
aulas de sociologia, porque que eles fazem aquilo com gente sem terra, o que eles fazem, 
qual o objetivo dessas coisas, você vê  o triangulado da coisa e que eles são invasores. Aí 
você começa a entender que tem o outro lado da moeda, numa aula de sociologia você 
ouve uma explicação do professor e começa a entender que eles só querem um pedaço de 
terra, para criar alguma coisa, assentar as famílias e aí começamos ver os dois lados com 
sabedoria. 
 
Sujeito 2 - Acho que como o colega falou anteriormente, o jornal é só para mostrar as 
atualidades, ele não influencia, o que influencia é a televisão, outros programas, de 
geografia, fora do jornal, não chega ser o caso; na minha opinião o jornal não influencia 
na escola. 
 
Sujeito 5 - A gente acaba assistindo o jornal talvez por causa da preguiça, da falta de 
vontade de procurar a notícia, a gente acaba vendo no jornal uma notícia sobre aquilo e 
ele não faz com que a gente se interesse, ele só traz a ideia da notícia e não faz com que a 
gente se interesse em buscar mais informação e tampouco eles acabam explicando melhor 
a notícia. E acabamos chegando ao colégio e não comentamos nada sobre o assunto, 
dificilmente se fala sobre algo que se passou no jornal sobrea aula de sociologia  que o 
colega citou, sobre os movimentos sociais foi a única coisa que foi conversado em sala de 
aula e que muita gente entendeu o porque que eles lutam por aquele movimento, como 
funciona realmente, porque pelo jornal a gente não saberia, pela ideia deles o que muitos 
achavam é os sem terra estavam roubando a terra e quem acabaria sendo prejudicado com 
isso seriam os grandes latifundiários e o governo. 
 
Sujeito 6 - Eu acho que algumas matérias que a gente pode usar na escola, algumas 
matérias que eles passam sobre ENEM e alguma coisa desse tipo mais não transmitem 
coisas que para a gente pode ser muito importante e ser utilizada na escola, se 
precisarmos procuramos em documentário no History Channel. 
 
10 – Qual a relação que você estabelece entre essas informações do telejornal com a 
educação, ou com o que você vivencia na escola, ou com o conteúdo da escola. 
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Sujeito 5 - Eu acho que muitas das informações que eles passam para nós no jornal são 
muito erradas. Quando a gente chega ao colégio a gente tem outra opinião, um estudo 
mais aprofundado sobre o assunto. Em muitos casos a gente acaba vendo que o que eles 
passam no jornal é apenas a ideia deles para te influenciar a acreditar naquilo que é mais 
conveniente pra eles, para auxilia-los a ter um maior índice de audiência e ajudar o 
candidato escolhido por eles a se eleger. 
 
Sujeito 3 - Acho que essa questão é semelhante com a anterior, é muito parecida. O que 
influencia na escola é o comentário, mas não que vai influenciar na educação, vou 
comentar com outro amigo meu o que aconteceu, mas não chega a influenciar na 
educação. 
 
Sujeito 2 - O que passa na televisão não é realmente debatido em sala de aula, como uma 
coisa séria, como uma coisa relevante que possa influenciar na nossa vida e que mereça 
nosso interesse. Acho que cabe a nós procurarmos uma informação confiável e que nos 
interessa mesmo. Pra mim o povo brasileiro está muito comodista no que se passa e no 
que a televisão quer que se acredite e acaba enfiando de goela abaixo no povo. 
 
Sujeito 1 - O lugar que influencia é a televisão, mas não diretamente o telejornal. Por 
exemplo, na TV por assinatura, como ele falou, tem a Discovery Channel e aquilo lá eu 
acho que influencia na educação porque passam documentários e isso sim influencia. 
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APÊNDICE D - AUTORIZAÇÃO 

 

 

A E.E.B. José Arantes Camboriú-SC, na figura de sua Diretora Ninfa, autoriza a 

realização da pesquisa com o titulo: “A dieta jornalística televisiva e o impacto na vida 

escolar: percepção dos jovens de uma escola pública de ensino médio” a ser realizado 

pelo pesquisador Juliano Latour Ramos sob orientação da Prof. ª Dr. ª TÂNIA REGINA 

RAITZ. Durante o desenvolvimento da pesquisa, o pesquisador e sua coordenadora estão 

autorizadas a frequentar a instituição para a realização da coleta de dados com os jovens 

do ensino médio. Os horários e organização da coleta serão negociados previamente com 

a direção e os jovens participantes da pesquisa. Todos os dados coletados e o nome da 

instituição serão mantidos em sigilo e utilizados somente para os objetivos desta 

pesquisa. A bolsista e sua coordenadora estarão disponíveis para esclarecimentos de 

dúvidas a respeito da pesquisa, sempre que for necessário. 

 

 

Coordenadora Prof. ª Dr.ª Tânia Regina Raitz (48) 99911810; (47) 33417516 sub ramal 
8010 

Local de pesquisa: E.E.B. José Arantes – Camboriú-SC 
Validade desta autorização: Maio de 2011 a Agosto de 2011. 
 
 
 

Camboriú, 01 de Maio de 2011. 
 

 
 
___________________________ 
Responsável pela instituição 
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APÊNDICE E - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Juliano Latour Ramos, sou aluno do curso de Mestrado e meu assunto de 

pesquisa é: “a influência da televisão na formação da identidade do jovem 

contemporâneo”, sob a orientação da Profa. Dra. Tânia Regina Raitz, pesquisadora 

responsável. Esclarecemos que diante do quadro encontrado nas comunicações sociais no 

Brasil que muito influenciam a formação dos jovens e de sua identidade, inclusive para os 

(as) jovens do ensino médio, consideramos pertinente a realização desse estudo 

oportunizando novos conhecimentos sobre a função da televisão na formação da 

identidade dos jovens do ensino médio da Escola José Arantes. Gostaríamos, então de 

convidá-lo a participar desta pesquisa que:  

 

1) Será realizada, através de questionários individuais, com questões relativas à sua 

vida pessoal e profissional, sobre o tema: a influência da televisão na formação da 

identidade do jovem contemporâneo.  

2) Caso lhe interesse, você poderá ter acesso aos questionários após sua aplicação 

para revisar e mudar o que lhe julgar necessário. Em conformidade ao 

estabelecido pelas normas éticas que regulam as pesquisas envolvendo seres 

humanos em nosso país, posso garantir-lhe: liberdade de adesão ou recusa de 

participação na pesquisa; liberdade para retirar seu consentimento a qualquer 

momento, bastando contatar os pesquisadores abaixo assinalados; e sigilo das 

informações que forem dadas durante a pesquisa e relativa à sua identidade. Cabe, 

ainda, esclarecer, que as informações coletadas nesta pesquisa serão guardadas em 

local de acesso somente aos pesquisadores e serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa. Informo, ainda, que as publicações que resultarem da 

investigação, manterão a garantia de sigilo e, portanto, preservarão a identidade e 

a privacidade dos participantes. 

3) Sendo o que tinha a colocar coloco-me disponível para contatos, e outras 

informações, se necessárias, pelo telefone: 84315021 

 

Assinaturas:                                                                         Data:/     /       

 

_____________________                          Itajaí,___de__________de 2012 

Assinatura do Professor (a) 
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APÊNCICE F – GRÁFICOS E TABELAS 

 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

Tabela 1 

 

Estado Civil 

Solteiro 138 

Casado 2 

União Estável 2 

Não responderam 9 
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Gráfico 2 

 

 

 

 

 

Tabela 2 

 

Comparativo de programação entre canais 

Telejornais 59 

Esportes 36 

Novelas 49 

Programa de auditório 17 

Programas de viagens 1 

Programa de Entretenimento 24 

Outros 3 

Branco 10 
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Gráfico 3 

 

 

 

 

Tabela 3 

Contribuição da televisão à Educação 

Sim 58 

Não 31 

Opinião dividida 42 

Branco 20 
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Gráfico 4 

 

 

 

 

Tabela 4 

Percepção da concessão dos canais de TV 

Distribuídas democraticamente 9 

Manipulação na distribuição 39 

Interesse político 20 

Interesse financeiro 80 

Branco 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G – QUADRO DE CATEGORIAS PARA ANÁLISE DE DADOS 

QUALITATIVOS 
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Termos percebidos nas respostas dos sujeitos com mais frequência 

9 - AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO ATRAVÉS DA TELEVISÃO 

 

Educação 

Cultura 

Senso crítico 

Atualização 

Documentário 

Notícias do mundo 

Alerta sobre drogas 

Atualidades 

Tempo real 

Questionamento sobre notícias 

Pesquisa 

Conhecimento histórico 

Campanhas de auxílio/combate 

Assuntos polêmicos 

Política 

Saúde 

Tendências 

Comportamentos 

Legislação 

Esporte 

Culinária 

Religião 

Turismo 

 

10 – CONTRIBUIÇÃO DA TELEVISÃO À EDUCAÇÃO 

 

Exemplo                                                                                                                      

Alfabetização 

Senso crítico 
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Educação para o consumo 

Influências nas educação/positiva e negativa 

Facilitador de conteúdos 

Mediadora para a rede mundial 

Consciência através da realidade 

Banalização do sexo/ valores 

Educação ambiental/campanhas 

Comportamento 

Realidade 

Cultura à violência 

Indução 

Excesso de informação 

 

13 – EFEITOS DA MÍDIA SOBRE O COMPORTAMENTO DOS JOVENS NA 

ATUALIDADE 

 

Jeito de vestir 

Maneira de agir e falar 

Se deixar levar por ela 

Forma de pensar 

Muda o caráter 

Imitar na vida real 

Ajuda o jovem a refletir 

Banalização e incentivo/sexo e violência 

Acreditam demais no que falam 

Acham que a vida é uma novela 

Meninas se prostituindo 

Ouvir música 

Troca de valores 

Distração para que o tempo passe mais rápido 

Relações sexuais cedo 

Quer ser o que vê na televisão 

Depende da consciência que os jovens tem 
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Práticas de sexo 

Sem resposta 

Ensinando porcaria 

 

14 – ORDEM DE PREFERÊNCIAS DAS INFLUÊNCIAS QUE A MÍDIA 

EXERCE SOBRE O COMPORTAMENTO DO JOVEM 

 

Modo de vestir 

Consumismo 

Conhecimento 

Gíria/linguagem 

Experiências/lições de vida 

Informação 

Esporte 

Diversão 

Revolta 

Decepção 

Música 

Sexo 

Corte/tintura de cabelo 

Maquiagem 

Vaidade 

Forma de ser 

Consumo de marcas famosas 

Sem resposta 

Coisas erradas estão certas 

Alegria 

Fugir às regras 

 

 


