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RESUMO 

 

O telejornalismo desempenha hoje papel fundamental na construção do cotidiano. É por meio 

dele que a maior parte da população brasileira tem acesso não só a notícias, mas a uma visão de 

mundo cercada de valores e conceitos. A televisão passou a existir em escala industrial e por 

sinal aberto no país na década de 1950 e se consagrou, ao longo dos anos, como o meio de 

comunicação mais consumido pela sociedade. Neste cenário, a forma como grupos sociais são 

inseridos na programação telejornalística interfere diretamente na maneira como as identidades 

coletivas são construídas e como tais grupos passam a enxergar a si próprios e a ser vistos pelos 

demais. A juventude merece atenção especial por ter passado nos últimos anos por um 

importante processo de mudanças relativas à participação social e à vontade de propor e interferir 

ativamente nas transformações. A partir da relação entre a plataforma de notícias de maior 

alcance nacional e um grupo social estruturado e agora consciente do espaço que pode ocupar, 

esta dissertação busca compreender a forma como os jovens são retratados no telejornalismo 

local diário do Rio de Janeiro e perceber se as opiniões e expectativas destes cidadãos são 

levadas em conta pelas empresas de comunicação. A pesquisa mergulha em uma extensa revisão 

bibliográfica a respeito da televisão e da juventude, e analisa 30 edições na íntegra de noticiários 

das duas emissoras de maior audiência do país a partir do conteúdo textual e do teor apresentado 

por meio de imagens. São consideradas opiniões e posicionamentos dos editores-chefes e 

apresentadores dos noticiários, responsáveis, em grande parte, pelo conteúdo final que chega aos 

telespectadores. Traça um panorama da forma como a juventude é inserida no telejornalismo 

local apresentado à capital e à Região Metropolitana fluminenses na esperança de levantar uma 

discussão importante sobre a representação do grupo na mídia e propor uma cobertura que fuja 

do senso comum e inclua, de fato, o jovem.  

 

Palavras-chave: Telejornalismo; juventude; senso comum; mídia; cotidiano. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Telejournalism performs a fundamental role in the construction of daily life today. It is through it 

that most of Brazilian population has access not only to news, but to a world vision surrounded 

by values and concepts. Television came to exist on an industrial scale and on a free-to-air form 

in the country in the 1950s and has been consecrated over the years as the most consumed mean 

of communication by society. In this scenario, the way how social groups are inserted in 

television programming interferes directly in the way how which collective identities are 

constructed and how these groups come to see themselves and to be seen by others. Youth 

deserves special attention as a group that has experienced an important process of changes in the 

last years, concerning the social participation and the desire to propose and interfere actively in 

transformations. Based on the relation between the news platform with the greater national reach 

and a social group structured and now aware of the space it can occupy, this dissertation seeks to 

understand the way how young people are portrayed in daily local television news in Rio de 

Janeiro and to realize if the opinions and expectations of these citizens are taken into account by 

the communication companies. The research immerses into an extensive literature review on 

television and youth, and analyzes 30 full-issue newscasts of the two largest television stations in 

the country from textual and images content. Opinions and positions of the editor-in-chief and 

presenters of the news programs are considered, as they are responsible, in large scale, for the 

final content that reaches the viewers. It gives an overview of the way how youth is inserted in 

the local telejournalism presented to the capital and the Metropolitan Region of Rio de Janeiro in 

the hope of raising an important discussion about the representation of the group in the media 

and proposing a coverage that runs out of common sense and includes, in fact, the young. 

 

Keywords: Telejournalism; youth; common sense; media; daily life. 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El teleperiodismo desempeña hoy un papel fundamental en la construcción de la cotidianidad. Es 

por medio de éste que la mayoría de la población brasileña tiene acceso no sólo a noticias, sino 

también a una visión del mundo rodeada de valores y conceptos. La televisión pasó a existir a 

una escala industrial y por señal abierta en el país en la década de 1950 y se consagró a lo largo 

de los años como el medio de comunicación más consumido por la sociedad. En este escenario, 

la forma en que los grupos sociales están insertados en la programación telediaria interfiere 

directamente en el modo como se construyen las identidades colectivas y cómo tales grupos 

pasan a verse a sí mismos y a ser vistos por los demás. La juventud merece atención especial por 

haber pasado en los últimos años por un importante proceso de cambios relativos a la 

participación social y a la voluntad de proponer e interferir activamente en las transformaciones. 

A partir de la relación entre la plataforma de noticias de mayor alcance nacional y un grupo 

social estructurado y ahora consciente del espacio que puede ocupar, esta disertación busca 

comprender la forma como los jóvenes son retratados en el teleperiodismo local diario de Río de 

Janeiro y percibir si las opiniones y expectativas de estos ciudadanos son tenidas en cuenta por 

las empresas de comunicación. La investigación se sumerge en una extensa revisión bibliográfica 

acerca de la televisión y la juventud, y analiza 30 ediciones en su totalidad de noticieros de las 

dos emisoras de mayor audiencia del país a partir del contenido textual y presentado por medio 

de imágenes. Se consideran las opiniones y posicionamientos de los editores-jefes y 

presentadores de los noticieros, responsables, en gran parte, por el contenido final que llega a los 

telespectadores. De igual manera, traza un panorama de la forma en que la juventud se inserta en 

el telediario local presentado a la capital y a la Región Metropolitana fluminenses con la 

esperanza de plantear una discusión importante sobre la representación del grupo en los medios 

de comunicación y proponer una cobertura que huya del sentido común e incluya, de hecho, a los 

jóvenes. 

 

Palabras clave: Teleperiodismo; juventud; sentido común; medios de comunicación; 

cotidianidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

É fácil perceber o fascínio e o interesse que a televisão e seus produtos despertam 

sobre a maior parte da população, seja no universo da dramaturgia ou na utilização da 

plataforma como produtora e transmissora de informações. Tal afirmação pode ser 

comprovada na observação, por exemplo, da atração que uma câmera exerce sobre os 

indivíduos e na percepção da curiosidade acerca dos bastidores de uma emissora, do que está 

por trás daquela imagem apresentada e das notícias veiculadas, e de como são os mecanismos 

de trabalho e a rotina dos trabalhadores da indústria audiovisual. Desta forma, a importância 

adquirida por uma notícia transmitida pela TV, e que se vale da imagem como elemento-

chave, é maior – principalmente nas emissoras de grande audiência – do que em outras 

plataformas. 

A televisão passou a existir em escala industrial e por sinal aberto no Brasil na década 

de 1950 e se consagrou, ao longo dos anos, como o meio de comunicação mais utilizado pela 

população brasileira. É o que revela a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015
1
, da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República (Secom). Segundo os dados apresentados, 

95% dos brasileiros têm o hábito de assistir à TV. Destes, 73% acompanham parte da 

programação das emissoras diariamente. Outro dado revelado pela Secom, e que introduz 

nesta pesquisa uma informação de extrema relevância, é o motivo maior que leva as pessoas a 

assistirem a esta plataforma: os brasileiros querem se informar por meio do telejornalismo 

(79%). 

Com base nestes dados, é possível pensar a TV e o jornalismo produzido para ela 

como produtos de extrema relevância para a sociedade, no que diz respeito a todos os 

aspectos da vida cotidiana, sejam eles políticos, econômicos, sociais ou culturais. A notícia – 

base do jornalismo desde os primórdios – é o que dita esta importância, na medida em que é 

resultado de definições políticas e sociais, e interfere diretamente na sociedade de acordo com 

a forma como é trabalhada e transmitida. 

Ao estudar os caminhos do processo de definição do que é notícia e os bastidores do 

telejornalismo, Alfredo Vizeu (2003) acredita que entender como os telejornais são 

                                                           
1 Disponível em: <http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-

contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf>. Acesso em: 21 out. 2016. 
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construídos contribui para o aperfeiçoamento democrático da sociedade. Segundo o professor 

da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os meios de comunicação, em particular a 

televisão, têm participação importante na construção da realidade apreendida pelos cidadãos. 

O telejornalismo ocupa um lugar central em uma cultura eletronicamente mediada e ajuda 

decisivamente na formação da sociabilidade contemporânea.  

Nelson Traquina (2005) vê as notícias como construções resultantes de interações 

sociais, baseadas em fatores políticos e econômicos. Tais interações são percebidas, moldadas 

e transmitidas, segundo ele, por profissionais do campo jornalístico – inseridos e membros 

ativos da própria sociedade a qual se dirigem. Para o pesquisador, na medida em que são 

responsáveis por informar o público, os jornalistas desempenham papel central na 

democracia. Embora reconheça como relativa a autonomia do jornalista – mesmo em uma 

sociedade pautada pela democracia –, Traquina acredita que o jornalismo pode ser utilizado 

como um recurso importante pelos agentes sociais que abrem espaço para vozes alternativas e 

colaboram para o aperfeiçoamento do sistema democrático. 

A partir da percepção da TV como um importante mecanismo de construção da 

realidade, surge a inter-relação entre a sociedade e a representação dos grupos sociais, e 

apresenta-se o objetivo geral desta pesquisa: compreender como a juventude – na condição de 

categoria social estruturada – é representada e inserida na programação telejornalística. 

Justifica-se a escolha do jovem como objeto analisado pela relevância que este segmento tem 

conquistado historicamente, não só no que diz respeito a sua consagração como público em 

potencial, mas também como membros ativos da sociedade, com opiniões e valores, cercados 

de poder e vontade de mudanças
2
.  

O recorte utilizado nesta pesquisa é o mesmo que vem sendo adotado como o 

segmento juvenil da população brasileira: o grupo etário entre 15 e 29 anos, referendado pela 

Constituição Brasileira
3
, artigo 227, e pelo Estatuto da Juventude

4
, sancionado em 2013. Esse 

intervalo de idade se justifica pela extensão do período de transição que integra a etapa juvenil 

marcada por trajetórias muitas vezes interrompidas e descontinuadas, e por processos não 

                                                           
2
 É importante destacar que na maior parte da produção acadêmica e das discussões de forma geral, a juventude é 

relacionada aos meios de comunicação tendo como base, principalmente, a internet – plataforma mais nova e que 

dispõe de uma maior interatividade. Contudo, a TV continua ocupando espaço importante no cotidiano desta 

parcela da população, sendo necessário, portanto, compreender esta relação. 
3
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 

25 nov. 2016. 
4
 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm>. Acesso em: 25 

nov. 2016. 
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lineares de inclusão e desenvolvimento de autonomia. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)
5
, mais de um quarto da população brasileira hoje compõe-se 

de jovens. O grupo soma 51,3 milhões de pessoas, ao passo que a população total do país 

alcançava pouco mais de 190 milhões, de acordo com o censo de 2010. 

É importante destacar que, apesar do recorte etário, a juventude é tratada aqui de 

forma heterogênea, não sendo reduzida a um grupo único e igual entre si. A multiplicidade 

dos indivíduos que integram esta categoria social não é abandonada, mas, ao contrário, é 

amplamente discutida e levada em consideração. Acredita-se que para compreender, de fato, 

quem é e como é representada a juventude, não se deve pensar em um comportamento padrão 

fixado pela idade, mas nas especificidades intrínsecas aos grupos juvenis. Especificidades 

estas que serão analisadas juntamente com o processo de transformação do jovem e com a 

construção de uma identidade coletiva juvenil no primeiro capítulo deste trabalho. 

A pesquisadora Marialice Mencarini Foracchi (1965) considera fundamental 

reconhecer a existência de múltiplas juventudes resultantes das condições de classe e dos 

processos de socialização vividos pelos indivíduos para que o grupo possa ser 

verdadeiramente compreendido. Paulo Cesar Carrano (2007) acrescenta ainda que é 

necessário entender as demandas dos jovens e respeitar a diversidade cultural para que o 

grupo se sinta realmente incluído na sociedade e não se afaste cada vez mais de gerações 

anteriores.  

É fundamental para o estudo da juventude e para o desenvolvimento desta pesquisa 

compreender as transformações significativas que os jovens vêm sofrendo, ao longo dos 

últimos anos, em suas trajetórias e formas de participação social. Para isso, cabe analisar o 

processo de construção de uma identidade coletiva jovem a partir das mudanças relativas às 

relações estabelecidas entre os grupos da mesma faixa etária e destes com os demais, e das 

novas formas de lidar com o saber, a inclusão e o poder. É preciso enxergar a juventude não 

como idade, mas como identidade. 

Para isso, são levadas em conta as mudanças por que passa a juventude, 

principalmente a partir da década de 1950. Foi no período pós-Segunda Guerra Mundial que 

começaram a surgir condições públicas para questionamentos coletivos por parte dos jovens 

em relação aos ensinamentos lineares e unidirecionais de gerações precedentes, à sua 

participação na sociedade – como indivíduos dotados de opiniões e necessidades – e ao seu 

                                                           
5
 Dados do último levantamento populacional do IBGE, o Censo 2010.  Disponível em: 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49230.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2016. 
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entendimento como público e mercado consumidor. De acordo com Muniz Sodré (1992), a 

função orientadora antes atribuída às famílias e o caráter sagrado da imagem tradicional de 

pais e professores foram deixados de lado e abriram caminho para a participação dos jovens 

como membros ativos da sociedade e do mercado de consumo. 

Começa-se, assim, a se pensar na formação de uma identidade coletiva juvenil. Para o 

sociólogo e historiador austríaco Michael Pollak (1992), as identidades coletivas são 

construídas para dar a cada membro do grupo o sentimento de unidade e coerência. Em 

relação aos jovens, elas fazem com que os indivíduos se sintam acolhidos e inseridos em um 

grupo e, mais do que isso, congregam diversidades em uma unidade coletiva que se constrói 

não por meio de uma homogeneidade, mas a partir das diferenças. Para Stuart Hall (2000), as 

identidades são construídas com base nas diferenças e não fora delas. 

Tão importante quanto compreender o processo de formação desta identidade coletiva 

juvenil, é analisar como ela aparece representada no telejornalismo e como essas 

representações são produzidas e propagadas pelos discursos midiáticos. De acordo com Vera 

França (2004), as representações estimulam e condicionam determinadas práticas sociais. 

Para a professora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a comunicação é um 

instrumento de produção de sentido fixado em um processo de troca e interação que permite a 

relação de sujeitos interlocutores. Mas esta produção de sentidos pode estar, em grande 

escala, relacionada à ideologia dos grupos dominantes.  

A ideologia é definida por Hall (2004) como um conjunto de recursos – linguagens, 

conceitos, categorias, imagens mentais e sistemas de representações – que classes e grupos 

sociais diversos utilizam para significar, definir e tornar concebível o modo como a sociedade 

funciona. Tais recursos, segundo Hall, são também utilizados na luta pela conquista da 

chamada hegemonia, definida pelo filósofo italiano Antonio Gramsci (2002a e 2002b) como a 

liderança ideológica e cultural de uma classe sobre as outras.  

Para Gramsci, o conceito de hegemonia compreende visões de mundo que 

ambicionam conquistar consentimento a saberes, práticas e concepções de representação, 

autoridade e poder. Nas palavras do filósofo, “a realização de um aparato hegemônico, 

enquanto cria um novo terreno ideológico, determina uma reforma das consciências e dos 

métodos de conhecimento, é um fato de conhecimento, um fato filosófico”. (GRAMSCI, 

1978, p. 52). 

De acordo com João Carlos Correia (2012a), o conceito de hegemonia define a 

natureza complexa da ligação entre os diferentes grupos que integram a sociedade e traduz o 
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impacto que a ideologia exerce em uma dada ordem social. De acordo com Correia, trata-se 

de uma forma de liderança mantida não pela coação, mas pelo consentimento atribuído à 

orientação cunhada pelo grupo dominante à vida social. A obtenção do poder hegemônico 

está, assim, ligada à produção ideológica e cultural desenvolvida em um contexto de relações 

de poder. 

Neste cenário, os relatos noticiosos aparecem como peça fundamental para o êxito 

ideológico, na medida em que refletem e reforçam os grandes consensos sociais, muitas 

vezes, sem questioná-los, tornando mais fáceis sua aceitação e consagração. A produção das 

notícias está agregada à hegemonia dos grupos dominantes, e as abordagens referentes à 

sociedade ficam condicionadas a um repertório de valores ideológicos que funcionam como 

uma espécie de controle social. O tratamento desigual que o telejornalismo dispensa aos 

jovens – tanto em relação aos demais grupos sociais, quanto no que diz respeito às 

especificidades da própria categoria, como camadas sociais e nível de escolaridade, por 

exemplo – evidencia que a juventude é uma representação social dependente de relações de 

poder e que é representada na mídia por meio deste conjunto de ideologias dominantes. 

Para melhor compreensão da produção de notícias pelos meios de comunicação, 

principalmente pelo telejornalismo, e para defender que sejam oferecidas condições para um 

discurso sensível à pluralidade das realidades, que dialogue com a importância social da 

plataforma, foi preciso mergulhar no universo da TV e entender como ele funciona. O 

telejornalismo e seu amplo alcance social – se utilizados de forma democrática e consciente – 

constituem-se em ferramentas poderosas de inclusão, capazes de modificar o cotidiano
6
 e 

contemplar um problema de divisão de classes e categorias entranhado na sociedade. A 

televisão brasileira e suas construções e possibilidades serão debatidas ao longo do segundo 

capítulo desta pesquisa. 

Desde o princípio, a TV aberta no Brasil funciona sob um regime de concessão 

dirigido pelo Estado. O governo define a quem devem pertencer e como devem se comportar 

os canais que chegam às casas dos telespectadores. Pelo menos, em teoria. Apesar de estar 

amparado pela Constituição, o sistema se mostrou, ao longo desses 68 anos, superficial e 

                                                           
6
 Nesta pesquisa, deve-se compreender “cotidiano” não como um sinônimo de dia a dia, mas na condição de um 

conceito-chave para a comunicação e a sociologia. Segundo Heller (1977, p. 7), o cotidiano (ou a cotidianidade) 

é o “mundo da vida” que se produz e se reproduz dialeticamente, em um eterno movimento. O conceito de 

cotidiano está relacionado àquilo que é vivido, à vida social dos indivíduos sociais e à relação entre ambos. 

Ainda segundo Heller (2004), o cotidiano é a vida em sua justaposição, em uma “sucessão aparentemente 

caótica” dos fatos, acontecimentos, objetos, substâncias, fenômenos, implementos, relações sociais, história e 

assim por diante. 
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insuficiente, na medida em que a relação entre a União e as emissoras é – e sempre foi – 

regida segundo critérios políticos e econômicos. As empresas de comunicação que detêm o 

direito de transmitir suas programações por meio de canais de TV aberta no país se 

consolidaram como um importante instrumento de poder, e o conjunto de regras que deveriam 

orientar suas atividades nunca foi consolidado nem monitorado de forma efetiva. 

Patrícia Maurício (2015) acredita que falta unificação. Para ela, a TV aberta – 

diferentemente do serviço prestado pelas TVs a cabo – nunca teve um conjunto de leis que 

fosse seguido e fiscalizado pelo poder público, apesar da existência durante o regime militar 

do Departamento Nacional de Telecomunicações (Dentel), órgão vinculado ao Ministério das 

Comunicações que controlava a emissão, mas não a qualidade da programação. A 

pesquisadora defende a regulação da mídia como fator fundamental para a mudança de um 

cenário na qual as empresas, que hoje decidem como devem se comportar, passem a respeitar 

não só regras definidas pelo governo, mas também a sociedade, com seus direitos e 

necessidades. 

Laurindo Leal Filho (2006) conta que o surgimento da TV no Brasil não foi 

acompanhado de uma preocupação em propagar avanços sociais e serviços públicos. Ao 

mesmo tempo em que a televisão brasileira manteve o modelo institucional do rádio, baseado 

na lógica empresarial, criou padrões próprios e se consolidou como uma das mais importantes 

do mundo. O professor da Universidade de São Paulo (USP) destaca que a TV no país 

desempenha hoje, graças a seu alcance social e ao abismo existente entre os aparelhos do 

Estado e a população, um significativo papel político e social na construção do cotidiano e da 

sociedade brasileira. A televisão deve ser encarada, portanto, como uma construção social 

capaz de interferir diretamente no cotidiano da população. Um instrumento capaz de criar e 

alterar visões de mundo, e de influenciar de forma decisiva aspectos fundamentais da vida em 

sociedade. 

Um ponto que merece atenção nesta pesquisa se refere à censura invisível que está por 

trás da produção dos noticiários televisivos. Apesar do destaque que conquistou ao longo dos 

últimos anos, a televisão consiste em um instrumento de comunicação pouco autônomo, na 

medida em que se subordina a uma série de restrições. Para Pierre Bourdieu
7
 (1997a e 1997b), 

                                                           
7
 É necessário esclarecer que, apesar do pessimismo do autor em relação à utilização da televisão e às limitações 

impostas ao público – para ele, em grande parte, passivo –, as obras de Bourdieu são encaradas nesta análise 

como uma base para o estudo do telejornalismo, mesmo que mescladas a teorias que consideram também 

respostas críticas da sociedade em relação ao que é veiculado na televisão.  
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estas limitações podem ser atribuídas, em grande parte, aos contextos político e econômico 

das emissoras. A escolha do conteúdo que será abordado por um telejornal não interfere 

apenas na forma como o noticiário será apresentado, mas na maneira como a sociedade passa 

a enxergar a si própria. Desta forma, uma programação baseada em índices de audiência, 

interesses comerciais e no senso comum – com a massificação de ideias prontas e, até mesmo, 

de antigos preconceitos – apresenta-se como adversária de uma sociedade democrática. 

Em relação ao formato como o telejornalismo chega às casas dos espectadores, não se 

pode esquecer que, sendo a televisão uma plataforma audiovisual, um debate sobre a questão 

da imagem é necessário para que o meio seja, de fato, compreendido. Neste aspecto, a 

imagem é reconhecida como um recurso essencial para o telejornalismo, carregado de força e 

significação. Apesar de embutida em um cenário que busca ser objetivo, da hora em que é 

gravada ao momento da exibição, a edição da imagem segue um processo de escolhas que, 

apesar de obedecer a critérios aparentemente técnicos, mantém uma carga subjetiva, já que é 

realizada por profissionais inseridos em contextos sociais específicos. 

Os enquadramentos, os planos e a edição – tempo de exibição, ordem dos quadros, 

movimentos de câmera e simetria entre as partes verbal e visual, por exemplo – adquirem 

grande relevância no telejornalismo. Repórteres cinematográficos e editores – tanto de texto 

quanto de imagem – desempenham papel fundamental no produto que chega ao telespectador. 

Bruno Souza Leal (2006) acredita que a maneira como as imagens são pensadas, produzidas e 

trabalhadas interfere de forma decisiva no telejornalismo. Para ele, o conteúdo audiovisual 

não se impõe por si só como fato, ele é organizado de forma a se integrar às necessidades do 

noticiário.   

O telejornal local ou regional também merece destaque nesta pesquisa. Com uma 

visão focada na região para a qual as notícias são pensadas e produzidas, este tipo de 

noticiário se apresenta, principalmente, como um importante instrumento de prestação de 

serviços. A preocupação central deve ser a de atender ao cidadão e caminhar junto com ele, 

em uma tentativa de acolher suas necessidades e demandas. A pesquisadora Lilian Saback 

(2005) entende que o público dos telejornais locais deseja que seus problemas e necessidades 

se tornem notícias, gerem outras notícias e, sobretudo, motivem cobranças por parte da mídia 

em relação ao poder público e a autoridades competentes. O público do telejornal local espera 

poder contar com uma imprensa que funcione como uma espécie de voz da comunidade. 

Carlos Camponez (2012) acredita que a proximidade é um dos valores centrais do 

jornalismo no que diz respeito a critérios noticiosos. Um fator determinante do interesse do 
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público pelo conteúdo apresentado pelos noticiários. Segundo o pesquisador português, o 

parâmetro da proximidade é estrategicamente explorado pelos meios de comunicação de 

massa de forma a atrair o espectador com o que parece ser um jornalismo que fala diretamente 

com seu público. 

Depois de mergulhar nos universos da juventude e da televisão, a análise segue então 

para sua terceira etapa, na esperança de que possa responder aos questionamentos e 

inquietações iniciais da pesquisa. A partir da preocupação com um jornalismo que evite 

reproduzir o senso comum e os preconceitos arraigados na sociedade – em decorrência, em 

grande parte, da visão de mundo oferecida ao público pelos meios de comunicação –, a 

investigação procurou entender de que maneira o jovem era representado e se estava inserido, 

de fato, nos noticiários locais do Rio de Janeiro. Se havia uma tentativa de personificar ou 

tipificar a sua figura, seja por meio da aplicação do nome, da idade, de um grupo da qual faz 

parte, da faixa de ensino ou do contexto social na qual está inserido, e se suas opiniões e 

necessidades eram levadas em consideração. 

A pesquisa avaliou 30 edições de telejornais locais exibidos em horário próximo ao 

meio-dia, das duas redes de emissoras de maior audiência do país: TV Globo e SBT
8
. Cada 

canal teve 15 edições analisadas, entre os dias 10 de janeiro e 4 de julho de 2017. A escolha 

do recorte por telejornais locais – e não nacionais – está relacionada ao fato de que estes 

noticiários abordam mais frequentemente assuntos ordinários, do dia a dia da população. 

Reservam mais espaço para notícias sobre temas diversos, incluindo, por exemplo, esporte, 

transporte público, projetos culturais e arte, que, em grande parte, são mais inclusivos em 

relação ao público jovem do que os noticiários econômico ou político, que dominam os 

jornais de alcance nacional. O projeto original previa também a análise dos telejornais locais 

da TV Record, mas a ideia precisou ser descartada porque a emissora não disponibilizou as 

edições do período selecionado.    

O horário escolhido para análise se justifica pela concorrência dos produtos e pela 

audiência. Primeiramente, para garantir fidelidade no aspecto comparativo, foi necessário ter 

como base edições diretamente concorrentes, o que poderia ser feito nos jornais da manhã ou 

da hora do almoço, de acordo com a grade de programação dos canais – já que, ao contrário 

da TV Globo, o SBT não tem um terceiro noticiário local à noite. Em segundo lugar, 

                                                           
8
 Segundo as audiências semanais médias divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(Ibope) em agosto de 2017, momento em que as datas da análise foram definidas. Vale ressaltar que o objetivo 

desta pesquisa era contar ainda com a terceira emissora em audiência, a TV Record. Mas esta não aceitou 

disponibilizar o material para a autora por motivos institucionais e/ou burocráticos. 
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acreditou-se que seria importante valorizar os horários de maior audiência. O período de 

maior exposição do público à televisão é das 18h às 23h
9
 – horário que só a TV Globo está no 

ar com um telejornal regional. Em seguida, aparece um pico de exposição próximo ao meio-

dia, de segunda a sexta-feira. Foi este o momento que se mostrou o mais adequado para a 

análise. 

A observação dos noticiários foi feita sob uma perspectiva quantitativa – no que diz 

respeito ao número de reportagens relacionadas ou que faziam referência à temática da 

juventude e ao tempo dedicado a elas em cada telejornal –, e por meio de uma análise 

qualitativa – levando em consideração a forma como o jovem era retratado, se era ouvido e 

como se dava a narrativa nos aspectos visual e textual
10

.  

Como elemento estruturante, recorreu-se ao método do enquadramento, a frame 

analysis. Tal técnica oferece ao autor a possibilidade de sistematizar grandes volumes de 

dados produzidos em diferentes períodos e/ou por diversas fontes. Os frames são utilizados 

em pesquisas jornalísticas para analisar como determinados temas são enquadrados pela 

mídia, no que diz respeito à forma como são selecionados e trabalhados. Sua análise permite 

identificar os principais recortes, como o da violência, o da política, o do acidente ou o da 

cultura. 

De acordo com Elton Antunes (2009), a ideia de enquadramento utilizada neste 

aspecto – derivada de uma sociologia preocupada em compreender como os indivíduos 

classificavam e organizavam suas experiências de vida para atribuir-lhes sentido – ganhou 

papel de destaque há quase 40 anos no campo da comunicação, em particular nos estudos do 

jornalismo. Correia (2012a) acredita que ao colocarem os indivíduos sob referências 

partilhadas, os enquadramentos ajudam a dar sentido às relações sociais. Os enquadramentos 

noticiosos são padrões de apresentação, seleção e ênfase que chamam atenção para 

determinados tópicos e excluem outros, sublinham os dados fornecidos por certas fontes sobre 

outras e acentuam as ações de determinados agentes, minimizando as de outros.  

Para Carla Baiense Felix (2014), a frame analysis é uma das abordagens mais 

produtivas para se examinar o papel da mídia e o impacto do trabalho da imprensa no 

enquadramento de questões públicas. Segundo ela, o que se fala e o que se cala nos discursos 

contribuem igualmente para enquadrar e conter a experiência. Por meio da utilização da frame 

                                                           
9
 Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. 

10
 Cabe destacar que muitos aspectos observados na análise se repetem. Mas apesar de o terceiro capítulo desta 

dissertação ter apresentado muitas características comuns entre as edições observadas, acreditou-se que a 

explicitação de tal repetição era importante para o resultado final da pesquisa. 
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analisys, foi possível tornar mais visíveis os recortes feitos pelas emissoras a respeito da 

temática da juventude e perceber o que se falava e o que era calado.  

Já o exame do material foi feito pela utilização da análise de conteúdo. Tal método 

visa identificar, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, as condições de produção e recepção das notícias. Tem como objetivo 

fornecer técnicas que apontam para a interpretação do significado entranhado no texto e 

encontrar a representação de um real pré-construído. Esta metodologia propõe uma análise 

“além das aparências”, por meio de procedimentos como busca por palavras, frases ou 

orações que remetam a questões de interesse do emissor; criação de categorias relacionadas ao 

objeto de pesquisa a partir da reunião das palavras, frases ou orações; deduções lógicas ou 

inferências obtidas a partir das categorias para identificar as questões relevantes contidas nas 

mensagens; e, consequentemente, a interpretação dos dados. 

Além disso, como em uma análise de TV não é suficiente examinar apenas o texto das 

reportagens, foi levado em conta também todo o conteúdo transmitido por meio das imagens, 

que tem carga altamente informativa. Uma análise de telejornalismo deve ser feita em sua 

totalidade, relacionando o texto às imagens, e levando em consideração aspectos levantados 

anteriormente, como enquadramentos, movimentos de câmera e posicionamentos. Além deste 

viés, considerado mais técnico, outras cinco categorias pré-estabelecidas presentes nas 

reportagens foram investigadas. Observou-se de que forma cada uma delas era trabalhada, 

levando em conta todos os elementos que compõem um noticiário televisivo. 

A primeira categoria diz respeito à circunstância do acontecimento jornalístico ao qual 

o jovem é submetido. Em que situação ele aparece retratado na matéria? A faixa etária é 

destacada ou o que vale é sua posição no fato narrado? Um jovem infrator, por exemplo, tem 

sua condição de jovem ressaltada? Como ele é representado? Sob quais nomenclaturas? E 

quando a situação do jovem retratado é a de atleta, a faixa etária merece destaque ou é 

omitida? 

A cor da pele dos jovens foi entendida como uma segunda categoria. Buscou-se 

perceber se havia diferenças de tratamento motivadas por este aspecto. A cor de pele era uma 

característica citada textual e/ou explicitamente? Ou deveria ser compreendida apenas por 

meio das imagens? O fato de o jovem ser branco, negro, pardo ou índio interferiu, de alguma 

forma, no conteúdo apresentado? 

Como terceira categoria, foram analisadas as referências à camada social do jovem 

retratado. Como o grupo é tipificado em relação a este fator? A classe social é explicitada? De 
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que forma? Destacam-se indicadores como profissão e grau de estudo? A apresentação da 

classe social do jovem pode não refletir apenas uma característica do personagem 

apresentado, mas ir além e inserir na sociedade questionamentos verdadeiramente importantes 

para um debate democrático. 

Em quarto lugar, veio a questão de se dar ou não voz ao jovem. Sua opinião está 

presente nos telejornais locais diários? Quem fala em nome do grupo? Os pais, um 

especialista, uma autoridade ou o próprio jovem? Apreender os lugares de fala mostra-se 

essencial para o entendimento do processo hegemônico de produção de notícias observado 

nos telejornais. Há procedimentos que permitem o controle dos discursos e determinam as 

condições de seu funcionamento, impondo certo número de regras aos indivíduos que os 

pronunciam e não permitindo, assim, que todo mundo tenha acesso a eles. Segundo Foucault 

(1996), ninguém entrará na ordem do discurso se não atender a exigências ou se não for, de 

início, qualificado para fazê-lo, na medida em que algumas regiões do discurso são altamente 

proibidas.  

A quinta categoria diz respeito ao conteúdo ocultado. Além de estar submetida à forma 

ideológica como um discurso é construído, a opinião social é regulada também quanto ao 

caráter hegemônico dos meios de comunicação, por meio de critérios de agendamento 

executados pelas corporações midiáticas. Tais critérios definem, por exemplo, o que deve 

ganhar ênfase, ser esvaziado ou, até mesmo, excluído. A estratégia do discurso hegemônico, 

segundo Dênis de Moraes (2009), é disseminar conteúdos que ajudem a organizar e unificar a 

opinião pública em torno de princípios e medidas de valor que representem os interesses das 

empresas de comunicação. 

Aspectos da prática em uma redação também foram levados em conta, já que é no dia 

a dia da confecção de notícias que se verificam os conflitos e se apresentam as explicações 

das rotinas de produção do jornalismo. Para isso, foi de grande importância a vivência da 

autora desta dissertação como editora de texto de um canal de notícias do Grupo Globo. A 

função permite participar das rotinas produtivas que contribuem para a formação do conteúdo 

final do telejornal e para a definição do que é notícia. Seja pela proximidade com a escrita 

telejornalística ou pela intimidade com a montagem do produto final em uma ilha de edição, a 

experiência ligada diretamente ao processo de construção de notícias é, de certa forma, 

definidora para a produção deste trabalho. É na edição do telejornal que se constrói e 

contextualiza a realidade a ser veiculada no noticiário.  
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A prática em redações e a produção de notícias também foram o mote de entrevistas 

realizadas com os apresentadores e editores-chefes dos telejornais analisados. As conversas, 

destrinchadas no quarto capítulo desta análise, respondem a questões fundamentais para a 

conclusão desta pesquisa acadêmica, como o porquê das escolhas das pautas; a existência ou 

não da preocupação em mostrar e atrair o público jovem e de como fazer isso; e, finalmente, 

se há limites estabelecidos pelas próprias empresas em relação ao posicionamento em 

reportagens sobre o tema da juventude e no telejornal como um todo. 

Todas estas questões e análises caminharam juntas, em um mesmo sentido: o de 

entender como se dá a inserção do jovem nos telejornais diários locais. A produção 

telejornalística contempla este grupo em sua totalidade? Como a categoria é retratada? A 

junção das fases expostas até aqui e aprofundadas ao longo das próximas páginas ajuda a 

construir um retrato do telejornalismo local diário do Rio de Janeiro no que se refere a um 

grupo social cada vez mais presente e consciente do espaço que pode ocupar na sociedade e 

na vida cotidiana. Cabe, portanto, começar pela apresentação deste personagem sobre o qual 

muito se fala e pouco se conhece: o jovem. 
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1 O JOVEM 

 

Menos do que uma etapa cronológica da vida, menos do que uma 

potencialidade rebelde e inconformada, a juventude sintetiza uma 

forma possível de pronunciar-se diante do processo histórico e de 

constituí-lo. 

Marialice Foracchi
11

 

 

De nada vale uma pesquisa sobre um nicho social específico que não busque 

compreender quem são os cidadãos que compõem aquele grupo. Como pensam, com o que se 

identificam, como se definem e sob quais circunstâncias se veem representados. Com o 

jovem, não é diferente. Antes de qualquer análise, é fundamental buscar caminhos que ajudem 

a desenhar um retrato do grupo, descobrir suas especificidades, inquietações e anseios que 

levem a reflexões profundas, capazes de ultrapassar o senso comum. Neste sentido, é 

necessário compreender o momento em que o jovem passou a ser visto como cidadão e 

membro da sociedade, além de perceber as mudanças vividas por ele nas últimas décadas. 

De acordo com o antropólogo Alexandre Barbosa Pereira (2007), professor da 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), foi nos anos 1950 que a juventude alcançou 

visibilidade na condição de categoria. Inúmeras mudanças sociais podem ser consideradas 

responsáveis por esta proeminência. Entre elas está o aumento do mercado e do consumo no 

pós-guerra, que favoreceu o crescimento da indústria de lazer voltada para a juventude. Tal 

crescimento teria criado as condições necessárias à emergência dos meios de comunicação de 

massa, dos entretenimentos, da arte e da cultura de massa.  

Segundo o pesquisador, as mudanças sociais provocadas pela guerra influenciaram 

fortemente a vida de crianças nascidas durante os conflitos e impulsionaram o destaque da 

juventude neste período. Novas maneiras comportamentais, de se vestir, portar-se e o 

interesse por determinados gêneros artísticos e musicais, como o rock, também marcaram esta 

transição. Apesar de não estarem tão inseridos na guerra como os jovens europeus, a 

juventude do continente americano não passou incólume às convulsões dos conflitos. O 

escritor e jornalista britânico Jon Savage conta que, durante as disputas, os adolescentes da 

América criaram um mundo distinto tanto dos adultos quanto das crianças. 

                                                           
11 FORACCHI, Marialice. O estudante e a transformação da sociedade brasileira. São Paulo: Editora Nacional, 

1965, p. 303. 
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Já definidos como um ideal e um mercado, os adolescentes tinham 

começado a afirmar publicamente sua independência, uma conquista que 

havia apanhado governo e indústria de surpresa. Ao mesmo tempo, sua 

cultura otimista estava começando a se espalhar entre os jovens da Grã-

Bretanha e do norte da Europa dilacerados pela guerra. (SAVAGE, 2009, p. 

484). 

Foi também nos anos de guerra que, segundo Savage, as palavras teenage e teenager 

passaram a ser a forma aceitável de descrever esta nova definição de jovem como um 

mercado de massa e consumo identificável. “Os teenagers não eram nem adolescentes, nem 

delinquentes juvenis. O consumismo oferecia o contrapeso para o tumulto e a rebelião: foi o 

jeito americano de desviar sem causar danos à energia destruidora dos jovens”. (Ibid., p. 484). 

As mudanças vividas pelos jovens ocidentais neste período atingiram também o 

espaço dos saberes e do engajamento social. Na década de 50, começaram a surgir condições 

básicas para um questionamento coletivo, por parte dos jovens, da estrutura histórica que 

presumia um conhecimento absoluto dos pais ou pessoas mais velhas. De acordo com Muniz 

Sodré (1992), a função educativa e norteadora da família e o caráter sagrado da imagem 

clássica dos pais deram lugar à participação dos jovens como membros ativos da sociedade e 

do mercado de consumo. 

Pouco a pouco, tem perdido força o exercício da função educativa dentro do 

grupo familial. A informação generalizada, ao mesmo tempo que contribui 

para a dessacralização da imagem tradicional das figuras parentais, oferece 

ao jovem formas discursivas ou vicárias de participação social (em vez da 

ação real implicada na ética familial) e valores mais compatíveis com a 

“ética” do consumo. Neste embate, qualidades mais “rápidas” 

(agressividade, prazer, prestígio) sobrepõem-se a qualidades “lentas” 

(sabedoria, prudência), comprometidas com a socialização tradicional. [...] O 

jovem tende a não responder, em termos de padrões esperados, ao desejo 

daquilo que a psicanálise tem chamado de Outro (a linguagem, o Pai, as 

instâncias pedagógicas, o Estado). (SODRÉ, 1992, p. 72-73). 

Para Sodré, o jovem contemporâneo passou a viver processos de transição para a vida 

adulta muito diferentes da antiga dependência e subordinação em relação aos pais, no que diz 

respeito à participação social e à formação crítica de opiniões e princípios. Ele se volta para 

questões relacionadas a valores como a paz, o ambiente, os direitos humanos, a liberdade de 

expressão, a sexualidade e a cotidianidade. Coloca em dúvida as instituições e se dedica a 

movimentos juvenis que agregam novos sentidos ao universo político. Elabora, a partir de 

outras lógicas, múltiplas formas de ação coletiva na esfera pública.  

Esta transformação foi viabilizada pelas novas relações sociais de produção e pelo 

crescimento da rede de informações. O projeto de independência do adolescente enveredou 
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não necessariamente pela formação profissional e autonomia financeira, mas por atividades 

ligadas a um saber marginal. O jovem passou a ter a percepção de que não precisa chegar à 

fase adulta para ser incluído em uma sociedade antes restrita aos poucos que poderiam liderá-

la e falar por ela. Passa, assim, a querer também ser visto e ter suas opiniões refletidas na 

sociedade e nos meios de comunicação. Os pais não detêm mais o monopólio das orientações 

e o saber.  

A chamada sociedade capitalista também passou gradativamente a aceitar a inclusão 

social do jovem como detentor de direitos e obrigações. A lógica do consumo falou mais alto. 

O jovem começou a ser caracterizado como um potencial consumidor de gêneros dos mais 

diversos matizes, desde roupas e produtos de higiene pessoal a bens de consumo duráveis. O 

professor Paulo Cesar Carrano, coordenador do grupo de pesquisa Observatório Jovem do Rio 

de Janeiro, ressalta que as representações sociais que enfocam o período de transição entre a 

juventude e a vida adulta sofreram câmbios expressivos. 

Um dos traços civilizatórios mais significativos das sociedades ocidentais é 

que crianças e jovens passam a ser vistos como sujeitos de direitos e, 

especialmente os jovens, como sujeitos de consumo. A expansão da escola, a 

criação de mercado cultural juvenil exclusivo e a postergação da inserção no 

mundo do trabalho são marcas objetivas da constituição das representações 

sociais sobre o ser jovem na sociedade. (CARRANO, 2007, p. 4). 

A pesquisadora Angelina Peralva (1997) considera a juventude um modelo cultural, na 

medida em que importantes mudanças sociais e culturais incidem sobre as representações 

relativas à especificidade das fases do ciclo vital e as transforma profundamente. A definição 

das fases da vida – pontuada em seus extremos pelo nascimento e pela morte – deu lugar a um 

aspecto social muito mais amplo. Segundo Peralva, “o envelhecimento postergado transforma 

o jovem, de promessa de futuro que era, em modelo cultural do presente” (PERALVA, 1997, 

p. 23). 

De acordo com a pesquisadora, enquanto o adulto vive ainda sob o impacto de um 

modelo de sociedade que se decompõe, o jovem descortina um mundo radicalmente novo, em 

uma sociedade transformada pela mutação, cujas categorias de inteligibilidade ele ajuda a 

construir. Peralva acredita que uma das características marcantes desse processo é a 

valorização da juventude associada a valores e estilos de vida, e não propriamente a um grupo 

etário específico. Para ela, “a promessa da eterna juventude é um mecanismo fundamental de 

constituição de mercados de consumo” (Ibid., p. 23). 
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A categoria jovem se tornou, assim, um apelo mercadológico. Nos últimos 50 anos, 

desde personagens como James Dean e Elvis Presley, houve uma transformação do 

comportamento assumidamente rebelde em uma postura de crítica, não à sociedade vigente, 

mas aos produtos e formas de vida considerados “caretas”. A contestação política deu lugar à 

contestação estética, logo absorvida pelo capital. Surgiu, portanto, a crescente necessidade de 

conquistar esse público, cada vez mais consciente do espaço que pode ocupar. 

 

1.1 O jovem em números oficiais 

 

No Brasil, as questões da juventude começaram a ganhar mais espaço na agenda e no 

poder públicos nos anos 1990. A primeira grande pesquisa do governo sobre esta parcela da 

população foi realizada em 2003. Com o objetivo de compreender os interesses e 

preocupações dos jovens, o Perfil da Juventude Brasileira foi elaborado como parte do 

Projeto Juventude, desenvolvido pelo Instituto de Cidadania. A partir daí, outros estudos 

deram continuidade ao aprofundamento da percepção do jovem como alvo de políticas 

públicas. Entre eles, a Agenda Juventude Brasil: Pesquisa Nacional Sobre Perfil e Opinião 

dos Jovens Brasileiros 2013, executada dentro das ações estratégicas da Secretaria Nacional 

de Juventude (SNJ), órgão do governo federal, à época sob o comando da presidente Dilma 

Rousseff. 

O estudo foi impulsionado, entre outros fatores, pelas manifestações populares do 

primeiro semestre do ano em que foi elaborado, quando jovens foram às ruas de todo o país 

reivindicando mais e melhores políticas públicas de transporte, saúde e educação, e novas 

formas de participação política. O objetivo não era apenas traçar o perfil da juventude 

brasileira, mas principalmente acompanhar as tendências de comportamento e a opinião do 

grupo, identificar suas demandas e construir uma política nacional de juventude que 

dialogasse com a realidade dos jovens que, em sua grande maioria, atuam de forma efetiva no 

cotidiano.  

Uma das diretrizes que guiaram esta ação da SNJ – e que também fundamenta esta 

dissertação – é o fato de que os jovens devem ser reconhecidos como sujeitos de direitos e de 

políticas públicas. É necessário, assim, conhecer suas realidades, questões, opiniões e 

demandas, além, é claro, das características sociais, demográficas, políticas e culturais que 

revelam as condições de vida da população juvenil no Brasil. Neste contexto, serão analisados 



35 

 

a seguir dados de extrema relevância apresentados pela Agenda em conjunto com os números 

revelados pelo último levantamento populacional do IBGE, o Censo 2010. 

Segundo o Instituto, há no Brasil 51,3 milhões de jovens, o equivalente a mais de um 

quarto da população total do país, que passava de 190 milhões no último censo. A distribuição 

de gênero é equilibrada. A pesquisa da SNJ informa que 50,4% dos jovens são mulheres e 

49,6%, homens.  

 

 

Gráfico 1: Distribuição de gênero dos jovens. Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013, SNJ. 

 

A composição das amostras em relação ao espaço de domicílio do jovem (urbano ou 

rural) também segue um parâmetro comum: 84,8% dos jovens vivem nas cidades, e 15,2%, no 

campo. Ao considerar que as análises mostram também que um em cada cinco jovens passou 

pelo menos parte da infância no campo, é possível perceber que há uma circulação de jovens 

entre os dois meios. De acordo com as pesquisas, o Brasil registra uma perda constante de 

população rural de 15 a 29 anos que equivale à metade do total de pessoas que migram do 

campo para a cidade. 

Já em relação à cor da pele, os números levantados pelas duas análises apontam uma 

diferença expressiva. À secretaria, seis em cada dez jovens declararam ser negros ou pardos 

(15% e 45%, respectivamente), enquanto 34% disseram ser brancos. Já o IBGE identificou 

uma proporção de jovens negros que representa praticamente metade da percebida pela 

Agenda: 7,9%. Ao instituto, 45,9% dos entrevistados se declararam pardos, e 44,7%, brancos. 

Uma explicação possível para essa disparidade é o autor da resposta. Enquanto no Censo 

2010, a informação da cor de todos que compõe a família é fornecida por apenas um de seus 

membros – geralmente o pai ou a mãe –, na pesquisa da secretaria, o que vale é a 

DISTRIBUIÇÃO DE GÊNERO 
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autodeclaração dos próprios jovens. Esta constatação confirma a hipótese – já apontada em 

pesquisas anteriores
12

 – de que há uma predisposição, nesta geração, de maior identidade 

racial entre jovens negros, ocasionada provavelmente pelo aumento da visibilidade da questão 

racial no país e das políticas de afirmação de raças. 

 

 

Gráfico 2: A cor da pele do jovem, segundo a Agenda Juventude Brasil.                                            

Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013, SNJ. 

 

 

Gráfico 3: A cor da pele do jovem, segundo o Censo 2010. Fonte: Censo 2010, IBGE. 

 

As duas pesquisas apontam que a maior parte dos jovens ainda é solteira (66%) e mora 

com os pais (61%). Apenas um terço do grupo (32%) é casado ou vive com companheiro(a). 

Apesar de mais da metade (52%) ter declarado viver em famílias chefiadas pelo pai ou pela 

mãe, cerca de 18% dos jovens são os principais responsáveis pelas despesas da casa, e outros 

                                                           
12

 IBASE/PÓLIS. Pesquisa sobre juventudes no Brasil – Relatório Quantitativo, 2008; CORROCHANO et al. 

Jovens e Trabalho no Brasil, 2008. 
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16% têm o cônjuge como responsável. Além disso, 40% dos indivíduos nesta faixa etária têm 

filhos, mas este número varia conforme o sexo: enquanto pouco mais de um quarto (28%) dos 

homens são pais, mais da metade das mulheres (54%) já são mães. O número cresce com o 

avanço da idade, ainda em maior proporção entre as mulheres, chegando a 70% no grupo 

entre 25 e 29 anos. 

Na análise da renda domiciliar per capita, elaborada por pesquisadores da Agenda, 

28% dos jovens estão na categoria considerada baixa, dividida entre “extremamente pobre”, 

“pobre” e “vulnerável”, com valores até R$ 290 por mês. Cerca de 50% estão nos estratos 

médios, e 11%, nos altos (acima de R$ 1.018/mês). Outros 11% se recusaram a responder. 

 

 

Gráfico 4: Estratos econômicos do jovem. Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013, SNJ. 

 

Os resultados encontrados pela Agenda para o nível de escolaridade dos jovens estão 

próximos aos indicados no último censo demográfico e mostram diminuição dos jovens que 

não concluíram o Ensino Fundamental e aumento dos que chegaram ao Ensino Médio – 

tendência apontada também pelos dados da PNAD 2012
13

. O censo indica que o número de 

jovens alfabetizados, estudantes da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA)
14

 ou que 

terminaram o Ensino Fundamental é de 35,9%. Já os jovens que finalizaram o Ensino Médio 

são 46,3%, e o Ensino Superior, 16,2%. O Censo 2010 revela ainda que 1,6% nunca 

estudaram. Segundo a pesquisa da Agenda, 16% dos jovens têm o Ensino Fundamental 

incompleto, enquanto 11% deles concluíram esta fase. Cerca de 21% cursaram o Ensino 

                                                           
13

 Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv65857.pdf>. Acesso em: 25 out. 2016. 
14

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino do Ministério da Educação que perpassa 

todos os níveis da Educação Básica do país. É destinada a jovens e adultos que não deram continuidade aos 

estudos e aos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio na idade apropriada. 
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Médio mas não completaram, e outros 38% terminaram esta etapa. Um total de 13% dos 

jovens seguiu até o Ensino Superior. 

Um dado que chama atenção a partir dos números sobre escolaridade diz respeito à 

diferença entre a geração analisada e a anterior, que inclui os pais dos jovens entrevistados. A 

geração de hoje é mais escolarizada. Enquanto mais de 50% dos jovens atuais chegaram ao 

Ensino Médio e 38% completaram o ciclo, menos de 25% dos pais concluíram este nível de 

escolaridade. Se atualmente 1,6% dos jovens nunca estudaram, o percentual pode chegar a 

10% na análise da geração dos pais. Percebe-se diferença significativa de escolaridade dos 

jovens em relação aos pais, que pode ser apontada como uma das explicações para as 

mudanças na juventude ao longo dos últimos anos, como a maior participação na vida social e 

a consciência de pertencimento à sociedade (assuntos que serão discutidos mais a frente, 

ainda neste capítulo). 

 

 

Gráfico 5: Escolaridade do jovem. Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013, SNJ. 
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Gráfico 6: Escolaridade do pai. Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013, SNJ. 

 

 

Gráfico 7: Escolaridade da mãe. Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013, SNJ. 

 

 Em relação à condição de atividade, é comum atribuir ao jovem apenas a função de 

estudante, mas os números da Secretaria apontam que a realidade desta parcela da população 

não é exatamente essa. No conjunto, pode-se observar que a juventude brasileira marca 

presença no mercado de trabalho: 53% dos jovens trabalham, enquanto 21% procuram 

empregos. Os jovens que estão apenas na escola somam 37%. É importante destacar também 

que mais de um quinto dessa parcela da população vive concomitantemente os dois universos: 

14% conciliam escola e trabalho, e 8% procuram trabalho enquanto estudam. Os dados são 

semelhantes aos levantados pelo Censo 2010, que apontam 53,5% dos jovens de 15 a 29 anos 

no mercado de trabalho e 36% estudando. Segundo o IBGE, a proporção daqueles que fazem 

simultaneamente as duas atividades chega a 22,8%. 
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Gráfico 8: Condição de atividade do jovem. Fonte: Agenda Juventude Brasil 2013, SNJ. 

 

1.2 A multiplicidade do ser jovem 

 

Bourdieu (2003) observa que as divisões que se baseiam em recortes de idades são 

arbitrárias, já que são muito complexas as relações entre a idade biológica e a idade social – 

que deve ser levada em conta em análises que têm como objetivo compreender uma geração. 

Para ele, juventude e velhice são condições que fazem sentindo apenas no contraste entre os 

mais novos e os mais velhos. Bourdieu compreende a categoria juventude dentro de um 

critério etário que, segundo ele, não tem significação isolada por se definir necessariamente na 

contraposição. 

É certo que os jovens têm interesses coletivos de um grupo para além de todas as 

diferenças de classe, por exemplo, mas Bourdieu frisa que é necessário atentar para o fato de 

que a idade biológica – se considerada separadamente de outros fatores cotidianos – é um 

dado socialmente manipulado e manipulável. Para ele, “o fato de se falar dos jovens como de 

uma unidade social, de um grupo constituído, dotado de interesses comuns, e de se referir 

esses interesses a uma idade definida biologicamente, constitui já uma evidente manipulação”. 

(BOURDIEU, 2003, p. 153). 

Entretanto, há autores que extrapolam a ideia inicial apresentada por Bourdieu de que 

“a „juventude‟ é só uma palavra”. Os sociólogos argentinos Mario Margulis e Marcelo Urresti 

(1996), por exemplo, propõem a superação de considerações sobre a juventude como mera 

categorização por idade, com características uniformes. Para eles, a discussão proposta por 

Bourdieu leva à percepção da juventude apenas como signo, uma construção cultural 

desvinculada de outras condições, como fatores históricos e materiais. Os dois sociólogos 
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reforçam a necessidade de atentar para a forma desigual como a condição de juventude se 

manifesta entre classes sociais e gêneros diferentes e ressaltam que, assim como não se deve 

considerar apenas os critérios biológicos de idade para definir o grupo jovem, não se pode 

também levar em conta apenas os critérios sociais. 

Ser jovem, portanto, não depende apenas da idade como característica 

biológica, como condição do corpo. Tampouco depende somente do setor 

social a que pertence. [...] Há que se considerar também o fato geracional: a 

circunstância cultural que emana de ser socializado com códigos diferentes, 

de incorporar novos modos de perceber e de apreciar, de ser competente em 

novos hábitos e destrezas, elementos que distanciam os recém-chegados do 

mundo das gerações mais antigas. (MARGULIS & URRESTI, 1996, p. 4; 

tradução minha). 

A partir das opiniões divergentes e dos cuidados relativos à generalização dos grupos 

juvenis, reforçar outra explicação se torna imprescindível e, de certa forma, questiona a 

juventude apresentada por Bourdieu, aproximando-se dos autores que enxergam o conceito 

para além do aspecto linguístico. Este trabalho acadêmico não reduz o jovem a uma categoria 

única e heterogênea. A intenção não é abranger todo o grupo de 15 a 29 anos de forma 

genérica e ignorar toda sua multiplicidade, restringindo-a a um comportamento padrão ditado 

por um recorte de faixa etária. Desta forma, a análise perderia dimensões importantes do que 

realmente representa a juventude e trairia o objetivo de defender que o jovem seja percebido 

com suas especificidades, sob um ponto de vista que entenda suas necessidades e as formas e 

conteúdos com que ele, de fato, se identifica. 

Para Carrano, é preciso compreender as tensões intrínsecas à juventude e respeitar a 

diversidade cultural para que o jovem sinta que é parte da sociedade e que seus saberes são 

acolhidos. Ignorar as referências culturais dos adolescentes seria assumir o risco de ampliar a 

distância entre gerações.  

Ainda que o professor diga que “tem alunos”, os estudantes são mais do que 

isso. Mesmo que vistam uniformes, são corpos múltiplos. Também são 

negros, brancos, índios. São eles e elas – às vezes são elas/eles e eles/elas na 

plenitude da diversidade de gênero – e se constituem como representantes de 

vários universos culturais que transcendem os muros da escola. 

(CARRANO, 2015a). 

A multiplicidade do “ser jovem” é amplamente discutida por Marialice Mencarini 

Foracchi (1965), que deixou um importante legado na história do pensamento social brasileiro 

com a obra O estudante e a transformação da sociedade brasileira. Escrito nos anos 60, o 

texto é considerado um marco na formação da Sociologia da Juventude no Brasil e, ainda 

hoje, revela-se pertinente à discussão sobre o assunto na sociedade contemporânea. Para 
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Marialice, a juventude deve ser identificada, simultaneamente, como uma fase da vida, uma 

força de renovação social e um determinado estilo de existência. Na sua concepção, os jovens 

buscam recursos que levam à conquista da autonomia e vivem sua condição juvenil a partir 

das posições que ocupam na estrutura social, como sua classe de origem. Deste modo, o 

conhecimento da juventude pressupõe o reconhecimento de sua situação de classe. 

A pesquisadora enfatiza a ambivalência que marca esse processo de transição no qual 

se dá o desenvolvimento da socialização e da construção social do jovem como categoria 

sociológica. Marialice oferece condições de diferenciação de situações juvenis e reconhece a 

existência de múltiplas juventudes decorrentes das condições de classe e dos processos de 

socialização vividos pelos indivíduos. 

[A juventude] é uma experiência particular que se universaliza como 

componente indispensável da formação da pessoa, como afirmação dos seus 

recursos e das suas potencialidades humanas. Os quadros dessa experiência 

particular e os caminhos da sua universalização são, no entanto, socialmente 

estabelecidos. Isto quer dizer que cada sociedade constitui o jovem à sua 

própria imagem. As representações que valoriza e as manipulações que 

estimula tendem, no geral, a fazê-lo agir dentro dos limites que ela mesma 

estabelece e que são os limites da sua preservação. (FORACCHI, 1965, p. 

302).  

É fundamental, não só para este trabalho, mas para qualquer análise social que se 

dedique e/ou dialogue com jovens, a compreensão de que existem várias juventudes: o jovem 

não é um ser único e homogêneo. E junto com essa multiplicidade de maneiras distintas de 

ser, é preciso haver também a compreensão das intensas transformações pessoais e sociais 

relacionadas às tecnologias de informação e comunicação. Graças a elas, os jovens possuem 

hoje maior autonomia frente às instituições do denominado “mundo adulto”. Estabelecem 

interações que os afastam das referências deste universo – em especial de pais e professores – 

e aproximam uns dos outros e o grupo da vivência social. 

 

1.2.1 As representações móveis de uma juventude plural  

 

Se compreender a multiplicidade da categoria juventude se mostra essencial, a ideia de 

representação revela-se um conceito fundamental. As representações podem ser percebidas 

como signos, imagens, formas de pensamento e construção de sentidos desenvolvidos por 

uma sociedade e partilhados por um grupo social. A professora Vera França (2004) afirma 

que elas estão ligadas a contextos históricos, políticos e sociais por um processo de troca: são 

produzidas no cerne de processos sociais e espelham diferenças, vivências e movimentos 
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específicos de cada sociedade. Para ela, as representações são, ao mesmo tempo, espelhos da 

realidade e produtos midiáticos. 

Pode-se falar das imagens enquanto reflexo da realidade (espelham o 

momento que vivemos); também como “produção da mídia” (a violência no 

Rio, num determinado momento, foi falada como uma produção da Globo). 

Alguns autores falam em “simulacros”: imagens que têm mais força que o 

real (têm uma existência em si mesmas, e já não remetem ou não precisam se 

remeter mais à realidade); outras imagens só existem em função da sua 

relação estreita com a vida social: imagens que criam identidades; imagens 

que problematizam e promovem uma releitura da realidade; imagens que 

ajudam a mudar a realidade e o mundo. (FRANÇA, 2004, p. 5-6). 

Vera França defende que a vida em sociedade – inserida em uma coletividade – só é 

possível por meio do compartilhamento de quadros de sentido, compreensões e ideias em 

comum ou que convivem concomitante e atreladamente, e dão coerência à vida social e ao 

cotidiano. Neste processo, a comunicação representa um mecanismo de troca e interação que 

possibilita a relação entre sujeitos interlocutores. A comunicação consiste, portanto, em um 

instrumento de produção de sentido inserido em um contexto relacional. E é nesta direção que 

surgem as representações produzidas e propagadas pelos discursos midiáticos – que nada têm 

de claras, objetivas e identificáveis, mas, ao contrário, sofrem permanentes alterações tanto 

em sua dimensão simbólica quanto nas formas que se manifestam concretamente. As 

representações, como sentidos construídos e consolidados, estimulam e condicionam 

determinadas práticas sociais. 

Na análise da juventude, é possível identificar um ícone, um retrato claro do sentido de 

“ser jovem”? Existe uma forma que expressa exatamente o que representa a juventude? É 

possível citar os estilos musicais mais consumidos por essa parcela da população, a busca por 

liberdade e independência, as profissões mais procuradas pelos jovens contemporâneos. É 

viável ainda falar sobre o envolvimento com a vida política, as questões sociais que incidem 

sobre esta faixa etária, a prioridade por experiências frente à estabilidade financeira. Mas tudo 

isso retrata apenas formas. A representação do “ser jovem” é móvel, mutável e plural, e vai 

além de signos ou formas fechadas. 

 

1.3 A questão da identidade 

 

Antes de analisar a formação do perfil identitário do cidadão entre 15 e 29 anos, é 

necessário entender o conceito de identidade. Nas últimas décadas, pôde-se observar, 
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principalmente na universidade, uma explosão discursiva em torno do termo e, ao mesmo 

tempo, uma polêmica envolvendo críticas em relação à sua definição.  

Stuart Hall (2000) aponta um processo de desconstrução das perspectivas identitárias 

em inúmeras áreas disciplinares que, de alguma forma, criticam uma identidade integral, 

originária e unificada. Mas apesar da aparente negligência em relação às subjetividades, Hall 

considera que o vocábulo ainda não foi substituído por outro mais eficaz, de forma que ainda 

é necessário pensar a partir dele – não em sua forma original, mas de maneira desconstruída. 

Para o sociólogo jamaicano, “a identidade é um desses conceitos que operam „sob rasura‟, no 

intervalo entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode ser pensada da forma 

antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser sequer pensadas”. (HALL, 2000, 

p. 104).  

Hall se debruça também sobre a análise e a definição de sujeito, conceito importante e 

diretamente relacionado à noção de identidade. Segundo ele, para compreender a identidade, é 

necessário examinar as formas e especificidades da relação com o “eu” pelas quais o 

indivíduo se constitui e se reconhece como sujeito. A problemática da identidade abarca, entre 

outras questões, o entendimento de “si mesmo”. Hall propõe que seja redefinido o conceito de 

“sujeito” no lugar de aboli-lo.  

É preciso pensar em sua nova posição – deslocada ou descentrada – no 

interior do paradigma. Parece que é na tentativa de rearticular a relação entre 

sujeitos e práticas discursivas que a questão da identidade – ou melhor, a 

questão da identificação, caso se prefira enfatizar o processo de subjetivação 

(em vez das práticas discursivas) e a política de exclusão que essa 

subjetividade parece implicar – volta a aparecer. (Ibid., p. 105). 

O sociólogo observa que, na linguagem do senso comum, a identificação é construída 

pelo reconhecimento de uma origem aceita socialmente, de características partilhadas por 

grupos ou a partir de um ideal. A abordagem discursiva vê a identificação como uma 

construção, um processo em andamento. A identificação seria, portanto, condicional, estaria 

alojada na contingência. Uma vez assegurada, ela não anulará a diferença. Dentro de um 

processo de articulação, há sempre uma sobredeterminação ou uma falta, mas nunca um ajuste 

completo, uma totalidade. 

Assim como na obra de Stuart Hall, esta análise rejeita a concepção de que o indivíduo 

permanece o mesmo e idêntico a si próprio ao longo do tempo. A ideia de identidade aqui 

proposta não fixa uma unidade imutável que se sobrepõe a todas as diferenças. A abordagem 

desejada leva em conta mutações, adaptações e subjetividades. 
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Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; que elas 

são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que 

elas não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 

discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. As 

identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando 

constantemente em processo de mudança e transformação. (Ibid., p. 108). 

Ao contrário do que o termo sugere, as identidades são construídas por meio da 

diferença e não fora dela. Segundo Hall (2000), elas emergem no interior do jogo de 

modalidades específicas de poder e são, assim, mais o produto da marcação da diferença e da 

exclusão do que o signo de uma unidade idêntica, naturalmente construída. Para o teórico, 

toda identidade tem necessidade daquilo que lhe falta, mesmo que esse outro que lhe falta seja 

um outro silenciado. A homogeneidade que o vocábulo assume como fundacional não é uma 

forma natural, mas um fechamento construído, um processo naturalizado. 

Para Michael Pollak (1992), a identidade pode ser negociada. Ela não é um fenômeno 

que deve ser compreendido como essência de uma pessoa ou grupo, já que passa por uma 

série de adaptações e depende das relações sociais. Pollak define identidade como a imagem 

de si, para si e para os outros; a imagem que o indivíduo constrói e apresenta à sociedade e a 

si mesmo para acreditar na sua própria representação e ser percebido pelos outros da maneira 

desejada. 

Se assimilamos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os 

outros, há um elemento dessas definições que necessariamente escapa ao 

indivíduo e, por extensão, ao grupo, e este elemento, obviamente, é o Outro. 

Ninguém pode construir uma auto-imagem isenta de mudança, de 

modificação, de transformação em função dos outros. A construção da 

identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em 

referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de 

credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. 

(POLLAK, 1992, p. 5). 

Pollak considera a identidade um valor disputado em conflitos sociais e intergrupais, 

particularmente nos que opõe grupos políticos diversos. Para ele, a construção deste 

fenômeno responde a três fatores fundamentais: 

Há a unidade física, ou seja, o sentimento de ter fronteiras físicas, no caso do 

corpo da pessoa, ou fronteiras de pertencimento ao grupo, no caso de um 

coletivo; há a continuidade dentro do tempo, no sentido físico da palavra, 

mas também no sentido moral e psicológico; finalmente, há o sentimento de 

coerência, ou seja, de que os diferentes elementos que formam um indivíduo 

são efetivamente unificados. (Ibid., p. 5). 

De acordo com Pollak, as identidades coletivas são construídas por um processo de 

investimentos de um grupo – seja ele familiar, relativo à nação, de pessoas socialmente 
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vinculadas, etc. – para dar a cada membro o sentimento de unidade e coerência. Em relação 

aos jovens, não é diferente. É necessário que os cidadãos entre 15 e 29 anos se sintam 

acolhidos e inseridos em um grupo e que, juntos, possam construir uma identidade coletiva, 

como será apresentado a seguir.  

 

1.3.1 A construção da identidade do jovem 

 

A discussão sobre a identidade do jovem parte de perguntas como “quem somos nós?” 

e “de onde viemos?” para questões mais complexas, como “quem nós podemos nos tornar?”, 

“como nós temos sido representados?” e “como essa representação afeta a maneira como nós 

podemos representar a nós mesmos?”. Ela surge a partir da história, da linguagem e da 

cultura, mas também utiliza um artifício fundamental: a narração. E é por serem construídas 

dentro do discurso e das narrativas que as identidades devem ser compreendidas como 

produzidas em locais históricos e institucionais específicos, no interior de práticas discursivas 

baseadas em estratégias específicas. Para Hall (2000), a identidade é construída no discurso, e 

este é produção de subjetividade. 

Elas emergem no interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, 

assim, mais o produto da marcação da diferença e da exclusão do que o 

signo da uma unidade idêntica, naturalmente construída, de uma 

“identidade” em seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que 

tudo inclui, uma identidade sem costuras, inteiriça, sem diferenciação 

interna. (HALL, 2000, p. 109). 

Paulo Cesar Carrano (2010) considera inviável falar de identidades juvenis apenas por 

aspectos culturais. A precariedade dos espaços culturais públicos cria barreiras para que o 

tempo da juventude possa ser vivido como experiência plural e qualificada. Para o 

pesquisador da área de educação, algumas práticas são consideradas legítimas e desejáveis, 

enquanto outras são vistas como irrelevantes ou mesmo marginais. O direito à cultura na 

cidade não é igual para todos os habitantes. Mas mesmo nesse contexto hegemônico adverso, 

é possível perceber a existência de práticas sociais constitutivas de novas identidades 

coletivas juvenis. “Jovens de todos os estratos sociais se envolvem em distintas formas de 

participação social, desde as mais tradicionais ligadas a partidos e organizações estudantis até 

novas formas de mobilização social”. (CARRANO, 2010). 

É possível dizer, portanto, que existe “o jovem”? Não em termos superficiais, 

homogêneos e dentro de uma unidade específica e imutável. Mas existe “o jovem”. O jovem 

pobre, o jovem empreendedor, o jovem artista, o jovem de esquerda e o de direita. É 
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importante compreender o grupo a partir de suas especificidades. Grupo, apesar de 

heterogêneo. Porque as diferenças não excluem a possibilidade de uma identidade coletiva, 

pelo contrário, ajudam na construção de uma “identidade jovem”. E, para se manter, a 

identidade do grupo precisa se mostrar publicamente: criar maneiras próprias de visibilidade, 

de se vestir, se expressar e, acima de tudo, de se mostrar. 

Os chamados territórios juvenis são espaços simbólicos que ajudam na construção e no 

reconhecimento das identidades comuns. Segundo Carrano (2010), é em torno destes 

territórios que se constituem os grupos de iguais. Uma praça se transforma em campo de 

futebol, uma pista de skate é improvisada sob um viaduto, o corredor da escola vira um ponto 

de encontro e sociabilidade.  

O antropólogo espanhol Carles Feixa (1998) também evidencia a importância de se 

pensar o território na análise dos grupos juvenis. Ele diz que as culturas juvenis têm sido um 

fenômeno essencialmente urbano, mais precisamente metropolitano, nascido nas grandes 

cidades dos países ocidentais. Para ele, a ação dos jovens pode redescobrir territórios urbanos 

esquecidos ou marginais, fornecendo-os novos significados e usos, e humanizando praças e 

ruas. 

Através das festas, do lazer, mas também de grafites e de outras 

manifestações, diversas gerações de jovens têm recuperado espaços públicos 

que tinham se tornado invisíveis, questionando os discursos dominantes 

sobre a cidade. [...] As culturas juvenis criam um território próprio, 

apropriando-se de determinados espaços urbanos que distinguem com suas 

marcas: a esquina, a rua, a parede, o local de baile, a discoteca, o centro 

urbano, as zonas de lazer, etc. (FEIXA, 1998, p. 96; tradução minha). 

Para Carrano (2010), é comum que a relação estabelecida entre grupos de jovens em 

certos territórios juvenis entre em choque com valores de instituições – como a escola e a 

família – que insistem em pensar os jovens apenas como sujeitos em transição, carentes de 

valores. Um dos principais desafios da escola, inclusive, é encontrar o equilíbrio entre sua 

referência como lugar de aprendizagem e de transformações ao mesmo tempo em que insiste 

em direcionar os saberes e manter o conservadorismo.  

A reclusão de jovens em seus grupos de identidade é também um desafio: os cidadãos 

desta faixa etária podem se perder no isolamento caso não construam espaços de diálogo entre 

eles e com os demais indivíduos. Mas este possível resultado vai de encontro ao desejo 

demonstrado por grupos juvenis. Eles buscam inclusão, reconhecimento, respeito e abertura 

para a possibilidade de viver a diferença. 
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É jovem o cidadão de 15 a 29 anos que começou a trabalhar aos 13 para ajudar nas 

despesas da casa, que teve que abandonar a escola para cuidar dos irmãos, que convive com o 

tráfico de drogas na rua onde mora. É jovem também o menino que nasceu em Ipanema, 

estudou nos melhores colégios, fez intercâmbio no Canadá e fala fluentemente quatro 

idiomas. É jovem o garoto infrator e o que se destaca na olimpíada de matemática. É jovem 

ainda a menina de esquerda e a que defende as privatizações e o ajuste fiscal. 

É jovem o cidadão de 15 a 29 anos que passa as noites em festas intermináveis de 

música eletrônica, o que segue os trios de axé em Salvador no carnaval ou prefere as rodinhas 

de empurra-empurra em shows de rock. É jovem quem prefere o sertanejo, o funk, o samba. 

Quem dança salsa, dedica-se ao atual “passinho” ou fica horas ao som de música clássica. É 

jovem quem gosta de tudo isso. E até quem prefere o silêncio.  

Tudo isso é ser jovem. E essas diferenças formam uma identidade própria. Não 

importa se é rico ou pobre, o jovem faz parte de uma geração que está conhecendo o mundo e 

se aproximando de ideologias que vão moldar seu pensamento. Pode ser fã de futebol ou de 

automobilismo, de filmes de ação ou de comédias, mas tem paixões, tem vontades, tem 

sonhos. Raça, gênero ou orientação sexual não são definições de categorias de jovens que se 

afastam e/ou se excluem, mas características que se juntam em um grupo que constrói e, ao 

mesmo tempo, está inserido numa identidade coletiva. O jovem não pode ser resumido a um 

grupo unitário, mas compreendido como classe, como uma associação de especificidades. É 

fundamental que o denominado “mundo adulto” esteja disposto a dialogar e ouvir o que os 

grupos juvenis têm a dizer. E em relação aos meios de comunicação e às diversas identidades 

por eles representadas, é necessário que sejam oferecidas condições para que seja produzido 

um discurso sensível à pluralidade das realidades. 

 

1.3.2 As especificidades por trás dos estereótipos 

 

 Falar em pluralidade das realidades é considerar toda e qualquer característica física, 

social e econômica de um indivíduo ou grupo, além de diferenças comportamentais que 

podem ser percebidas de formas mais evidentes ou discretas. Essa pluralidade pode ser, 

muitas vezes, ignorada ou marginalizada por determinados setores da sociedade, inclusive – e 

não raramente – pelos meios de comunicação. É frequente que uma visão hegemônica seja 

priorizada e considerada mais “nobre” frente opiniões e valores de grupos menos 

privilegiados. No caso dos jovens, é possível notar, por exemplo, a marginalização de grupos 
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de funk ou rap e de movimentos que têm jeitos próprios de se vestir. E neste processo, o uso 

de estereótipos é um grande aliado na reprodução dos discursos dominantes. 

O teórico indiano Homi K. Bhabha investiga o processo de criação de realidades 

estereotipadas no discurso colonial e na construção ideológica da alteridade, e dialoga de 

forma muito atual com os produtos midiáticos contemporâneos. Apesar de não se dedicar ou 

se referir a jovens, aos meios de comunicação ou à sociedade de hoje – mas focar em questões 

relacionadas à raça –, os conceitos e reflexões apresentados por ele podem ser aplicados ao 

telejornalismo das grandes redes de TV brasileiras, no que diz respeito à utilização de 

estereótipos em diferentes abordagens, entre elas, as que incluem os jovens. Pode-se dizer 

que, de certa forma, a sociedade contemporânea ainda reproduz o discurso colonial e constrói 

uma cadeia discursiva que reitera estereótipos e os torna fixos. 

Bhabha classifica o estereótipo como um modo de representação complexo e 

contraditório, um mecanismo, ao mesmo tempo, de conhecimento e de poder. O indiano 

acredita que o discurso do estereótipo nega uma identidade “original” ou uma “singularidade” 

aos objetos da diferença. Seria um mecanismo crucial para a ligação de uma série de 

diferenças e discriminações que embasam as práticas discursivas e políticas da hierarquização 

racial e cultural. O discurso colonial pode ser encarado, portanto, segundo ele, como um 

aparato de poder, que se apoia no reconhecimento e no repúdio de diferenças raciais, culturais 

e históricas.  

O objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma 

população de tipos degenerados com base na origem racial de modo a 

justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução. 

[...] O estereótipo não é uma simplificação porque é uma falsa representação 

de uma dada realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, 

de representação que, ao negar o jogo da diferença (que a negação através do 

Outro permite), constitui um problema para a representação do sujeito em 

significações de relações psíquicas e sociais. (BHABHA, 1998, p. 111-117). 

Os estereótipos refletem um discurso carregado de ideologias e hegemonias. E, neste 

sentido, as construções noticiosas se apresentam como uma peça essencial para o 

funcionamento ideológico, na medida em que refletem e intensificam os grandes consensos 

sociais nos meios de comunicação e tornam mais fáceis sua aceitação e consagração. A 

produção das notícias está associada à hegemonia dos grupos midiáticos. As abordagens a 

respeito da sociedade ficam condicionadas a um repertório de valores ideológicos dominantes 

e funcionam como uma espécie de controle social. Segundo João Carlos Correia (2012a), o 
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conceito de hegemonia define a natureza complexa da ligação entre os diferentes grupos que 

integram a sociedade. 

Trata-se de uma forma de liderança mantida não pela coação, mas pelo 

consentimento conferido à orientação impressa pelo grupo dominante à vida 

social. A obtenção do poder hegemônico está pois ligada à produção 

ideológica e cultural desenvolvida num contexto de conflito intelectual e 

simbólico desenvolvido na sociedade civil. (CORREIA, 2012a, p. 91). 

É por meio desta abordagem carregada de significações e hegemonia, que, com 

frequência, o jovem é representado no telejornalismo local – como será destrinchado mais à 

frente, no terceiro capítulo desta pesquisa. Ele é tratado como incompleto, é considerado em 

suas faltas, em suas ausências. É possível percebê-lo, nas narrativas dos noticiários – e até 

mesmo em seu apagamento destas narrativas – como um indivíduo sem autonomia, que não 

está apto a opinar sobre inúmeros aspectos da sociedade – que a influenciam de forma 

generalizada, igualmente para todos os grupos sociais – e que não está inserido, de fato, em 

uma sociedade regida por grupos dominantes. O jovem é mostrado sob o olhar de uma 

verdade baseada em estereótipos, carregado de hegemonia e relações de poder. 

 

1.4 O silenciamento do jovem e a busca por espaço 

 

Após breve panorama sobre o jovem contemporâneo, fica evidenciada sua busca por 

uma sociedade mais inclusiva e da qual ele possa, de fato, participar. Neste aspecto, a falta de 

identificação presente na relação comunicacional entre a mídia – e o retrato que ela constrói 

da comunidade – e um público que não se vê refletido na programação resulta em afastamento 

e falta de interesse por este produto midiático. O telejornalismo acaba, assim, perdendo força 

para plataformas consideradas mais inclusivas e interativas, como a internet. 

Uma pesquisa global encomendada pela Amdocs15 analisou o DNA digital, o 

comportamento e as expectativas dos adolescentes entre 15 e 18 anos em relação à internet e 

ao mundo virtual. O estudo revelou o papel que a tecnologia digital deve ter, ao longo dos 

anos, na vida de uma geração que enxerga a si própria tanto como ser digital quanto na 

condição de humana. Foram entrevistados 4.250 jovens no Brasil, México, Reino Unido, 

Estados Unidos, Canadá, Índia, Alemanha, Rússia, Filipinas e Cingapura, em março de 2016, 

e os resultados foram publicados em junho do mesmo ano. A análise revelou, entre outros 

                                                           
15

 A Amdocs é fornecedora global de soluções de experiência do cliente para operadoras mundiais de 

telecomunicações, entretenimento e serviços de mídia. O Amdocs Data Hub é pré-integrado a coletores de dados 

que registram interações com o cliente, compras, uso de dados e contas, bem como experiências na rede. 
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dados, que os jovens brasileiros são mais conectados do que a média dos demais países 

investigados. Eles se sentem mais à vontade e incluídos em um mundo virtual em que o 

próprio grupo delimita seu espaço, sua participação e sua rede de informações, do que no 

chamado “mundo real”. 

Ao retomar os dados da Agenda Juventude Brasil: Pesquisa Nacional Sobre Perfil e 

Opinião dos Jovens Brasileiros 2013, da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), apresentada 

no começo deste capítulo, é possível perceber a velocidade com que as novas gerações 

assimilam o uso das novas tecnologias de informação. No âmbito dos meios de comunicação 

que os jovens mais utilizam para se informar sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo, 

83% deles mencionaram à pesquisa assistir à televisão aberta, 56% procuram notícias na 

internet, 23%, nos jornais impressos, 21%, nas rádios comerciais e 17%, na TV paga. Mas, à 

exceção das rádios comerciais, todas as demais plataformas citadas apresentam variações 

entre os jovens das áreas urbana e rural. 

Neste sentido, cabe aqui uma comparação entre o uso da TV aberta e da internet, os 

dois meios de comunicação por ora analisados. Enquanto a TV aberta consiste na plataforma 

mais acessada por aqueles que moram no campo (92% de menções entre jovens da área rural 

frente 81% dos de regiões urbanas), a internet é citada quase três vezes mais entre jovens da 

cidade. O mesmo acontece em relação à variável socioeconômica. Se, por um lado, a TV 

aberta é acessada em maior quantidade pelos jovens de baixa e média rendas (91% dos jovens 

pobres, 84% dos segmentos intermediários e 71,3% dos de renda alta), entre os mais ricos, a 

internet figura em primeiro lugar. A proporção é, mais uma vez, quase três vezes maior
16

. 

De acordo com Paulo Cesar Carrano, é na internet que se encontra um dos mais 

expressivos ambientes de experimentação para a constituição das identidades juvenis. O 

aspecto democrático e as múltiplas formas de apresentação atraem os jovens para um 

ambiente em que ele vê refletidas em maior escala suas opiniões e demandas. Buscar notícias 

sobre a atualidade é a segunda finalidade mais citada por jovens para o uso da internet, atrás 

apenas de sites de relacionamento. Sites estes representados também pelas redes sociais, cada 

vez mais populares entre grupos desta faixa etária, que se sentem, por meio deles, mais 

participantes do cotidiano e ouvidos pela sociedade. Carrano exemplifica este sentimento de 

inclusão com a grande participação dos jovens nas manifestações iniciadas em junho de 2013 

em todo o país. 

                                                           
16

 É importante destacar que a internet de banda larga (de alta velocidade) ainda não chega à parte considerável 

do território brasileiro, principalmente na zona rural. 
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As manifestações foram produtoras de empoderamentos pessoais 

significativos. Não necessariamente no sentido narcísico, mas na direção da 

percepção de que “a minha atuação” pode fazer diferença na política sem 

que “eu” necessite delegar para um representante o poder de atuação. A 

realidade parece dizer “meu corpo tem poder”, “minha voz pode ser ouvida” 

e “eu posso influenciar” na construção de mudanças. Os jovens percebem 

que mobilizar-se é algo que faz sentido, que influencia e que pode mesmo 

atemorizar as autoridades. E que individual e coletivamente é possível 

interromper o fluxo do cotidiano e alterar o ritmo da vida nas cidades. 

(CARRANO, 2015b). 

Com base nas demandas dos grupos juvenis e do crescimento geográfico da rede – 

cada vez mais presente no território brasileiro e mundial –, é importante para o futuro dos 

meios de comunicação que mudanças e adaptações sejam pensadas a partir das necessidades e 

vontades demonstradas pelos jovens de forma a abranger este público na grade de notícias. As 

amplas possibilidades de inclusão oferecidas pela internet podem, aos poucos, tomar o lugar 

de um telejornalismo na qual o jovem é, muitas vezes, silenciado. A narrativa univetorial de 

uma relação estática entre emissor e receptor perde espaço para uma comunicação aberta à 

possibilidade de uma vasta rede de interatividade. 

A pesquisadora argentina Daiana Bruzzone observa que a produção de conteúdo por 

parte da mídia e de conhecimentos científico e acadêmico deve estar comprometida com o 

desenvolvimento de trabalhos que ampliem ou potencializem resultados que mostrem os 

jovens como sujeitos de direito. “As pesquisas que visam contribuir com soluções reais 

aderem ao desafio de ouvir jovens, trabalhar com eles em seu território, interagir com as 

organizações locais; e a partir daí, elaborar propostas que contribuam para o desenho de 

políticas públicas”. (BRUZZONE, 2015, p. 100; tradução minha).  

Segundo ela, grupos como a juventude são estigmatizados com narrativas construídas 

a partir da atribuição de características como inferioridade e periculosidade. Eles acabam, 

assim, muitas vezes, excluídos da participação social e da construção do cotidiano. Suas 

representações, a partir de olhares exteriores, se apresentam como uma diversidade 

ameaçadora, incompreensível e exótica.  

A exotização reforça os estigmas, espetaculariza uma vez que nega aos 

sujeitos estigmatizados a possibilidade de interpelação da ordem dominante, 

removendo a capacidade de ingerência. Tudo isso se traduz em imagens 

culturais de jovens desinteressados e/ou violentos que acarretam em um sem 

fim de práticas discriminatórias e de criminalização que justificam a rejeição 

social em relação a esses setores da população (considerados como minorias, 

não pela quantidade de indivíduos que os compõem, mas pela posição de 

subalternidade relativa à tomada de decisões no espaço público), bem como 
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políticas repressivas, de confinamento e exclusão. (Ibid., p. 101; tradução 

minha) 

As ideias presentes nas obras do educador e filósofo Paulo Freire também dialogam de 

forma bastante atual com as práticas comunicacionais contemporâneas, embora não tenham 

sido pensadas no âmbito da comunicação, mas nas relações hegemônicas e opressoras e em 

transformações possibilitadas pela educação. Um dos maiores referenciais da educação no 

mundo, Paulo Freire (1987) define a “pedagogia do oprimido” como aquela que tem que ser 

forjada com ele e não para ele, como homens ou povos, na luta incessante de recuperação de 

sua humanidade. Segundo o educador, é necessário que a opressão e suas causas sejam objeto 

de reflexão dos oprimidos, o que resultará no engajamento necessário na luta por sua 

libertação. A pedagogia do oprimido é, no fundo, a pedagogia dos homens empenhando-se na 

luta por sua libertação frente aos opressores. O grande dilema dos oprimidos, no entender de 

Freire, é a dualidade que se instala na “interioridade” do seu ser.  

Descobrem que, não sendo livres, não chegam a ser autenticamente. Querem 

ser, mas temem ser. São eles e ao mesmo tempo são o outro introjetado 

neles, como consciência opressora. Sua luta se trava entre serem eles 

mesmos ou serem duplos. Entre expulsarem ou não o opressor de “dentro” 

de si. Entre se desalienarem ou se manterem alienados. Entre seguirem 

prescrições ou terem opções. Entre serem espectadores ou atores. Entre 

atuarem ou terem a ilusão de que atuam, na atuação dos opressores. Entre 

dizerem a palavra ou não terem voz, castrados no seu poder de criar, recriar, 

no seu poder de transformar o mundo. (FREIRE, 1987, p. 19). 

A soberania e a dominação que as classes detentoras da voz nos meios de 

comunicação hegemônicos exercem sobre as demais – aqui, principalmente, sobre os cidadãos 

jovens – se assemelham à classe oprimida retratada na obra de Paulo Freire. A ausência da 

palavra do jovem nas grades de programação pode ser encarada como instrumento de 

dominação da mídia sobre uma parcela significativa da população produtiva do país. O jovem 

sofre, portanto, uma espécie de opressão por parte da imprensa e dos grupos considerados 

mais aptos a ter voz, expressar juízos e construir valores. 

Na opinião de Freire (1987), uma das principais causas para a proibição e a série de 

obstáculos criados para que os grupos oprimidos se insiram criticamente na realidade é o 

conhecimento – pelo opressor – de que esta inserção crítica na realidade opressora não lhe 

interessa. O que interessa, pelo contrário, é a continuidade de tais grupos em seu estado de 

“imersão”, que, de modo geral, faz com que eles se encontrem impotentes diante da realidade 

opressora, que lhes parece insuperável. 

https://maps.google.com/?q=2015,+p.+101&entry=gmail&source=g
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O poder dos opressores, quando pretende amenizar ante a debilidade dos 

oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em falsa generosidade 

como jamais a ultrapassa. Os opressores, falsamente generosos, têm 

necessidade, para que a sua “generosidade” continue tendo oportunidade de 

realizar-se, da permanência da injustiça. A “ordem” social injusta é a fonte 

geradora, permanente, desta “generosidade” que se nutre da morte, do 

desalento e da miséria. (Ibid., p. 17). 

O educador defende ainda a busca pela humanização do oprimido e pela afirmação do 

indivíduo como ser dotado de possibilidades e perspectivas. O fenômeno da desumanização 

seria não apenas processo ontológico, mas realidade histórica. O oprimido tem as 

características de humanidade anuladas frente ao processo de opressão para facilitar e 

possibilitar a dominação e a alienação. Segundo Freire, a desumanização não se verifica 

apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos 

que a roubam. Este fenômeno seria uma distorção possível na história, mas não uma vocação 

histórica. Portanto, seria possível modificá-lo. 

Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é vocação histórica dos 

homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma atitude cínica ou 

de total desespero. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela 

desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como “seres para 

si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, 

mesmo que um fato concreto na história, não é porém, destino dado, mas 

resultado de uma “ordem” injusta que gera violência dos opressores. (Ibid., 
p. 16). 

Freire vai além e considera a liberdade uma conquista e não uma doação. O caminho 

para a inserção do oprimido na realidade crítica e na sociedade de forma concreta exigiria um 

esforço permanente de reflexão – por parte do próprio cidadão ou grupo oprimido – que leve 

ao entendimento de suas reais condições e à percepção de que é possível superar a “imersão” 

sob a qual foi submetido. Para o educador pernambucano, “a reflexão, se realmente reflexão, 

conduz à prática. [...] Para isso, contudo, é preciso que creiamos nos homens oprimidos. Que 

os vejamos como capazes de pensar certo também”. (Ibid., p. 29-30). 

Desta forma, tendo como base a obra de Paulo Freire – e estabelecendo um diálogo 

entre ela e o processo comunicacional contemporâneo – é possível afirmar que a “libertação” 

do jovem em relação à produção hegemônica da mídia e, principalmente, aos telejornais 

locais analisados, depende de um caminho de inserção e desalienação que deve ser percorrido 

pelo próprio jovem para que o indivíduo opressor – aqui representado pelos meios de 

comunicação – não seja capaz de manter a ordem linear, unidirecional e excludente observada 

nos produtos midiáticos produzidos atualmente em escala industrial. É claro que as mudanças 
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necessárias não podem partir apenas do grupo – que não tem poder para aplicá-las, de fato, na 

realidade –, mas devem ter, em longa escala, sua participação como ponto de partida, com 

cobranças e reivindicações, com discursos que mostrem sua capacidade de representar a 

sociedade e ser representado como parte dela.  
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2 A TELEVISÃO BRASILEIRA 

 

Embora eu tenha todas as razões para temer que as minhas análises 

sirvam sobretudo para alimentar apenas a complacência narcísica de 

um mundo jornalístico muito propenso a lançar sobre si próprio um 

olhar falsamente crítico, espero que possam contribuir para dar 

ferramentas ou armas a todos aqueles que, enquanto profissionais da 

imagem, lutam para que o que poderia ter se tornado um 

extraordinário instrumento de democracia direta não se converta em 

instrumento de opressão simbólica. 

Pierre Bourdieu
17

 

 

O processo de transmitir instantaneamente imagens em movimento através de grandes 

distâncias por meio de ondas eletromagnéticas começou a ser discutido ainda no século XIX. 

Mas a criação da televisão se deu apenas anos mais tarde, na década de 1920, quando o 

escocês John L. Baird uniu componentes eletrônicos já desenvolvidos para este tipo de 

tecnologia e montou o primeiro protótipo de televisão de que se tem notícia. Desde então, 

aparelhos foram aprimorados até que tivessem maior viabilidade comercial. Sob esta lógica, 

em 1923, o russo Wladmir Zworykin criou e patenteou o ionoscópio, a partir do qual 

desenvolveu os primeiros tubos de televisão, os chamados Orticon – o primeiro modelo de 

televisor a ser produzido em escala industrial, em 1945.  

As transmissões abertas começaram na década de 1930, antes de haver produção de 

televisores em escala industrial. Em março de 1935, os alemães realizaram a primeira 

transmissão televisiva. Pouco após a ascensão do Partido Nacional Socialista ao poder, o novo 

recurso tecnológico foi empregado para propagar o regime liderado por Adolf Hitler. No 

Brasil, o acesso ao sinal aberto de TV se deu com a inauguração da TV Tupi pelo empresário 

e jornalista Assis Chateaubriand, em 1950. A primeira transmissão aconteceu no saguão do 

conglomerado de mídia Diários e Emissoras Associados, em São Paulo, em 1º de setembro 

daquele ano. Na época, Chateaubriand importou cerca de 200 aparelhos de TV para que os 

programas pudessem ser vistos na porta das lojas e por parte de uma seleta plateia de 

telespectadores abastados.  

                                                           

17 BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1997b, p. 13. 
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 Laurindo Leal Filho (2006) observa que a televisão surgiu no Brasil não como uma 

plataforma de propagação de avanços sociais e serviços públicos, mas como uma extensão do 

rádio, no que diz respeito ao conteúdo – agora somado à imagem –, e ao modelo institucional 

– um empreendimento comercial submetido à lógica empresarial e a ideologias dominantes. 

As concessões foram distribuídas pelo Estado de acordo com interesses particulares e 

comerciais, e se tornaram fonte de poder econômico e político. Apesar de precisarem cumprir, 

por lei, exigências relativas à programação, o compromisso social das empresas de 

comunicação nunca se mostrou prioritário.  

A omissão do Estado como órgão regulador ajudou a consolidar a autonomia das 

empresas, no sentido de garantir a elas o poder de decidir o que a sociedade deveria saber, 

como deveria se comportar e o que deveria consumir. Para o pesquisador da USP, apesar de o 

número de trabalhos acadêmicos sobre a TV brasileira começar a crescer em meados dos anos 

1980 – com a consolidação dos programas de pós-graduação das escolas de Comunicação –, 

foi apenas na virada do século que a televisão passou a ser mais discutida pela sociedade e a 

exigir mais atenção de quem a produzia. 

Foi aí que surgiram as primeiras vozes, capazes de se fazer ouvir apesar de o 

antagonista ser imensamente mais forte. Grupos passaram a se formar para 

discutir televisão; dissertações de mestrado e teses de doutorado cresceram 

em número e qualidade com a consolidação dos programas de pós-graduação 

em comunicação; certos parlamentares resolveram enfrentar o poder e usar 

os meios de que dispunham nessa batalha; ações mais práticas começaram a 

se desenvolver por meio dos canais institucionais oferecidos pelo Ministério 

Público. (LEAL FILHO, 2006, p. 11). 

O papel desempenhado pela televisão na sociedade brasileira conquistou espaço em 

discussões políticas e sociais. A TV passou a ser vista não apenas como produtora e 

transmissora de imagens, mas como uma instituição social capaz de influir, inclusive, nos 

rumos políticos e econômicos do país. Começou-se a pensar a ação da TV de forma mais 

sistematizada dentro de um contexto comunicacional hegemônico em uma sociedade 

massificada e desigual. 

Segundo Leal Filho, a partir dos anos 1990, a televisão teria alcançado os piores níveis 

de descompromisso com a qualidade, devido, principalmente, à busca pela audiência 

imediata, somada à questão da concorrência. 

Distribuídas ao sabor de interesses particulares, as concessões outorgadas 

pelo Estado em nome da sociedade tornaram-se fonte de poder econômico, 

político e – mais tarde – religioso, numa vertente que funde negócios, 

política e fé. [...] [A TV] afrontou a Constituição, o Estatuto da Criança e do 
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Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor, além de ferir 

compromissos em defesa dos direitos humanos assumidos pelo Brasil com 

outras nações. [...] Programas destituídos de compromissos sociais – e 

mesmo artísticos – sempre existiram na televisão brasileira, mas nunca de 

forma tão generalizada como começou a ser visto a partir do início dos anos 

1990. Ao mesmo tempo, a TV passou a surfar na onda neoliberal. Se os 

governos brasileiros sempre trataram o setor com luvas de pelica – 

temerosos de irritar os concessionários e açular sua ira – na década de 1990 

o Executivo praticamente abdicou de sua função reguladora. Como em quase 

toda a economia, o mercado reinava como senhor absoluto. (Ibid., p. 9-10).  

Se analisada em números, a televisão está presente nas casas e no cotidiano da grande 

maioria da população brasileira atualmente. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) de 2015
18

, 97,1% dos lares do país possuem pelo menos um aparelho 

de TV. Este número apresenta um aumento de 1,5 ponto percentual em relação ao ano 

anterior. A Pesquisa Brasileira de Mídia, realizada pelo Ibope sob encomenda da Secom 

também em 2015, confirmou que a televisão é o meio de comunicação de maior audiência no 

país, seguido pelo rádio e a internet. Entre os entrevistados, 95% disseram que assistem à TV, 

sendo 73% diariamente.  

A pesquisa revelou ainda que 23% das casas são atendidas por antena parabólica, 26% 

por um serviço pago de televisão, e 72% possuem acesso à TV aberta. 

 

 

Gráfico 9: Serviços de televisão nas casas brasileiras. Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, Ibope. 

 

Os resultados obtidos em relação à posse de antena parabólica apresentam 

características inversas aos da TV paga. Enquanto a última está presente nos grandes centros 

urbanos e é acessível aos estratos mais ricos e escolarizados da população, a antena parabólica 
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 Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf>. Acesso em: 31 jan. 2017. 
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é mais comum no interior do país: 49% dos entrevistados residentes em municípios com até 

20 mil habitantes declararam assistir à TV por meio dela, contra 4% nos municípios com mais 

de 500 mil habitantes. 

 

 

Gráfico 10: Casas com acesso à televisão por meio de antena parabólica. Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia 

2015, Ibope. 

 

Os dados da pesquisa mostram ainda que os brasileiros assistem à televisão, em média, 

4h31 por dia, de segunda a sexta-feira, e 4h14 aos sábados e domingos. A maior parte da 

população tem esse hábito, inclusive, todos os dias da semana (73%). O período de maior 

exposição é das 18h às 23h, embora nos dias de semana haja um pico de exposição na hora do 

almoço e, aos sábados e domingos, um aumento de audiência durante a manhã. 

 

2.1 O sistema de concessão e as legislações que regem a mídia no Brasil 

 

Assim como o transporte coletivo e a distribuição de energia elétrica, a comunicação 

no Brasil constitui um serviço público. Faz parte do grupo de atividades que devem ser 

prestadas pelo Estado, direta ou indiretamente, por meio de concessão ou permissão, para 

atender à coletividade. Trata-se de um direito previsto na Constituição Federal de 1988, que, 

quando promulgada, determinou que o setor de radiodifusão fosse administrado pelo governo 

federal e tivesse como objetivo principal o foco no interesse público. É como se o Estado 

emprestasse às empresas o espaço de transmissão – um bem público a ser explorado por elas. 

Como em todo setor de concessão pública, regras elaboradas pelo governo devem 

regular a mídia nacional. Ao longo das últimas décadas, surgiram propostas para um marco 

legal único que substituísse as diversas leis que tratam separadamente do segmento da 
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comunicação. Mas nenhuma foi aceita e, ainda hoje, há inúmeros pontos sem definição e 

vários projetos que, aos poucos, estabelecem novas regras e orientações – anulando ou se 

fundindo a outras já existentes. A falta de um código de conduta específico e de um órgão 

regulador a quem o “consumidor” de mídia possa recorrer dificulta a compreensão da 

atividade e a efetivação de um serviço de qualidade
19

.  

No que diz respeito às emissoras de televisão – objetos desta análise –, a pesquisadora 

Patrícia Maurício explica que o maior problema diz respeito à TV aberta. 

Ao observarmos a legislação brasileira para o audiovisual registra-se a falta 

de unificação. Após anos de debates no Congresso Nacional, foi possível 

unificar as regras para a TV por assinatura, que antes eram dispersas entre 

Lei do Cabo e regulações para TV por satélite e microondas. No entanto, a 

TV aberta não foi incluída nesta regulação, seguindo regras que abrangem 

muito mais questões técnicas que qualquer outro campo. (MAURÍCIO, 

2015, p. 140). 

As regras que regem o telejornalismo – e o jornalismo em geral – têm por base a 

Constituição Federal de 1988, que prevê, entre outros pontos, que “é assegurado a todos o 

acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”. O texto determina que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação”, e acrescenta que a legislação deve "estabelecer os meios legais 

que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou 

programações de rádio e televisão". 

Além da Constituição – que trata das leis do país de forma ampla –, a atividade da 

mídia deve responder ao Código Brasileiro de Telecomunicações
20

, de 1962. Regulamentado 

um ano mais tarde, o CBT é a principal referência legal especifica para a mídia. O texto foi 

elaborado com a finalidade de definir regras de funcionamento para os serviços de 

telecomunicações e radiodifusão no Brasil. Ficou definido, entre muitos outros aspectos, que 

os serviços de informação, divertimento, propaganda e publicidade das empresas de 

radiodifusão devem estar subordinados às finalidades educativas e culturais inerentes à 

atividade e de interesse nacional. As emissoras de radiodifusão, inclusive a televisão, devem 

cumprir sua finalidade informativa, destinando pelo menos 5% de seu tempo de programação 

à transmissão de serviço noticioso. O CBT criou também o Conselho Nacional de 
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 É importante reforçar que esta pesquisa se refere às TVs comerciais e não às públicas. 
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 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4117-27-agosto-1962-353835-

normaatualizada-pl.html>. Acesso em: 30 nov. 2017. 
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Telecomunicações para fiscalizar o cumprimento das finalidades e obrigações de 

programação por parte das emissoras de radiodifusão, rever contratos e opinar sobre 

renovações, além de aplicar sanções quando necessário.  

O Código Brasileiro de Telecomunicações sofreu sua mudança mais estrutural em 

1997, quando foi aprovada a Lei Geral das Telecomunicações
21

. Entre outros pontos, a LGT 

reforçou o aspecto regulador das concessões, autorizações e permissões ao criar a Agência 

Nacional de Telecomunicações. Parte integrante da administração pública federal, a entidade 

é vinculada ao Ministério das Comunicações e tem a função de órgão regulador das 

telecomunicações. Hoje, os serviços de telefonia e de transmissão de dados são 

regulamentados por essa lei, cabendo ao CBT a área de radiodifusão. 

Algumas normas complementaram o CBT nesses mais de 50 anos. Muitos artigos 

foram revogados e outros, incluídos. O Decreto Presidencial 52.795/63
22

 proíbe as 

concessionárias de “transmitir programas que atentem contra o sentimento público, expondo 

pessoas a situações que, de alguma forma, redundem em constrangimento, ainda que seu 

objetivo seja jornalístico”.   

Outra complementação é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 

1990, que também trata da mídia. Ele prevê punição a veículos de comunicação que 

divulguem, total ou parcialmente, sem a autorização devida, nome ou documentos de 

procedimento policial, administrativo ou judicial relativos a crianças ou adolescentes a que se 

atribua ato infracional. O texto também proíbe que indivíduos menores de idade autores de 

atos infracionais sejam identificados, direta ou indiretamente, por meio de fotografias ou 

qualquer ilustração.  

De acordo com o Estatuto, “o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos 

pessoais”. O texto também define que “é dever de todos velar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 

vexatório ou constrangedor”. É claro que por “todos” entende-se também os meios de 

comunicação. 
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É importante notar que o jornalismo no Brasil está ainda sob as orientações 

estabelecidas pelos tratados internacionais assinados pelo país. Entre eles, a Convenção 

Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1966, e 

declarações multilaterais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 

1948. 

Mas apesar de inúmeras leis e projetos se referirem à comunicação e às regras que 

empresas devem obedecer, muitos pontos ficam em aberto. Não há, por exemplo, definição 

legal sobre o que pode ser considerado monopólio ou oligopólio nos meios de comunicação, 

como acontece com outros setores. O CBT define apenas que a mesma pessoa não pode 

participar da administração ou da gerência de mais de uma concessionária, permissionária ou 

autorizada do mesmo tipo de serviço de radiodifusão, na mesma localidade. Contudo, não se 

proíbe que um mesmo grupo tenha o domínio de concessões para operar diferentes 

plataformas – como radiodifusão, mídia impressa, televisão e internet – no mesmo mercado, 

seja ele local, regional ou nacional. Surge, deste modo, um conceito exclusivo para tratar do 

mercado econômico da comunicação: a propriedade cruzada. Apesar de esse modelo ser 

proibido em outros países
23

, o Brasil nunca criou qualquer norma que proíba ou limite a 

propriedade cruzada por grupos empresariais de mídia. Assim, os principais grupos de 

comunicação nacionais comandam diferentes tipos de meios de comunicação social nos 

mesmos mercados. Comparando com outro serviço público, é como se um mesmo grupo 

controlasse grande parte do transporte público em uma cidade, sendo detentor de concessões 

para explorar serviços como ônibus, trens e metrôs simultaneamente. 

 

2.1.1 As dificuldades impostas à regulação 

 

Ainda não há um projeto definido para a regulação da mídia no Brasil, tampouco 

propostas efetivas dos poderes Executivo e Legislativo. Inúmeras tentativas de regular a mídia 

no país – tanto do governo quanto de associações ou grupos de jornalistas e demais 

profissionais envolvidos com radiodifusão, audiovisual e outras plataformas – esbarraram em 

obstáculos econômicos e políticos. A grande oposição apresentada até hoje pelas empresas de 

comunicação à regulação do conteúdo se baseia no argumento de que regulação é censura. Os 

veículos não querem que o governo estabeleça o que pode ou não ser dito sob o argumento de 
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 Inclusive nos Estados Unidos, país que inspirou boa parte da legislação de TV no continente americano. A 

regulação da mídia em outras nações vai ser destrinchada mais à frente, ainda neste capítulo.  
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que tais orientações seriam contrárias à liberdade de expressão. A pesquisadora Patrícia 

Maurício rebate esta premissa. 

A máxima corrente entre jornalistas de que no Brasil não existe liberdade de 

imprensa, mas sim liberdade de empresa – já que é a empresa que decide o 

que diz, em diversos casos inclusive torcendo a realidade para defender seus 

interesses – se aplica exemplarmente a esse caso. Não havendo um controle 

social, uma regulação por parte da sociedade, a empresa de comunicação é 

quem decide, muitas vezes fazendo valer a lei do mais forte. E o uso do 

argumento do cerceamento à liberdade de expressão é a forma de convencer 

a opinião pública a rejeitar as propostas de regulação do setor. [...] A 

liberdade de expressão, assim como o direito de ir e vir, pode e deve ser 

regulada, assim como existem sinais de trânsito e punições para quem 

estaciona irregularmente ou dirige na contramão. (MAURÍCIO, 2015, p. 

139-140) 

A regulação econômica da mídia, tampouco, parece interessar aos grandes grupos de 

comunicação. Apesar de caminhar no sentido de estabelecer a livre concorrência – um dos 

princípios fundamentais do capitalismo – ela afetaria diretamente grandes grupos de 

comunicação que detêm hoje autorizações para atuar em diferentes nichos midiáticos em uma 

mesma região. É claro que quem já está instalado no meio não quer ser prejudicado e/ou 

dividir o mercado com novos detentores de concessões.  

Regulação econômica significa, por exemplo, criar leis e regras que 

impeçam um mesmo grupo empresarial de ser dono de um jornal e uma 

emissora de televisão ou rádio na mesma região metropolitana ou estado. 

Este grupo poderia ter um jornal em um estado e uma emissora de TV em 

outro, talvez de outra região do país. Obviamente isso não interessa a um 

mercado oligopolizado como é o da comunicação no Brasil. (Ibid., p. 139). 

A pesquisadora reforça que, desta forma, a regulação econômica afeta diretamente o 

conteúdo, já que, a concorrência permitiria que mais vozes falassem ao público e tornaria 

mais difícil para um veículo evitar ou distorcer a verdade em momentos oportunos para o 

grupo controlador sem que o público percebesse a manobra. 

 

2.1.2 Tentativas de regulação ao longo dos anos 

 

A mudança mais recente em relação às concessões dos meios de comunicação e à 

regulação da mídia foi publicada no Diário Oficial da União em 29 de março de 2017. A 

Lei 13.424/2017
24

 foi aprovada na Comissão Mista do Congresso Nacional e na Câmara dos 
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Deputados em fevereiro do mesmo ano, e votada no Senado em 7 de março, dias antes da 

publicação. Entre outros pontos, o texto estabeleceu prazos e simplificou processos de 

renovação de outorga de rádios e emissoras de TV. As emissoras de rádio e TV podem 

funcionar em “caráter precário”, caso o prazo da concessão tenha vencido antes da decisão 

sobre o pedido de renovação. Ou seja, a emissora terá uma licença provisória de 

funcionamento até a definição da renovação da outorga pelo Ministério das Comunicações e 

pelo Congresso Nacional. Pedidos de transferência direta de outorga (que ocorre quando a 

emissora muda de controle e de razão social) também poderão ser analisados e aprovados 

durante esse período. 

A nova lei também retirou um trecho do Código Brasileiro de Telecomunicações que 

estipulava como requisito para a renovação o cumprimento de todas as obrigações legais e 

contratuais de emissoras e a manutenção de “idoneidade técnica, financeira e moral, atendido 

o interesse público”. Atualmente, as concessões de radiodifusão têm a duração de dez anos, 

no caso das rádios, e 15 anos, no caso das TVs.  

Como já foi exposto, contudo, a regulação da mídia não é pauta nova na agenda 

política
25

. Em abril de 2009, o Supremo Tribunal Federal derrubou uma das leis que 

delimitavam aspectos da atividade jornalística. A Lei da Imprensa era uma das últimas 

legislações do tempo da ditadura que continuavam em vigor. Sete dos 11 ministros da Corte 

entenderam que, por ter sido editada em 1967 – a partir de uma ótica punitiva e cerceadora da 

liberdade de expressão –, ela era incompatível com a democracia e com a atual Constituição 

Federal. Por isso, consideraram-na inconstitucional e tornaram-na sem efeitos em sua 

totalidade. 

Depois do julgamento, diversas questões relativas à atividade jornalística ficaram 

desprovidas de previsão normativa. Uma delas diz respeito a ações criminais e indenizações 

contra jornalistas. Juízes passaram a se basear apenas na Constituição Federal, no novo 

Código Civil brasileiro, que entrou em vigor em janeiro de 2003, e no Código Penal.  

Outra questão que ganhou atenção especial no STF diz respeito ao direito de resposta. 

Chegou a ser levantada a possibilidade de manutenção da Lei de Imprensa nesse ponto 

específico, mas a maioria dos ministros votou contra, por entender que esse direito está 
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previsto na Constituição Federal. Anos mais tarde, em 2015, a lei 13.188/15
26

 foi sancionada 

e regulamentou esta questão. O texto diz que “ao ofendido em matéria divulgada, publicada 

ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou 

retificação, gratuito e proporcional ao agravo”. 

A regulação da mídia foi discutida também no início do segundo mandato da ex-

presidente Dilma Rousseff, quando o Executivo chegou a sinalizar uma proposta de regulação 

econômica, especificamente com o fim dos monopólios e oligopólios no que diz respeito à 

propriedade de veículos de comunicação. Entretanto, nenhum texto foi encaminhado 

oficialmente ao Congresso. Em 2010, o então ministro-chefe da Secretaria de Comunicação 

Social, Franklin Martins, elaborou o projeto de Regulamentação dos Meios de Comunicação, 

mas o texto foi engavetado sem a divulgação de sua íntegra. 

Seis anos antes, em 2004, foi feita a primeira tentativa do governo Lula por meio da 

criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav). O texto estabelecia o 

Conselho Superior do Cinema e do Audiovisual como órgão superior para cuidar das políticas 

públicas para o setor da comunicação, e a Ancinav como órgão planejador, regulador e 

fiscalizador das atividades cinematográficas e audiovisuais. A Agência ficaria responsável 

pela televisão aberta e por assinatura, não apenas no que diz respeito aos programas e 

noticiários jornalísticos, mas também à publicidade. A minuta dizia que não seriam impostas 

censuras ideológica, artística ou política, e que haveria promoção da diversidade cultural e das 

fontes de informação.  

O projeto não foi visto com bons olhos pelas organizações empresariais. Ele previa o 

combate ao abuso de poder econômico e tentava propiciar a competição efetiva no mercado 

cinematográfico e do audiovisual. Além disso, firmava que as empresas deveriam oferecer ao 

público uma produção independente e regional – o que não interessava às grandes emissoras 

de TV, principalmente, que lucram ao investirem em uma produção única em poucos centros 

urbanos, com transmissão para todo o território nacional. Havia ainda um artigo que vedava, 

entre outras coisas, o monopólio e o oligopólio dos meios de comunicação social. É claro que, 

por barreiras políticas, o projeto não foi adiante. 
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2.1.2.1 Correndo por fora: tentativas de auto-regulação 

 

Na ausência de uma regulação do governo, não foram poucas as tentativas de auto-

regulação tanto da parte dos patrões quanto dos empregados das empresas jornalísticas. Do 

lado patronal, existe o Código de Ética da Radiodifusão Brasileira
27

, da Associação Brasileira 

de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), criado em 1993. O documento é mais voltado aos 

programas do que aos noticiários telejornalísticos. No texto, os empresários se 

responsabilizam por uma transmissão de entretenimento sadio, com informações corretas e 

elementos positivos que possam contribuir para a melhoria das condições sociais. Por outro 

lado, as empresas exigem direito à liberdade de informação e não aceitam quaisquer restrições 

que não sejam as determinadas pelas leis em vigor e as estabelecidas pelo Código. Contudo, 

ao longo dos anos, inúmeras divergências entre as emissoras têm comprometido tanto sua 

representatividade quanto sua capacidade de ação. 

Do lado dos profissionais, a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) apresentou ao 

governo a proposta de criação de uma autarquia – o Conselho Federal de Jornalismo
28

 – ainda 

na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O conselho seria baseado no Código 

de Ética da categoria, aprovado em assembleia. Voltada especificamente para a atividade 

jornalística, a proposta precisava de um projeto de lei para que o Conselho fosse criado. O 

projeto foi enviado ao Congresso pelo governo Lula em agosto de 2004. Entre os motivos 

para a criação dos dois órgãos, segundo o então ministro do Trabalho, Ricardo Berzoini, 

estava o fato de que, na época, não havia nenhuma instituição competente para normatizar, 

fiscalizar e punir as condutas inadequadas dos jornalistas.  

O projeto previa punições para os profissionais que cometessem irregularidades, como 

advertências, multas ou, até mesmo, a cassação definitiva do registro. Caberia aos conselhos 

"orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de jornalista e a atividade de 

jornalismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o 

território nacional, bem como pugnar pelo direito à livre informação plural e pelo 

aperfeiçoamento do jornalismo". O texto tinha como objetivo fiscalizar o exercício da 

profissão de jornalista, mas foi mal recebido pelo Congresso e pelas empresas de 

comunicação, que a classificaram como censura. Por outro lado, seus defensores alegavam 
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que seria um controle ético do trabalho dos jornalistas. Depois de um acordo entre partidos 

aliados e de oposição, a proposta foi derrubada na Câmara dos Deputados. 

Neste cenário, destaca-se também o Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação
29

 (FNDC), baseado no pressuposto de que a efetiva democratização dos meios 

de comunicação é fator fundamental para a democracia no Brasil. A teoria é reforçada pelo 

professor da Universidade de Brasília (UnB) Venício Lima, para quem não seria possível 

separar comunicação e política, e ambos de uma sociedade democrática. 

Você não pode ter uma teoria democrática que não contemple as questões 

relacionadas à comunicação no mundo contemporâneo. E você não pode 

também ter uma Teoria da Comunicação que não contemple as implicações e 

o papel central que, por exemplo, a liberdade de expressão no seu conceito 

histórico, grego e humanista moderno, representa na construção democrática. 

(NONATO, 2014, p. 87)
30

. 

Desde os anos 1990, o FNDC congregou cerca de 500 entidades da sociedade – entre 

associações, sindicatos, movimentos sociais, organizações não-governamentais e coletivos. O 

objetivo do Fórum é enfrentar problemas da área da comunicação no país por meio de 

articulações para denunciar e combater a concentração econômica da mídia, a ausência de 

pluralidade política e de diversidade social e cultural nas fontes de informação; os obstáculos 

à consolidação da comunicação pública e cidadã; e as violações à liberdade de expressão. 

Em mais de 20 anos de existência, o FNDC participou de lutas políticas como a 

concepção do conceito de Radiodifusão Comunitária, a regulamentação da cabodifusão, a 

reforma da Lei de Imprensa e a criação do Conselho de Comunicação Social do Congresso 

Nacional (CCS). Lançou em 2009 a Plataforma para o Marco Regulatório das Comunicações, 

baseada em mais de 600 proposições aprovadas na I Conferência Nacional de Comunicação 

(Confecom). O Fórum também integrou as discussões e articulações que possibilitaram a 

criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), um marco na regulamentação do sistema 

público de comunicação no Brasil, previsto na Constituição.  
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 Disponível em: <http://www.fndc.org.br/>. Acesso em: 7 dez. 2017. 
30

 Entrevista concedida a Cláudia Nonato, pesquisadora do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho 

(CPCT) da ECA-USP, e editora-executiva da revista Comunicação & Educação, em 2013. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/comueduc/article/view/78571/82623>. Acesso em:  dez. 2017. 
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2.1.3 A regulação da mídia no mundo 

 

Cada país tem sua legislação específica e suas formas de administrar as diversas 

plataformas midiáticas existentes atualmente. Muitos deles estão mais avançados do que o 

Brasil no que diz respeito à normatização e ao controle exercido sobre o conteúdo que é 

oferecido à população e às formas de distribuição das emissoras e/ou empresas dentro do 

mercado da comunicação. 

Na Europa Ocidental, até a década de 1980, a exploração da radiodifusão era 

monopólio do Estado. Na França, o princípio da regulação foi formalmente reconhecido por 

lei em 1982, com a criação da Alta Autoridade da Comunicação Audiovisual
31

, depois 

transformada em Comissão Nacional da Comunicação e das Liberdades
32

, em 1986. A criação 

da CNCL se deu com a definição do marco regulatório que passou a orientar, naquele 

momento, a operação das emissoras públicas e privadas, com o objetivo de proteger e 

promover a cultura nacional, além de garantir a liberdade expressão e a liberdade econômica 

com o pluralismo da mídia (nenhum grupo pode controlar mais de 30% da mídia impressa 

diária). Em 1989, a regulação ganhou novos poderes e passou às mãos do Conselho Superior 

do Audiovisual, que fiscaliza a manutenção da diversidade da cultura francesa e monitora o 

cumprimento de obrigações atribuídas à mídia, como a função educativa e a proteção aos 

direitos autorais.  

Em Portugal, a Entidade Reguladora Para a Comunicação Social
33

 (ERC), criada em 

2005, emite relatórios periódicos, separando jornais e revistas privados dos canais de 

radiodifusão, que são metade públicos e metade concessões do Estado. Além de ajudar na 

elaboração de políticas públicas para o setor, ela concede e fiscaliza concessões para 

audiovisual e telecomunicações, mas também regula jornais impressos, blogs e sites 

independentes. A Entidade zela pela não-constituição de monopólios e oligopólios, e pelo 

equilíbrio entre os sistemas público e privado. A regulação do conteúdo também é de 

responsabilidade da ECR, que deve buscar a promoção do pluralismo de vozes, isenção e 

transparência, e proteger o público mais jovem e minorias contra conteúdos considerados 

ofensivos.  

                                                           
31

 Os nomes de órgãos e leis estrangeiras deste subcapítulo foram traduzidos para o português pela autora desta 

análise. 
32

 Informações em: <http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-

par-date/decisions-depuis-1959/1986/86-217-dc/decision-n-86-217-dc-du-18-septembre-1986.8289.html>. 

Disponível em 07 dez. 2017. 
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 Informações em: <http://www.erc.pt/>. Acesso em 7 dez. 2017. 



69 

 

A regulamentação no Reino Unido ganhou força em 2003, quando uma lei determinou 

que a fiscalização relativa a emissoras de TV e rádio ficasse a cargo do Escritório de 

Comunicações (Ofcom). Entre as atribuições do Ofcom estão garantir a pluralidade da 

programação de TVs e rádios e assegurar que o público não seja exposto a material ofensivo 

e/ou tenha sua privacidade invadida. A atuação do órgão abarca a regulação econômica, mas 

também delimita regras específicas para o conteúdo, com monitoramento não só de 

funcionários, como também do público, por meio de reclamações que partem dos 

espectadores e de pesquisas realizadas para perceber expectativas e reações do público para 

ajudar no trabalho regulatório e na interpretação e aplicação do código. 

Mais recentemente, em 30 de outubro de 2013, a rainha Elizabeth II sancionou outra 

lei que, apesar de orientar a atividade dos meios de comunicação, relaciona-se em maior 

medida aos abusos cometidos pela imprensa sensacionalista do que propriamente à 

regulamentação da mídia. A discussão entrou em pauta após tabloides britânicos serem 

acusados de grampear telefones, de forma ilegal, para conseguir informações. Foi 

estabelecido, então, que um órgão regulador do governo pode aplicar multas e adotar medidas 

gerais para proteção do cidadão, além de obrigar jornais, revistas e sites com conteúdo 

jornalístico a publicar correções de matérias e pedidos de desculpas. A adesão das empresas 

de mídia ao órgão é voluntária, mas a não-adesão implica o risco de punições ainda maiores 

caso elas sejam enquadradas nas normas.   

Ao contrário do que ocorre em diversos países europeus, a regulação da mídia nos 

Estados Unidos é pautada por regras contidas em diferentes legislações. O setor de 

audiovisual (além de internet, telefonia e satélite) é fiscalizado desde 1932 pela Comissão 

Federal de Comunicações (FCC). A regulação da FCC ocorre especialmente em questões 

técnicas e econômicas ligadas ao mercado. Também diz respeito a aspectos relativos a 

conteúdos, mas em menor escala, já que a Comissão atua especialmente em casos de abuso 

por existir o entendimento de que o teor do que está sendo veiculado deve ser regulado pela 

opinião pública. A legislação norte-americana prevê a possibilidade de ações judiciais em 

casos de difamação por parte da mídia e obriga os canais de televisão a exibir, no mínimo, três 

horas por semana de programação educativa para crianças, além de limitar o tempo de 

comerciais durante a exibição de produtos direcionados ao público infantil.  

Um dos pontos centrais da regulação nos EUA é o estímulo à competição. Há regras 

que proíbem a chamada propriedade cruzada dos meios. Isso significa que uma mesma 

empresa não pode ser proprietária, por exemplo, de um jornal e de uma emissora de TV ou de 



70 

 

rádio na mesma cidade. Em relação ao número de emissoras de TV que um grupo pode ter, 

não há limite. Mas – independentemente da quantidade – elas não podem atingir mais de 39% 

das residências do país
34

. 

A regulação da mídia na Argentina visa coibir os abusos na concentração e na conduta 

dos veículos de comunicação. A Lei da Mídia foi aprovada em 2009 depois de uma disputa 

entre o governo e os meios de comunicação de oposição, em especial o Clarín, que, com a 

decisão, deveria abrir mão de mais da metade das suas cerca de 200 concessões de TV. A lei 

define regras para emissoras de rádio e TV, e propõe mecanismos destinados à promoção, 

descentralização, desconcentração e incentivo à competição dos meios de comunicação. Os 

canais abertos de TV, por exemplo, devem emitir percentuais mínimos de produção nacional, 

de produção própria que inclua noticiários locais e, no caso das cidades com mais de um 1,5 

milhão de habitantes, de produção local independente. Entre os pontos da lei que merecem 

destaque estão a criação da Autoridade Federal dos Serviços de Comunicação Audiovisual – 

órgão autárquico e descentralizado que aplica, interpreta e fiscaliza o cumprimento da lei – e a 

criação do Conselho Federal de Comunicação Audiovisual, para atender reclamações e 

demandas populares relativas aos meios de comunicação.  

 

2.1.4 A importância da regulação e a ética como fator regulador  

 

Por se tratar de uma concessão pública e por ser o mais abrangente veículo de 

comunicação no que diz respeito à audiência, a TV centraliza as atenções e desempenha 

papeis fundamentais dentro de um sistema político democrático como o brasileiro. Em tese, as 

empresas não recebem os canais para defender seus interesses, muito menos para oferecer 

produtos partidarizados – o que, inclusive, é proibido por lei –, mas para prestar um serviço 

público de qualidade. Serviço este que está diretamente relacionado ao aprimoramento da 

democracia no país, na medida em que tem o poder de levar aos cidadãos opiniões diversas, 

fundamentadas, e fazer com que cada um possa pensar e concluir por si.  

Neste sentido, as emissoras possuem mecanismos diversos que podem tornar a 

democracia muito mais sólida e eficiente. Para Leal Filho, a diversificação é fundamental para 

oferecer alternativas entre as grades de programação apresentadas. 

                                                           
34

 A lei da propriedade cruzada nos Estados Unidos vem sofrendo pressão nos últimos anos dos grandes 

conglomerados de comunicação e entretenimento, que têm gerado fusões em larga escala de empresas 

jornalísticas, de audiovisual e lazer. 
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Pode haver até alguma rede com novela ou programa de auditório. Mas no 

mesmo horário, em outro canal deve estar no ar um documentário, um 

telejornal, um musical de qualidade ou mesmo uma partida de futebol. O que 

importa é a variedade, em vez da mesmice medíocre dos dias atuais – e a 

existência de um espaço institucional capaz de receber e encaminhar nossas 

inquietações e angústias. (LEAL FILHO, 2006, p. 108). 

Patrícia Maurício acredita que, mesmo que de forma lenta e irregular, e sem conseguir 

aprovar um projeto abrangente, a sociedade brasileira vem avançando no que diz respeito a 

uma regulação da mídia que leve à defesa dos interesses do cidadão.  

A TV brasileira, de uma forma geral, trata seus espectadores como 

consumidores. O ideal seria que ela, como todo o mercado de audiovisual, 

enxergasse o seu público como cidadãos, mas, quando isso não é possível, o 

papel de consumidor pode ser usado para defender os direitos do 

telespectador. (MAURÍCIO, 2015, p. 150). 

Para a professora da PUC-Rio, no telejornalismo tradicional, a situação está 

razoavelmente sob controle nas emissoras comerciais brasileiras no que diz respeito à ética e à 

lei. 

A TV Globo, depois da polêmica sempre lembrada da edição do Jornal 

Nacional para o debate Collor x Lula (1989), tem cuidado redobrado, 

especialmente em época eleitoral. No Jornal SBT Rio, a editora e 

apresentadora diz que existem regras básicas que os jornalistas têm que 

seguir, como ouvir os dois lados, não identificar menores nem pessoas que 

fazem denúncias ou em situação de risco. “Isso é tarefa do repórter, mas, se 

ele não faz, fazemos aqui, botando mosaico”. As emissoras também seguem 

à risca a legislação eleitoral, para evitar ações de candidatos na Justiça. (Id., 

2005, p. 273). 

Patrícia Maurício afirma que, na ausência de uma regulação unificada, o cotidiano do 

trabalho da mídia se apoia em procedimentos pautados na técnica e na ética jornalística
35

, em 

atitudes que evitem problemas judiciais e em recomendações das chefias para questões 

específicas, que visam, muitas vezes, um noticiário com boas avaliações. Para ela, a situação 

hoje é bem melhor do que foi no passado recente. Apesar disso, reforça a necessidade de 

regulação ao reconhecer que, mesmo com mais cuidado em relação à ética e à lei, as 

emissoras não estão livres de escorregões e de trabalharem, de certa forma, na direção de 

interesses particulares. 

Em jornalismo, existe sempre o perigo de o órgão de comunicação 

determinar como tal pessoa ou assunto deve ser tratado no noticiário, 

levando em conta não o interesse do público, mas sim interesses econômicos 

e ideológicos da própria empresa. [...] O problema ético vai aparecer com 

mais intensidade nos programas jornalísticos policialescos e também em 
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Salvo em momentos em que os interesses empresariais do grupo jornalístico falam mais alto.  
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programas de variedades que fazem uso do jornalismo. Programas como 

Cidade Alerta e Brasil Urgente são recorrentes no “ranking da baixaria” 

elaborado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. 

(Ibid., p. 274). 

Mesmo que o setor da comunicação esteja sob alguma regulação – seja da 

Constituição e/ou de leis ordinárias, incluindo as que tratam do direito de imagem, de calúnia, 

injúria e difamação e o Estatuto da Criança e do Adolescente –, a professora da PUC-Rio 

argumenta que uma regulação unificada, com um órgão fiscalizador único, seria mais 

eficiente para que fossem percebidos os abusos e para que as vítimas pudessem buscar 

reparação e/ou punição. “Quanto mais dispersão, mais confuso fica o cidadão em relação a 

seus direitos. No Brasil, o que se vê é um emaranhado de leis, regras e agências que não dão 

conta do todo e deixam muita coisa de fora”. (MAURÍCIO, 2015, p. 141). 

Venício Lima avalia que a regulação teria implicações de fundamental importância 

para a sociedade, inclusive reforçando direitos e deveres que já estão na Constituição e 

orientando princípios necessários à programação de emissoras de rádio e televisão, por 

exemplo. 

Um deles é a questão da produção regional. De priorizar a produção 

regional, feita por cultura nacional, educativa, e a produção independente. 

Imagine, num país do tamanho do nosso, regularizar e disciplinar, por lei, 

um princípio como esse. Em cada estado ou região brasileira, ter estímulo 

para produção cultural, jornalística, educativa, local, feita por produção 

independente local. Isso tem repercussões na formação profissional, no 

mercado de trabalho, na economia, porque, por exemplo, a produção 

independente vai gerar emprego, terá uma cadeia produtiva que será criada, 

incentivada. Isso terá efeito em longo prazo até na identidade das pessoas, 

que vão se ver representadas na programação de rádio e televisão. Isso hoje 

só acontece em relação aos excluídos, aos pobres, aos miseráveis, que são 

motivo de chacota nos programas policiais locais. (NONATO, 2014, p. 90-

91). 

Segundo o pesquisador da UnB, um dos principais motivos para a inexistência de uma 

regulação da mídia no Brasil, mesmo depois de tantas tentativas, é a presença de um círculo 

vicioso.  

Temos um sistema de mídia oligopolizado, que é corruptor da opinião 

pública, porque privatiza o acesso e exclui do debate público a maioria da 

população. Com isso, colabora para esse desequilíbrio na representação da 

sociedade civil no parlamento; boa parte dos parlamentares, historicamente 

eleitos, está direta ou indiretamente envolvida com as concessões de 

radiodifusão e, portanto, com os interesses dos grandes grupos, porque são a 

eles afiliados ou diretamente controladores de concessões. E isso se torna um 

círculo vicioso, porque os interesses privados dos parlamentares coincidem 

muitas vezes com os interesses dos grandes grupos, e isso realimenta um 
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sistema que é excludente, oligopolizado, e impede que se altere um processo 

que beneficia quem já está nele. (Ibid., p. 89-90). 

É preciso defender uma agência reguladora capaz de analisar criteriosamente e julgar 

os pedidos de concessão e de renovação de concessões de forma que as empresas candidatas 

apresentem propostas e realmente ofereçam programações que levem em conta a diversidade 

cultural do país, integrem as diversas parcelas da população e, acima de tudo, respeitem à 

proposta social vinculada a uma concessão pública. Apesar de esta análise acreditar, como 

reforçou a pesquisadora Patrícia Maurício, que a mídia no Brasil tem apresentado evoluções 

acerca do respeito ao cidadão e ao tratamento dispensado a ele – principalmente, acredita-se, 

pela pluralidade de plataformas existentes hoje, como a internet, que é um espaço mais 

democrático e que permite que diferentes vozes sejam ouvidas, evitando que informações 

possam ser alteradas ou escondidas –, é necessário unificar a legislação para que todas as 

regras e determinações sejam apresentadas de forma clara, e que o consumidor possa 

realmente compreender seus direitos e cobrar mudanças em relação aos produtos ofertados a 

milhões de brasileiros. 

  

2.2 A influência do telejornalismo 

  

É inegável o papel político e social que a televisão desempenha hoje na construção do 

cotidiano e na formação de um olhar hegemônico acerca do Brasil. O veículo detém, em 

grande escala, o monopólio real sobre os instrumentos de produção e difusão da informação, e 

determina o acesso dos cidadãos à comunicação e ao que considera que seja notícia. A TV 

constitui um instrumento fundamental dentro do processo de globalização nas últimas 

décadas, ao se tornar o principal mecanismo de homogeneização de hábitos, valores e ideias 

ao redor do mundo, definindo padrões culturais e comportamentais, e transmitindo verdades e 

preconceitos, como se fossem valores comuns a toda sociedade. 

Para o pesquisador e sociólogo Octavio Ianni (1999) – um dos protagonistas da 

sociologia brasileira dos anos 1960 –, as condições e possibilidades de organização, 

funcionamento, dinamização e generalização das formas de vida, trabalho e cultura baseiam-

se, em larga medida, no modo pelo qual a mídia exerce suas atividades, presenças e 

influências.  

Ao lado do mercado e planejamento, das agências governamentais, das 

organizações multilaterais, das empresas, corporações e conglomerados 

transnacionais, a mídia impressa e eletrônica, da qual se destaca a televisiva, 
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exerce uma influência acentuada ou preponderante nas relações, processos e 

estruturas de integração social, desde cima, espalhando-se pelas diferentes 

esferas da vida social. Ao lado das suas atividades pluralistas e democráticas, 

favorecendo o debate, a controvérsia e a mudança social em geral, é inegável 

que a mídia também influencia mais ou menos decisivamente a integração, 

isto é, a articulação sistêmica de uns e outros, gentes e ideias, em escala 

local, nacional, regional e mundial. (IANNI, 1999, p. 22-23). 

Leal Filho (2006) lembra que em países como o Brasil, onde partidos, sindicatos e 

organizações de moradores têm grande dificuldade de exercer um papel mediador entre o 

cidadão e o Estado, os meios de comunicação ocupam esse espaço. É por meio deles que os 

políticos se comunicam a distância com as grandes plateias. No entender do pesquisador, a 

democracia plena no Brasil estaria diretamente ligada ao serviço oferecido pelas empresas 

detentoras dos meios de comunicação e, principalmente, da televisão. Desta forma, enquanto 

as emissoras tiverem o poder de operar por conta própria, sem uma fiscalização mais rígida, o 

sistema democrático estará comprometido. 

Pelo fato de se constituir num serviço público, a televisão tem a obrigação de 

fornecer programações diversificadas e complementares. Um antiexemplo 

clássico é dado por um jogo de rúgbi transmitido simultaneamente por oito 

emissoras de televisão de uma mesma região dos Estados Unidos. No Brasil, 

ocorre a mesma coisa. Quando uma emissora comercial encontra uma 

fórmula de sucesso, com grande audiência, logo é copiada pelas 

concorrentes, tirando do telespectador qualquer tipo de escolha. Se no 

entretenimento essa prática leva à rotina e à monotonia das “escolhas 

iguais”, no jornalismo cria situações de unanimidade perigosas para uma 

vida democrática. (LEAL FILHO, 2006, p. 17). 

De acordo com Leal Filho, a televisão brasileira se move por interesses comerciais, o 

que faz a informação ser tratada como um produto a mais, um caminho em busca de 

audiência. Para ele, a produção e a escolha do que é ou não notícia são comparáveis a um 

balcão de negócios – se inserido no contexto comunicacional, um balcão de notícias.  

A marca do telejornalismo no Brasil é a pasteurização da notícia. As pautas 

dos telejornais circulam em torno dos mesmos temas. O pensamento único 

que busca se impor ao mundo desdobra-se nas agendas nacionais. Na tela, 

desfilam personagens do setor hegemônico da sociedade, com 

predominância dos atores econômicos e políticos. São chefes de Estado, 

ministros, empresários, economistas, parlamentares. Falam sobre o que 

interessa ao poder: governos, economia (bolsas, câmbio, taxas de juros, 

inflação), empresas, fóruns internacionais políticos e econômicos. Assuntos 

acompanhados das tragédias que aparecem e desaparecem sem mais 

explicações e com as amenidades esportivas, do showbiz ou dos zoológicos. 

(Ibid., p. 95). 

Tratado desta forma, o telejornalismo praticado pela TV comercial no Brasil termina 

por excluir, muitas vezes, temas, associações e personagens que poderiam aproximar o 
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produto ofertado à noção de cidadania e aprimorar o processo democrático. Em vez disso, a 

notícia fica subordinada à linguagem da plataforma e aos interesses comerciais do grupo que a 

mantém e de seus anunciantes. Os mecanismos do campo jornalístico sujeito às exigências do 

mercado exercem grande influência sobre diferentes campos de produção, como o cultural, o 

jurídico, o artístico e, até mesmo, o científico. Eles interferem nas relações de força no interior 

destes setores e afetam, inclusive, o que se produz.  

Para Pierre Bourdieu (1997a), essa influência é ainda maior com a televisão. 

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, que 

aqueles que o surgimento da literatura industrial, com a grande imprensa e o 

folhetim, provocara. (BOURDIEU, 1997a, p. 102). 

A televisão tem consolidado também, ao longo dos anos, sua importância nos cenários 

político e eleitoral do país. O horário obrigatório destinado a partidos reflete o valor atribuído 

aos canais de televisão, na medida em que grupos divergentes disputam (e chegam, inclusive, 

a se unir) para conquistar mais tempo de TV graças à compreensão de que este benefício, 

geralmente, corresponde a um maior número de votos. Além disso, há também a questão das 

linhas editoriais das emissoras, que podem trabalhar para beneficiar ou prejudicar 

determinados partidos ou candidatos, mesmo que de maneira velada. 

Em artigo de agosto de 2002, Leal Filho (2006) revela que em uma conversa com o 

então futuro presidente da República Fernando Henrique Cardoso, nos anos 1970 – em meio à 

ditadura militar – o sociólogo deixou escapar uma ambição que exemplifica e comprova o 

importante papel que as grades das emissoras desempenham na política brasileira. “Ele disse 

que mais do que um partido, o que gostaria mesmo de ter era uma emissora de televisão”, 

lembra Leal Filho. Fernando Henrique já vislumbrava à época o papel que a televisão viria a 

desempenhar com a volta da democracia, muito maior do que o poder de sindicatos e outras 

organizações sociais que se constituiriam após o fim da ditadura. 

  

2.2.1 O espelho de Narciso 

  

Bourdieu (1997b) observa que o acesso à televisão tem como contrapartida uma 

censura invisível, uma perda de autonomia ligada, entre outras questões, ao fato de que o 

assunto é imposto, de que as condições da comunicação são impostas e, sobretudo, de que a 

limitação de tempo impõe restrições ao discurso. Segundo o teórico francês, pode-se atribuir 
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parte destas restrições à questão política das empresas de comunicação. O controle sobre os 

jornalistas e convidados atua como instrumento de poder, além das nomeações para os postos 

dirigentes dentro da empresa. Somadas a estas intervenções, aparece o conformismo e a 

autocensura. “As pessoas se conformam por uma forma consciente ou inconsciente de 

autocensura, sem que haja necessidade de chamar sua atenção”. (BOURDIEU, 1997b, p. 19). 

 Além do aspecto político, há também questões econômicas neste processo de 

restrições e imposições. Para o pesquisador, pode-se dizer que também se exerce sobre a 

televisão a pressão econômica, expressa por um conjunto de fatores como as pessoas que a 

possuem; os anunciantes, que pagam a publicidade; o Estado, que oferece subvenções; e, 

principalmente, as empresas às quais estão ligadas as emissoras. São mecanismos anônimos, 

invisíveis, por meio dos quais se exercem censuras de toda ordem que fazem da televisão um 

instrumento de manutenção da ordem simbólica e da despolitização do cidadão. 

Os fundadores da República, no século XIX, diziam, esquece-se disso, que o 

fim da instrução não é unicamente saber ler, escrever, contar para poder ser 

um bom trabalhador, mas também dispor dos meios indispensáveis para ser 

um bom cidadão, para estar em condição de compreender as leis, de 

compreender e defender seus direitos, de criar associações sindicais... É 

preciso trabalhar pela universalização das condições de acesso ao universal. 

(Ibid., p. 96). 

 Bourdieu apresenta uma visão pessimista em relação à televisão, porque acredita que, 

na medida em que a plataforma define em grande parte as notícias que chegarão à sociedade – 

tendo em mente as audiências das emissoras de TV frente a de outros meios de comunicação, 

como os jornais impressos, por exemplo – as restrições impostas pelos aspectos político-

econômicos traduzem uma espécie de violência simbólica das relações de comunicação pela 

mídia contra a população. “A 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”. (Ibid., p. 22). 

A televisão se mostra um instrumento de comunicação pouco autônomo e dependente 

de uma série de restrições impostas, inclusive, pelas relações sociais entre jornalistas: as 

relações de concorrência. Segundo Bourdieu, a busca pela audiência e a consequente 

programação oferecida à sociedade baseada nela são uma parte da ação simbólica que resulta, 

de certa forma, na censura e na determinação do que será ou não mostrado ao público. Para 

ele, as notícias de variedades, por exemplo, consistem em uma espécie rudimentar de 

informação importante por interessar a todo mundo sem ter consequências e por ocupar um 

tempo que poderia ser empregado para dizer outra coisa. “Se minutos tão preciosos são 
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empregados para dizer coisas tão fúteis, é que essas coisas tão fúteis são de fato muito 

importantes na medida em que ocultam coisas preciosas”. (Ibid., p. 23). O pesquisador 

defende que, ao insistir nas variedades e preencher o raro tempo disponível na TV com o 

vazio, afastam-se as informações pertinentes que deveriam ser oferecidas aos cidadãos para 

que eles exerçam seus direitos democráticos.  

Por sua grande audiência frente a outros meios de comunicação, a televisão gera 

efeitos políticos e culturais realmente significativos à sociedade. Se a informação apresentada 

por ela se torna uma “informação-ônibus”
36

, sem aspereza, homogeneizada, a tendência é que 

haja uma conformidade do público perante o conteúdo apresentado e uma despolitização dos 

sujeitos. 

É uma lei que se conhece muito bem: quanto mais um órgão de imprensa ou 

um meio de expressão qualquer pretende atingir um público extenso, mais 

ele deve perder suas asperezas, tudo que pode dividir, excluir. [...] Ele deve 

aplicar-se em não “chocar ninguém”, como se diz, em jamais levantar 

problemas ou apenas problemas sem história. Na vida cotidiana, fala-se 

muito da chuva e do tempo bom porque é o problema com o qual se está 

certo de não causar choque. [...] Quanto mais um jornal estende sua difusão, 

mais caminha para assuntos-ônibus que não levantam problemas. Constrói-

se o objeto de acordo com as categorias de percepção do receptor. (Ibid., p. 

62-63). 

Outra característica de extrema relevância para analisar a televisão – observa Bourdieu 

– é o índice de audiência, que exerceria um efeito particular: se retraduz na pressão da 

urgência. A busca pelo chamado furo dita, na maioria das vezes, o ritmo de trabalho em uma 

redação de jornalismo. 

A concorrência entre os jornais, a concorrência entre os jornais e a televisão, 

a concorrência entre as televisões toma a forma de uma concorrência pelo 

furo, para ser o primeiro. [...] Há objetos que são impostos aos 

telespectadores porque se impõe aos produtores; e se impõe aos produtores 

porque são impostos pela concorrência com outros produtores. Essa espécie 

de pressão cruzada que os jornalistas exercem uns sobre os outros é geradora 

de toda uma série de consequências que se retraduzem por escolhas, por 

ausências e presenças. (Ibid., p. 39).  

Na análise das programações telejornalísticas, percebe-se que a escolha do que será 

dito depende, em grande parte, do que os outros veículos dizem. A decisão sobre o que é 

importante, o que merece ser transmitido, passa necessariamente por outros informantes. Uma 

redação não resolve sozinha o que é ou não notícia. A troca – mesmo se feita a partir de locais 

                                                           
36 Os fatos-ônibus são aqueles que não devem chocar ninguém, que não dividem opiniões, que formam consenso 

e interessam a todos, mas que, ao mesmo tempo, não abordam nada de verdadeiramente importante. Eles não 

estimulam o pensamento crítico e ajudam na manutenção da ordem simbólica.  
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diferentes e sem interação física – é determinante neste processo, que leva a uma espécie de 

nivelamento, de homogeneização, das programações apresentadas, principalmente pela mídia 

hegemônica. Os meios de comunicação de maior audiência definem o que será ou não 

mostrado por meio de um espectro comum entre os veículos, de forma que muitos conteúdos 

que poderiam e deveriam ganhar destaque ficam de fora das grades de notícias.  

Bourdieu critica a velocidade com que as notícias são pensadas e produzidas. Para ele, 

ao dar a palavra a profissionais que supostamente pensam em velocidade acelerada, a TV 

pode estar condenada a transmitir as chamadas “ideias feitas” – aquelas banais, 

convencionais, comuns, aceitas pelo senso comum. 

São também ideias que, quando as aceitamos, já estão aceitas, de sorte que o 

problema da recepção não se coloca. Ora, trata-se de um discurso, de um 

livro ou de uma mensagem televisual, o problema maior da comunicação é 

de saber se as condições de recepção são preenchidas; aquele que escuta tem 

o código para decodificar o que estou dizendo? Quando emitimos uma “ideia 

feita” é como se isso estivesse dado; o problema está resolvido. A 

comunicação é instantânea porque, em certo sentido, ela não existe. Ou é 

apenas aparente. (Ibid., p. 40). 

 Os “lugares-comuns” que desempenham papel de extrema relevância na conversação 

cotidiana têm a vantagem de que todas as pessoas podem admiti-los instantaneamente, seja 

pela banalidade ou por serem comuns ao emissor e ao receptor. Ao contrário, o pensamento 

seria mais subversivo: teria que desmontar as “ideias feitas” e propor questionamentos 

encadeados e entrelaçados, o que, naturalmente, exigiria mais tempo e reflexão.  

 É importante lembrar também, para a compreensão deste processo de censura 

invisível, que a televisão é capaz de, paradoxalmente, ocultar mostrando: exibir uma coisa 

diferente do que seria necessário à informação ou, até mesmo, mostrar o que seria preciso 

mostrar, mas de modo em que o que é apresentado se torna insignificante ou não corresponde 

à realidade. Mostrar implica selecionar, portanto editar, cortar. 

Segundo Bourdieu, a tela da televisão se tornou uma espécie de espelho de narciso, um 

lugar de exibição narcísica, na medida em que é usada não necessariamente para oferecer 

conteúdo, mas como uma plataforma de exibição que leva mais em consideração o ato de 

falar para o público do que o conteúdo do que está sendo, de fato, falado. Sobre a participação 

de entrevistados em programas telejornalísticos, o pesquisador diz que tem “a impressão de 

que, ao aceitar participar sem se preocupar em saber se se poderá dizer alguma coisa, revela-

se muito claramente que não se está ali para dizer alguma coisa, mas por razões bem outras, 

sobretudo para se fazer ver e ser visto”. (Ibid., p. 16). 
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Bourdieu defende que sejam propostas reflexões acerca da participação de 

pesquisadores, cientistas, escritores e artistas, por exemplo, para que a televisão ultrapasse a 

barreira da exibição da figura do entrevistado para ir além e ter como foco o conteúdo do 

discurso. Segundo ele, para que cada um não fique entregue a si mesmo diante da escolha de 

saber se deve ou não aceitar convites para a televisão, deveria haver uma negociação coletiva 

por partes dos entrevistados em relação aos jornalistas com o intuito de chegar a uma espécie 

de contrato, definir o que pode e deve ser dito e, principalmente, associar os profissionais da 

TV a uma reflexão destinada a buscar meios de superar as ameaças de instrumentalização. 

 É necessário lutar contra uma programação baseada no exibicionismo, no senso 

comum e, principalmente, em índices de audiência para se atingir uma sociedade democrática. 

Segundo Bourdieu, “o índice de audiência é a sanção do mercado, da economia, isto é, de 

uma legalidade externa e puramente comercial” (Ibid., p. 96). E a televisão regida por ele 

contribui para exercer sobre o público, supostamente livre e esclarecido, as pressões do 

mercado, que nada têm de democráticas ou de reflexo de uma opinião coletiva racional. Mas, 

pelo contrário, contribuem para reforçar os mecanismos de dominação e controle de um 

conteúdo que se revela, em grande parte, homogêneo e banalizado. 

 

2.3 A espetacularização da notícia 

 

Um dos primeiros pensadores a fazer uma análise crítica da sociedade sob a perspec-

tiva da espetacularização foi Guy Debord. Em seu trabalho mais conhecido, A Sociedade do 

Espetáculo, o escritor francês (2003) mostra que o conceito de espetáculo está relacionado à 

vida humana: ele é sua afirmação como aparência. O espetáculo, compreendido em sua 

totalidade, é simultaneamente o resultado e o projeto do modo de produção existente. Não é 

um complemento do mundo real, um adereço decorativo, mas constitui o modelo presente da 

vida socialmente dominante.  

O espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e 

seu instrumento de unificação. Enquanto parte da sociedade, o espetáculo 

concentra todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o 

foco do olhar iludido e da falsa consciência; a unificação que realiza não é 

outra coisa senão a linguagem oficial da separação generalizada. O 

espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre 

pessoas, mediatizada por imagens. (DEBORD, 2003, p. 14). 

Debord frisa que a principal manifestação do espetáculo se concentra nos meios de 

comunicação de massa. Considerado sob este aspecto restrito, o espetáculo invadiria a 



80 

 

sociedade como simples instrumentação e estaria longe da neutralidade. Para ele, “a 

administração desta sociedade e todo o contato entre os homens já não podem ser exercidos 

senão por intermédio deste poder de comunicação instantâneo”. (Ibid., p. 22). 

São comuns na televisão – inclusive no telejornalismo – programas que exploram a 

espetacularização para a garantia da audiência. Fatos cotidianos ganham a dimensão de 

eventos grandiosos para atrair a atenção de telespectadores, mesmo que, geralmente, seja 

necessário invadir a privacidade de personagens anônimos e abandonar o pudor e/ou a ética 

profissional. 

Este tipo de cobertura utiliza mecanismos de narrativa que impõem o discurso único, 

de modo que se anule o direito à reflexão e à transformação do próprio indivíduo e da 

sociedade. Expõe-se um problema e logo é dada a solução, com muita veemência e 

verborragia. “Ao telespectador não é dado o direito de refletir, raciocinar e elaborar a própria 

opinião. Tudo já vem pronto, com o nítido objetivo de reforçar o conservadorismo arraigado 

em amplas camadas da população”. (LEAL FILHO, 2006, p. 114). Neste processo, os 

apresentadores desempenham papel fundamental: 

Nossos apresentadores de jornais televisivos, nossos animadores de debates, 

nossos comentaristas esportivos tornaram-se pequenos diretores de 

consciência que se fazem, sem ter de forçar muito, os porta-vozes de uma 

moral tipicamente pequeno-burguesa, que dizem “o que se deve pensar” 

sobre o que chamam de “os problemas da sociedade”, as agressões no 

subúrbio ou a violência na escola. (BOURDIEU, 1997b, p. 65). 

Quando se discute o sensacionalismo no telejornalismo, volta à tona o episódio da 

cobertura do cárcere privado de uma adolescente em Santo André, na Grande São Paulo, em 

outubro de 2008, que terminou com a morte da jovem. O Caso Eloá, como ficou conhecido, 

foi o mais longo sequestro em cárcere privado já registrado no estado: mais de cem horas. O 

destaque da cobertura midiática – não no aspecto positivo da palavra – foi o programa “A 

Tarde É Sua”, comandado pela jornalista Sônia Abrão, na RedeTV!. A apresentadora 

entrevistou ao vivo o sequestrador e a vítima, ambos por telefone, e interferiu diretamente na 

negociação da polícia. O programa, que registrava na época uma média diária de dois pontos 

no Ibope, teve pico de cinco pontos durante a entrevista com o criminoso
37

. Uma decisão 

editorial baseada no nível de audiência, e uma interferência perigosa e inconstitucional. 

O tema já tinha ido parar também nas telas de cinema. O filme norte-americano A 

Montanha dos Sete Abutres, de 1952, se desenvolve a partir da temática do poder da mídia, 
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 Um ponto de Ibope em São Paulo corresponde a 59 mil domicílios. 
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com destaque para a espetacularização, o controle das massas e a manipulação da informação. 

A trama, passada no interior dos Estados Unidos, mostra um repórter veterano e frustrado 

com a carreira, que busca uma grande estória para contar. Charles Tatum forja, então, um 

grande acontecimento: ele parte de um sequestro sem grande repercussão e o transforma em 

assunto nacional, modificando aspectos do acontecimento e interferindo diretamente no 

andamento do resgate. 

O sensacionalismo sempre pautou o noticiário impresso, que por sua vez influenciou o 

telejornalismo. Acontecimentos semelhantes a estes – em menores e maiores proporções – 

não são raros. Pode-se citar a cobertura incessante de outras estórias dramáticas que tiveram 

como objetivo prender a audiência interessada na resolução do fato, apresentado como uma 

grande trama, principalmente, pelas emissoras de TV. É difícil esquecer casos como o de 

Suzane Von Richthofen, que planejou o assassinato dos pais em um bairro nobre de São 

Paulo, em outubro de 2002. Ou o de João Hélio, o menino que morreu após ser arrastado pelo 

lado de fora do carro da mãe, preso ao cinto de segurança, depois de um assalto em Oswaldo 

Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em 7 de fevereiro de 2007.  

Outro caso emblemático foi o de Isabela Nardoni, de cinco anos, que teria sido jogada 

do sexto andar de um edifício na Zona Norte de São Paulo, em março de 2008. O incêndio na 

boate Kiss, que matou 242 pessoas e feriu outras 680, na cidade de Santa Maria, no Rio 

Grande do Sul, em janeiro de 2013, também teve uma grande cobertura, baseada na 

espetacularização e na exploração do sofrimento de centenas de famílias. Isso sem contar os 

casos de violência que são, diariamente, destrinchados e explorados por programas como o 

Cidade Alerta, da Record TV, o Brasil Urgente, da Band, e os extintos Aqui e Agora, do SBT, 

e Linha Direta, da TV Globo, só para citar alguns exemplos. 

Mas se engana quem pensa que esta situação vale apenas para notícias ligadas à 

violência, principalmente nos grandes centros urbanos. A abordagem baseada na 

espetacularização dos fatos atinge também outros ramos do jornalismo, como política e 

economia. Um exemplo foi a cobertura das manifestações populares de 2013 – iniciadas em 

Porto Alegre, pela redução das tarifas do transporte público, e espalhadas por todo o país, sob 

outras bandeiras. A forma com que os protestos eram mostrados – priorizando a violência por 

uma questão política –, transformava a reação em um grande espetáculo, de forma que os 

manifestantes fossem menosprezados e que a opinião pública ficasse, de certa forma, contra 

eles.  
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Um episódio emblemático desta cobertura foi uma enquete feita pelo apresentador 

José Luiz Datena, em 13 de junho daquele ano, no programa Brasil Urgente, da TV 

Bandeirantes. “Você é a favor de protesto com baderna?”, quis saber Datena, na tentativa de 

direcionar as respostas do público para o “não”. Surpreendentemente, a maioria das pessoas 

respondeu “sim”, e o apresentador, que criticara as depredações em programas anteriores, 

passou a dizer que a manifestação era pacífica e a exaltá-la como necessária ao país. A 

abordagem, que começou com tom crítico, valeu-se da ferramenta da espetacularização, 

chamou o público para participar e mudou de posição para estar de acordo com a opinião 

popular e dar prosseguimento ao espetáculo. Datena acabou por atribuir às manifestações o 

status de “um show de democracia”. 

Pode-se recorrer a outros exemplos recentes de espetacularização em contextos 

políticos. A votação na Câmara dos Deputados, em Brasília, pela abertura do processo de 

impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, em 17 de abril de 2016, foi marcada por 

cenas de exibicionismo por parte dos parlamentares que sabiam que a sessão estava sendo 

transmitida ao vivo pela TV. Muitos alegaram votar pela família e por Deus, com discursos 

inflamados, exaltando os bons costumes, sem ao menos citar os crimes que ali deveriam ser 

analisados. O espetáculo continuou com a imprensa. A TV Globo, emissora de maior 

audiência do país, mostrou ao vivo a votação e, após a repercussão negativa em todo o Brasil 

em relação ao conteúdo dos votos e à forma como a votação foi conduzida, o veículo voltou a 

exibir as imagens e a discutir aquele evento nos dias subsequentes. 

É possível ainda citar o episódio em que o ex-presidente Lula foi denunciado pela 

Polícia Federal como suposto chefe do esquema de corrupção na Petrobras, em 14 de 

setembro de 2016. Em uma coletiva de imprensa que durou quase três horas, o procurador 

Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da operação Lava-Jato, apresentou 

organogramas em slides de PowerPoint que colocavam Lula no centro de todos os desvios da 

estatal. A espetacularização, iniciada na esfera da Polícia Federal e do Ministério Público 

Federal, recebeu a adesão das emissoras de TV, com a transmissão ao vivo de toda a 

exposição. O espetáculo da apresentação ganhou destaque na internet: os termos 

“PowerPoint” e “PPT” (referência ao programa de computador) ficaram entre os mais citados 
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do Twitter, brincadeiras tomaram conta de redes sociais, e o episódio foi classificado como 

“midiático” por parte da imprensa internacional, como o jornal espanhol El País
38

. 

 

2.4 A imagem como recurso fundamental 

 

 Bourdieu (1997b) afirma que o mundo da imagem é dominado pelas palavras. De nada 

vale uma foto ou vídeo sem a legenda ou a explicação do que deve ser visto. Mas 

diferentemente do que afirma o pesquisador, acredita-se aqui que a imagem tem, sim, um 

poder de extrema relevância, não só para o telejornalismo, mas para todas as demais 

plataformas que se valem dela na construção de sua narrativa. É claro que o texto que 

acompanha a imagem – seja na televisão ou através de uma legenda em um meio impresso ou 

qualquer plataforma online – diz muito sobre o modo como a notícia será interpretada pelo 

público, porém a forma como a imagem é pensada e produzida orienta a compreensão do 

cenário mostrado. Na sociedade contemporânea, cada vez mais audiovisual, a imagem assume 

o papel de verdade incontestável, embora se saiba que a edição pode recontar estórias e 

construir narrativas. 

 Percebe-se o poder das imagens, por exemplo, com a retomada de eventos históricos. 

A imagem dos aviões se chocando contra as duas torres do World Trade Center em 11 de 

setembro de 2001, nos Estados Unidos, ficou marcada na lembrança de norte-americanos e de 

todo o mundo. A menina vietnamita com o corpo parcialmente queimado correndo nua pela 

estrada se tornou um dos ícones da guerra do Vietnã. Mais recentemente, em 2015, a imagem 

de uma criança síria morta em uma praia da Turquia virou símbolo do descaso com que o 

mundo ocidental trata a crise dos refugiados que causou a morte de milhares de pessoas no 

Oriente Médio e na África, que tentam escapar de guerras, perseguições e da pobreza.  

No Rio de Janeiro, é possível citar ainda as imagens impressionantes da fuga em 

massa de supostos traficantes após a invasão do conjunto de favelas do Alemão pelas forças 

públicas de segurança, em novembro de 2010. O Jornal Nacional, principal noticiário da TV 

Globo, conquistou, por esta cobertura, o prêmio Emmy Internacional – o Oscar da televisão 

mundial – na categoria notícia. É claro que as informações em tempo real contribuíram em 
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 Reportagem disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2016/09/14/politica/1473885781_336741.html>. 

Acesso em: 13 março 2017. 
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larga escala para a conquista, mas o grande destaque foram as imagens feitas do helicóptero 

da emissora pelo operador de sistemas Francisco de Assis
39

. 

Os efeitos de sentido relacionados aos enquadramentos e movimentos de câmera têm 

muito a acrescentar ao debate sobre a forma com que os assuntos são abordados em um 

telejornal. A pesquisadora e professora Juliana Freire Gutmann (2012), da Faculdade Social 

da Bahia, acredita que “ao se apresentar na versão televisual, o jornalismo forja valores 

discursivos a partir de necessárias articulações com recursos televisivos, o que inclui as 

dimensões expressivas do audiovisual”. (GUTMANN, 2012, p. 65).  

Produzir e compreender o telejornalismo exige que sejam considerados fatores além 

do conteúdo editorial. É de extrema relevância observar a importância de sua dimensão 

formal e expressiva por meio do uso de recursos audiovisuais. O close
40

 longo sobre o 

semblante da mãe que acaba de perder o filho em um tiroteio, o enquadramento contra-

plongée
41

 da autoridade questionada ou um corte que mostre uma imagem que contraria a fala 

do entrevistado ganham efeitos de sentido que podem ser mais reveladores do que o texto. 

 

2.4.1 Os enquadramentos e seus efeitos 

 

A noção de enquadramento – no que diz respeito a questões relativas ao discurso 

audiovisual – é considerada uma das mais importantes das linguagens cinematográfica e 

televisiva. Antes mesmo da edição, enquadrar é decidir o que vai ser mostrado, é determinar o 

recorte da cena a ser oferecido ao espectador, que deverá guiar sua percepção do real narrado 

naquela plataforma audiovisual. 

De acordo com o pesquisador Fábio Bitencourt Cadorin (2014), se recortes de uma 

suposta realidade são efetuados no momento da obtenção das imagens, a seleção delas estreita 

ainda mais a visão do acontecimento. 

O fato de imagens conterem intertextualidadade, enunciadores e dialogismo, 

depreende-se que, no caso da televisão, o que se apresentará como realidade 

é tão-somente um pequeno recorte do que ela pode ser. [...] A imagem 

televisiva não apenas se reveste de intenção enunciativa como, em via de 

mão dupla, reproduz o que de alguma forma é esperado pelo telespectador. 

[...] A imagem no telejornalismo não pode ser considerada mais do que a 

                                                           
39

 Além da grande representatividade adquirida por estas imagens, é importante destacar que a decisão de colocá-

las no ar, ao vivo, pode ter evitado que atiradores que estavam no helicóptero da Polícia Militar fizessem ainda 

mais vítimas. Segundo policiais ouvidos à época, os agentes não atiraram porque estavam ao vivo na TV. 
40

 Close é o enquadramento em que a câmera fica próxima ao objeto. O conceito será explicado a seguir. 
41

 Contra-plongée é o enquadramento em que a câmera enquadra a imagem de baixo para cima. O conceito 

também será explicado a seguir. 
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expressão de uma realidade possível, tanto porque a imagem está sujeita a 

percepções diversas, como pelo fato de que a realidade parece estar 

desprovida de uma condição objetiva e mais próxima de uma construção 

social. (CADORIN, 2014, p. 4-5). 

O enquadramento – tanto no cinema, quanto em outras mídias – depende de três 

elementos: o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Em uma explicação simplista, o 

plano é determinado pela distância entre a câmera e o objeto em foco. No começo do cinema, 

os norte-americanos criaram três tipos básicos de planos, que ainda hoje são comumente 

utilizados, além de terem possibilitado o surgimento de novas adaptações
42

: o plano aberto, na 

qual a câmera fica distante do objeto, que ocupa uma parte pequena do cenário, criando uma 

atmosfera de ambientação; o plano médio, em que a câmera se posiciona a uma distância 

mediana do objeto, de modo que ele ocupa um espaço considerável do ambiente, mas permite 

espaço a sua volta, criando uma impressão de posicionamento e movimentação; e o plano 

fechado (também conhecido como close ou primeiro plano), que compreende a câmera 

próxima ao objeto, que ocupa quase todo o cenário, para criar um ambiente de intimidade e 

expressão. 

 

 

Figura 1: plano aberto. Fonte: reprodução da internet
43

. 

 

                                                           
42

 É importante destacar que as nomenclaturas que definem os planos podem variar de acordo com o autor ou o 

local onde são utilizadas. 
43

 Todas as imagens a seguir são de autoria de um site e estão disponíveis em: 

<http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/>. Acesso em 15 fev. 2017. 
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Figura 2: plano médio. Fonte: reprodução da internet. 

 

 

 

Figura 3: plano fechado. Fonte: reprodução da internet. 

 

A partir destes três planos básicos, podem ser feitos ajustes finos com variantes – 

como “um pouco mais aberto” ou “um pouco mais fechado” – ou, ainda, há a possibilidade de 

se estabelecer novos planos, com maior nível de detalhamento e complexidade. Apesar de as 

nomenclaturas poderem sofrer alterações, é importante destacar aqui outros três planos 

importantes para esta análise: o plano americano, em que a figura é enquadrada do joelho para 

cima; o primeiríssimo plano (também conhecido como “big-close”), que enquadrada dos 

ombros para cima; e o plano detalhe, que apresenta apenas uma parte do rosto ou do corpo do 

indivíduo (um olho, uma mão ou um pé) ou do objeto (uma bala caída no chão ou uma caneta 

em cima da mesa, por exemplo).  
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Figura 4: plano americano. Fonte: reprodução da internet. 

 

 

 

Figura 5: primeiríssimo plano. Fonte: reprodução da internet. 

 

 

 

Figura 6: plano detalhe. Fonte: reprodução da internet. 

 

Os outros dois componentes do enquadramento dependem do ângulo de 

posicionamento da câmera em relação ao objeto retratado. Quanto à altura do ângulo, três 

posições são fundamentais. O ângulo normal é quando a câmera está no nível dos olhos da 

pessoa ou objeto que está sendo mostrado no vídeo. Plongée (palavra francesa que significa 



88 

 

“mergulho”) ou câmera alta representam uma imagem feita com a câmera acima do nível dos 

olhos, voltada para baixo. O plano plongée é muito utilizado para transmitir a sensação de 

inferioridade ao personagem ou objeto, já que produz o efeito de diminuí-lo, situando-o em 

um plano onde existe algo maior do que ele, que o olha de cima e dá conta de toda sua 

dimensão. Ao contrário, contra-plongée ou câmera baixa têm o efeito inverso, com a câmera 

abaixo do nível dos olhos, voltada para cima.  O espectador fica abaixo do personagem ou 

objeto, que acaba engrandecido em cena. O contra-plongée gera uma sensação de 

grandiosidade e superioridade do que está sendo filmado em relação ao observador. 

 

 

Figura 7: ângulo normal. Fonte: reprodução da internet. 

 

 

 

Figura 8: plongée. Fonte: reprodução da internet. 
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Figura 9: contra-plongée. Fonte: reprodução da internet. 

 

Já em relação ao lado do ângulo, são quatro as posições fundamentais: frontal, quando 

a câmera fica posicionada em linha reta com o rosto da pessoa ou objeto retratado; ¾ é 

chamada a posição em que a câmera forma um ângulo de aproximadamente 45 graus com o 

rosto da pessoa ou o objeto; perfil, que compreende a câmera em um ângulo de 

aproximadamente 90 graus com o rosto da pessoa, podendo ser feito à esquerda ou à direita; 

e, por último, de nuca, quando a câmera está posicionada atrás da pessoa filmada, em linha 

reta com sua nuca. 

 

 

Figura 10: frontal. Fonte: reprodução da internet. 
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Figura 11: ¾. Fonte: reprodução da internet. 

 

 

 

Figura 12: perfil. Fonte: reprodução da internet. 

 

 

 

Figura 13: de nuca. Fonte: reprodução da internet. 

 

Outra noção importante – principalmente em uma análise de telejornalismo – diz 

respeito ao “extra-quadro”, aquilo que não está sendo mostrado pela câmera, mas que pode 

ser imaginado pelo espectador ou registrado pelo som. É comum dizer que alguém ou alguma 

coisa está “fora de quadro” ou “em off” quando não está visível naquele enquadramento, mas 
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faz parte da história. No telejornalismo, é habitual a utilização da expressão “em off” para se 

referir ao repórter, apresentador ou entrevistado que está apenas sendo ouvido pelo público, 

mas não visto. 

 

2.4.1.1 O enquadramento no telejornalismo 

 

No telejornal, o contato entre os sujeitos comunicativos (apresentadores e/ou 

repórteres e o público) e o consequente status de confiança são forjados por um jogo de 

sentidos controlado pelo corpo da figura que está sendo mostrada na tela, que convoca a 

audiência para o interior do discurso. Para Gutmann, apesar de o público não estar presente 

fisicamente no estúdio, ele atua discursivamente, como endereçado da conversa, sendo 

posicionado de modo mais próximo ou afastado do mediador. 

No âmbito verbal, o público é instado a participar por meio do uso de vocativos – o 

pronome “você” – e de verbos no imperativo, como em “boa noite para você”, “você vai ver”, 

“veja como fica o tempo” e “saiba o que fazer”. É utilizada a função fática da linguagem, 

aquela, segundo Roman Jackbson, em que o texto se dirige diretamente ao espectador para 

buscar aproximação
44

. Mas, se por um lado, as convocações no verbal são explícitas, os 

dispositivos visuais ficam mais ocultos. 

A moldura visual pela qual se vê o corpo dos sujeitos é importante estratégia 

de construção de posições e, consequentemente, de sentidos para os atos de 

fala. Por essa razão, os enquadramentos de câmera são explorados como 

dispositivos expressivos para a interação proposta, produzindo, pelo menos, 

quatro tipos de efeitos que remetem a uma situação de conversa: 1. 

Distanciamento; 2. Aproximação entre os sujeitos do discurso (enunciador e 

enunciatários); 3. Ênfase argumentativa; e 4. Inclusão do interlocutor 

(enunciatário) na cena comunicativa. Nesse caso, os planos e movimentos de 

câmera, articulados ao texto verbal, funcionam como profícuas estratégias 

discursivas para os atos conversacionais. (GUTMANN, 2012, p. 68). 

De acordo com os pesquisadores Bruno Souza Leal e Flávio Pinto Vale (2009), o 

telejornalismo desenvolveu sua credibilidade em torno do eixo frontal estabelecido na altura 

do olhar: a câmera deve capturar os acontecimentos a partir de uma posição externa a eles, 

                                                           
44

 As funções da linguagem foram classificadas por Roman Jackobson e estão no livro Usos da Linguagem, de 

Francis Vanoye. 
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assumindo o papel de observadora. Esse posto de observação determina condições de 

significação por meio da distância sugerida pela escala de planos. 

 Historicamente, os enquadramentos conhecidos como “plano americano” (PA) e 

“primeiro plano” (PP) são os mais utilizados para posicionar apresentadores e repórteres 

diante da câmera. O PA afasta o mediador da tela e o enquadra na altura da cintura ou do 

busto, de modo a acentuar seu lugar distanciado, hierarquicamente localizado como a 

autoridade do discurso. Já o PP é usado em situações mais explícitas de interpelação, na 

medida em que sugere maior proximidade em relação à audiência ao enquadrar o apresentador 

na altura do ombro. O chamado close reforça a intimidade com o interlocutor ao apresentar o 

sujeito do discurso na altura do pescoço. 

 Mais recentemente, os jornais locais adotaram um novo formato de apresentação, que 

pressupõe maior liberdade do âncora, com o plano geral (PG). A bancada do apresentador fica 

mais afastada, e o cenário inclui uma parte maior do estúdio, como se o telespectador 

finalmente conhecesse aquele espaço, como se o lugar onde o apresentador aparece todos os 

dias lhe fosse, de certa forma, familiar. O âncora é, muitas vezes, mostrado de corpo inteiro e 

caminha pelo estúdio, de forma a eliminar – ou diminuir – o ar de formalidade e imprimir um 

estilo mais semelhante à “vida real”, menos rígido. O plano mais aberto, que insere, no espaço 

físico delimitado pela tela, o ambiente físico do jornal – o cenário da enunciação – permite 

simulações de contato entre o sujeito de fala e o público, reforçando um contexto de interação. 

 Outra característica que pode ser observada e, até mesmo considerada uma tendência 

contemporânea, é a de incluir mais de um sujeito de fala no mesmo quadro, acionando assim 

uma situação de bate-papo. Esta estratégia se dá, por exemplo, entre o apresentador e um 

comentarista, o apresentador da previsão do tempo ou aquele que fornece as informações 

sobre o trânsito. Ao inserir duas ou mais pessoas na tela, o sentido que se pretende instaurar é 

o de troca cotidiana entre um sujeito que fala e os que ouvem, operação que simula o 

enunciatário e o enunciador aparentemente em uma mesma instância discursiva e que os 

aproxima do telespectador, que se sente participante do bate-papo ou, pelo menos, semelhante 

àqueles que conversam na TV. 

A estratégia deixa claro que a forma do dito, a moldura interpretativa criada 

para um determinado acontecimento a partir dessa representação de conversa 

cotidiana, pode sobrepor-se ao fato em si. Ou seja, nem sempre é pelo 

conteúdo que se convoca interesse, mas pela situação em que o público é 

inserido. Nessas situações, os usos dos enquadramentos de câmera se 

apresentam como um profícuo modalizador de sentido. (GUTMANN, 2012, 

p. 73). 
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 Para Gutmann, as movimentações de câmera também são importantes modalizadores 

de situações de conversa entre apresentação e recepção por promoverem deslocamentos de 

olhar para os diversos lugares da cena comunicativa, produzindo aproximações e 

distanciamentos no discurso. Segundo a pesquisadora, os movimentos de câmera, 

principalmente o travelling
45

, a panorâmica
46

 e o zoom, atuam junto aos planos como recursos 

de aproximação, inclusão, distanciamento e ênfase argumentativa. “Esses movimentos de 

câmera posicionam o interlocutor em distintos momentos de uma corriqueira situação de 

conversa: chegada e apresentação, pequenas pausas e despedida”. (Ibid., p. 70). Um 

determinado enquadramento temático pode ser realçado pelo enquadramento de câmera, que 

conduz o telespectador a perceber não apenas sobre o que se fala, mas sobre o modo como 

algo é apresentado. 

 A moldura visual promovida pelos enquadramentos de câmera por meio da qual o 

público se relaciona com os profissionais que falam na TV é explorada pelos meios de 

comunicação no sentido de estabelecer posições e a interação com o público dentro do 

processo dialogal proposto. Os planos e movimentos de câmera, em articulação ao texto 

verbal, são importantes estratégias visuais para a concretização dos atos conversacionais e 

seus efeitos. Segundo Gutmann, os enquadramentos são apropriações culturais, formas 

materiais e simbólicas de lidar com a notícia na TV, que podem funcionar como dispositivos 

expressivos configuradores de conversa no tempo presente e suposta participação da 

audiência. Os enquadramentos constituem uma estratégia de comunicabilidade e constituem 

uma marca formal de produção e reconhecimento da notícia televisiva. 

 

2.4.2 O poder da edição 

 

Até aqui, foi possível compreender que esta análise defende a produção da imagem 

não como um processo objetivo, mas como construção carregada de significações que 

ultrapassam o que está visível a um primeiro olhar. Além do momento da captura pelo 

repórter cinematográfico, a imagem é também trabalhada nas chamadas ilhas de edição antes 

de ir ao ar. Na maioria das vezes, em um ambiente profissional de telejornalismo, as imagens 

                                                           
45

 Travelling, na terminologia de cinema e audiovisual, é todo movimento de câmara em que esta realmente se 

desloca no espaço. Na maioria das situações, o travelling é obtido movimentando-se a câmara com o auxílio de 

um carrinho sobre trilhos, o que permite um deslocamento mais suave em qualquer tipo de terreno. 
46

 Na imagem panorâmica, a câmera fica parada em um mesmo eixo e faz um movimento na horizontal de forma 

a mostrar um ângulo maior de imagens. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Audiovisual
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carrinho
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– enquadradas e pensadas por um indivíduo – passam por uma edição – realizada por um 

segundo profissional – e são atreladas a um texto – desenvolvido por uma terceira pessoa. 

Desta forma, é preciso considerar que o conteúdo capturado pela câmera não reproduz a 

realidade, mas uma representação. A edição é de extrema importância para o resultado a ser 

apresentado ao espectador. 

A edição de um telejornal no padrão adotado pelas televisões abertas no Brasil 

compõe-se de escalada
47

, blocos, intervalos, chamadas, notas, entradas ao vivo e matérias. Já 

as reportagens são estruturadas, em sua maioria, a partir de cabeça
48

, off
49

, sonoras
50

, 

passagem
51

 e, às vezes, nota pé
52

. Nas reportagens ou nas outras partes que compõem o 

telejornal – a não ser quando o apresentador está em primeiro plano –, as imagens têm papel 

fundamental, seja para guiar o conteúdo verbal ou para ilustrar o que está sendo noticiado. 

Neste processo, a escolha do conteúdo visual não pode ser, de forma alguma, aleatória. Pelo 

contrário, ocupa papel testemunhal, na medida em que texto e imagem devem estar em 

sintonia, isto é, a imagem deve acompanhar a narrativa textual ou – em casos em que a parte 

imagética por si só diz mais do que o texto, como acontece com cenas impactantes de 

fenômenos naturais, por exemplo – a narrativa textual deve acompanhar a imagem.  

O ritmo dos planos acompanha o ritmo da narração; o tempo de exposição de cada 

frame
53

 depende do impacto e da importância atribuídos a ele; os movimentos de câmera são 

explorados de modo a ficarem, não apenas confortáveis esteticamente, mas enfatizando o que 

se deseja enfatizar; a ordem das imagens reflete as preferências dos editores; a redundância 

dos planos é consoante à dispersão, uma vez que permite que se retome visualmente a 

linearidade do relato oral após lapsos ou desvios de olhar. Todas as escolhas são, de alguma 

maneira, justificadas. 

O fato de a maioria do conteúdo visual transmitido pelo telejornalismo ser 

acompanhada de texto verbal – no caso da plataforma, por meio da linguagem falada –

                                                           
47

 A escalada é o início do telejornal, o momento em que o(s) apresentador(es) mostra(m) de forma rápida e 

breve os assuntos que serão apresentados durante o noticiário. 
48

 Cabeça é o texto lido pelo apresentador para dar início à matéria. Como se diz no jargão jornalístico, para 

“chamar” a reportagem. 
49

 Off é o texto escrito e lido pelo repórter. É a parte verbal da reportagem na qual o apresentador não aparece, 

apenas as imagens. 
50

 Sonoras são as entrevistas apresentadas durante a reportagem. 
51

 Passagem é a parte textual na qual o repórter está em quadro. 
52

 Nota pé é um encerramento da matéria lido pelo apresentador. Esta ferramenta é utilizada em maior escala em 

reportagens que precisam de uma resposta de pessoas que foram citadas. 
53

 Frame (em português, quadro ou moldura) é cada um dos quadros ou imagens fixas de um produto 

audiovisual. 
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também merece destaque. As imagens precisam estar de acordo com o conteúdo audiovisual. 

Essa necessidade de relacionar o verbal e as imagens contribui para a construção da realidade 

a ser mostrada, podendo reduzir ou ampliar a amplitude do acontecimento em questão.  

Se em determinada notícia, se deseja fazer crer que uma manifestação reuniu muita 

gente, planos fechados em grupos de pessoas são mais trabalhados do que planos abertos, que 

mostrariam espaços vazios e permitiriam o questionamento por parte dos telespectadores da 

real adesão ao movimento. Se a ideia for mostrar uma invasão violenta ou a forma truculenta 

com que um grupo enfrentou a polícia em uma manifestação, posiciona-se a câmera ao lado 

dos agentes de segurança e mostra-se o suposto ataque de frente, priorizando a forma com que 

os civis foram em direção aos policiais e não como estes agiram em relação aos 

manifestantes. 

O episódio que ficou mundialmente conhecido como massacre de Eldorado dos 

Carajás, no sul do Pará, em 17 de abril de 1996, foi registrado pela TV Liberal de Marabá
54

. 

Como a equipe de reportagem chegou ao local antes da Polícia Militar – não com o intuito de 

cobrir uma situação de violência, mas para mostrar o acampamento dos trabalhadores rurais 

sem terra e o conflito agrário, comum na região –, no momento da invasão da PM, a câmera 

estava localizada ao lado dos manifestantes, e não dos agentes de segurança. Desta forma, foi 

possível mostrar a polícia avançando sobre os trabalhadores e criar o entendimento de que os 

29 mortos e os mais de 70 feridos foram, de fato, vítimas dos policiais
55

. 

Na política brasileira, o momento mais representativo para ilustrar o poder da edição 

foi o debate entre os ex-presidentes Lula e Fernando Collor, então candidatos, na eleição de 

1989. Neste ano, os brasileiros foram às urnas para eleger o novo presidente da República, na 

primeira eleição presidencial pelo voto direto após 29 anos. Entre o primeiro e o segundo 

turnos, as pesquisas eleitorais mostravam um empate técnico, com Lula em curva ascendente, 

e Collor, ao contrário, em queda. Foram realizados dois debates entre os candidatos.  No dia 

seguinte ao segundo, a TV Globo apresentou duas matérias com edições do evento: uma no 

Jornal Hoje e outra no Jornal Nacional. Ambas foram questionadas, mas foi a edição do JN 

que provocou polêmica e levantou a hipótese de manipulação. A emissora foi acusada de 

favorecer Collor na seleção dos momentos exibidos e no tempo destinado aos dois candidatos, 

já que Collor teve um minuto e meio a mais do que Lula e os trechos destacados teriam sido 

                                                           
54

 A TV Liberal é a afiliada da TV Globo no Pará. 
55

 Imagens disponíveis em: < http://g1.globo.com/pa/para/jornal-liberal-1edicao/videos/v/ato-marca-os-20-anos-

do-massacre-de-eldorado-dos-carajas/4965050/>. Acesso em: 6 fev. 2018. 
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francamente favoráveis ao ex-governador de Alagoas. A Rede Globo sempre negou que tenha 

havido qualquer intenção por trás das reportagens. Somente 16 anos depois, em 2015, a 

direção do grupo admitiu que não foi uma edição equilibrada. É claro que não se pode atribuir 

o resultado da eleição apenas a este acontecimento, mas o fato é que Collor de Mello saiu 

vitorioso. 

De acordo com o pesquisador Bruno Souza Leal (2006), a credibilidade, que deveria 

ser proporcionada pela “força das imagens”, parece se apresentar menos como um resultado 

inequívoco delas do que de um esforço de enunciação para o qual contribuem outros 

elementos, como as características do dispositivo, o gênero discursivo e o texto verbal. “Não 

são as imagens que se impõem por si só como fatos: elas são produzidas e organizadas de 

forma a se integrarem às necessidades, ao modo de dizer do telejornal”. (LEAL, 2006, p. 11). 

Nessa perspectiva, percebe-se a importância das imagens para os noticiários televisivos, 

porém mais do que isso, a absoluta interferência que a forma como ela é pensada e produzida 

tem no produto final que chega ao telespectador. 

 

2.4.3 A imagem como construção social 

 

 As imagens exibidas pelo telejornalismo devem ser pensadas não só como um 

instrumento da notícia, um apoio audiovisual para a informação, mas como parte da 

construção da narrativa audiovisual. É preciso compreender as imagens por meio de uma 

leitura cultural. A realidade apresentada pela imagem televisiva resulta sempre de um 

processo de construção social. O conteúdo visual que chega às casas dos telespectadores – 

ainda que possa estar munido de intenções objetivas – tende sempre a revelar olhares de 

sujeitos inseridos em um determinado contexto dramático. Não apenas por questões 

intencionais, mas porque indivíduos produzem conteúdos subjetivos de acordo com sua 

bagagem e também com base nos efeitos de sentido a que o espectador está acostumado. 

Assim, o plano fechado em close com o depoimento da mãe que acaba de perder o filho em 

um desabamento ou acidente de trânsito reforça a dramaticidade da cena. O plano aberto das 

torcidas comemorando a vitória de seu time acentua a euforia coletiva, assim como a 

expressividade do abraço ao campus da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) no 

Maracanã por parte da comunidade acadêmica traduz a força da manifestação. Compreender o 

processo de construção da realidade a partir da imagem veiculada pelo jornalismo televisivo 

se revela, assim, uma tarefa extremamente complexa. 
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Para Bruno Souza Leal (2006), o papel das imagens no telejornalismo encontra uma 

formulação bastante comum nos manuais de telejornalismo, o de serem “representações do 

real”. A expressão – frequentemente uma afirmativa – parece não comportar questionamentos, 

seja sobre sua natureza, os processos dessa representação ou a veracidade das imagens. O 

pesquisador – assim com esta pesquisa – vai de encontro a essa definição e compreende a 

questão da verdade, no telejornal, como um efeito de sentido. O papel das imagens está muito 

além de um documento mecânico do real. A imagem no telejornalismo apenas reduz a 

realidade ao visível, de acordo com o espaço e a estrutura disponíveis, além, é claro, de um 

fator de extrema importância: o indivíduo que está por trás da câmera. 

A narrativa televisual seria resultado de uma experiência de mediação e ao 

mesmo tempo produziria uma experiência na sua relação com o espectador. 

[...] A “experiência” da televisão compreende, além daqueles elementos 

implicados diretamente na produção de significados, os ritmos e a 

composição das imagens, cores, formas, enquadramentos, sons e outros 

recursos que mobilizam sensível e emocionalmente o espectador e seu corpo. 

(LEAL, 2006, p. 5). 

Segundo Cadorin (2014), a apreensão do conteúdo visual é condicionada pela práxis, 

pela vivência em determinado contexto imaginário. Se toda imagem depende da produção de 

um sujeito – ou vários –, é lógico pensar que o conteúdo visual transmitido pela televisão não 

retrata a realidade, mas uma realidade possível, a partir de quem a produziu.  

Comprovar tal proposição é possível, quando se pensa, por exemplo, numa 

cobertura jornalística televisiva. Suponha-se que um fato ocorre numa 

determinada hora e lugar. As imagens desse acontecimento são captadas pelo 

repórter cinematográfico. Em última instância, por manipular a câmera, é ele 

quem acaba determinando que recortes, no tempo e espaço, serão capturados 

daquela situação. É preciso considerar, ainda, condições físicas do ambiente, 

tais como luminosidade e a possibilidade ou não de aproximação, o tempo de 

que se dispõe para a tarefa, e parâmetros legais aos quais está sujeita a 

veiculação de imagens pela televisão, etc. [...] A imagem no telejornalismo 

não pode ser considerada mais do que a expressão de uma realidade possível, 

tanto porque a imagem está sujeita a percepções diversas, como pelo fato de 

que a realidade parece estar desprovida de uma condição objetiva e mais 

próxima de uma construção social. (CADORIN, 2014, p. 3-5). 

Leal e Valle (2009) são categóricos ao considerar como efeito de sentido o real 

produzido por meio da imagem no telejornalismo. Para eles, a prática jornalística determina o 

que pode ser mostrado e o que deve ser visto, na medida em que promove uma imagem do 

acontecimento no mesmo movimento em que oculta sob esta todas as demais faces possíveis. 

O jornalismo, convertido num dispositivo produtor de realidades discursivas, 

cujo propósito é a apresentação dos acontecimentos do mundo, não traz 

certamente a realidade bruta, mas, antes, imagens cujo real é da ordem do 
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efeito, isto é, dependem da validação, por parte do leitor, do reenvio que 

fazem aos seus referentes. (LEAL; VALLE, 2009, p. 131). 

Para os pesquisadores, o enquadramento emoldura uma cena, um campo de 

probabilidades, de sentidos possíveis e isola, ao mesmo tempo, um fragmento, composto 

como uma unidade de tempo e de espaço. 

A moldura telejornalística, nesse sentido, cumpre uma dupla função: de 

fechamento, por meio do recorte e da focalização que realiza, e de abertura, 

por meio da constituição do telespectador como centro de referência 

responsável por garantir a unidade de sentido da cena que institui. [...] Sendo 

assim, a tela da televisão se constitui como moldura que tanto informa os 

fragmentos do real, como representa uma passagem entre dois espaços, o 

telejornalístico e o cotidiano. Espaços semelhantes, uma vez que o 

telejornalismo propõe ao seu telespectador informações que se apresentam 

como o prolongamento de sua vida cotidiana. (Ibid., p. 136). 

Pela forma como o processo comunicacional é visto pela sociedade e graças à maneira 

como vem sendo construído ao longo dos anos, há uma crença da imagem como fragmento ou 

condensação do mundo. Para Leal e Vale, é como se, no telejornalismo, a visibilidade fosse 

fundamentalmente decorrência das imagens técnicas. Contudo, ao se observar atentamente um 

telejornal é possível perceber o quão relativa é a força das imagens técnicas e todo o peso da 

palavra e da visão dos jornalistas embutida na conformação da notícia. É nessa perspectiva 

que um telejornal se revela composto por textos e mecanismos audiovisuais complexos, 

resultados da combinação de diferentes linguagens e procedimentos, e dotados de produções 

de sentidos socialmente construídas. 

O professor Alfredo Vizeu (2003) afirma que a produção e a edição de imagens, além 

de seu papel na construção social, ganham ainda mais importância no chamado telejornalismo 

local ou comunitário. As imagens são uma das particularidades mais destacadas deste tipo de 

noticiário por serem produzidas, na maioria das vezes, pelo veículo especialmente para aquela 

cobertura. Diferentemente do noticiário internacional ou, até mesmo, político, os materiais 

que vão ao ar não se resolvem facilmente com imagens de agências de notícias ou com 

arquivos da emissora. As imagens que chegam às casas dos telespectadores por meio do 

noticiário local são pensadas, demandadas e produzidas para aquela notícia. Além de exigirem 

mais recursos, mão de obra e tempo, as imagens adquirem uma notoriedade maior do que 

teriam caso não se relacionassem diretamente à notícia apresentada. Elas ganham, assim, um 

destaque que exige ainda mais atenção. 
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2.5 O jornalismo de proximidade 

 

 A proximidade é um dos principais critérios de noticiabilidade utilizado no campo 

jornalístico. O conceito deve ser entendido não apenas no âmbito geográfico, relativo à 

questão territorial. Para além da proximidade física, é possível pensar, por exemplo, a partir 

de dimensões temporais, psicológicas, afetivas, profissionais e socioculturais. Em sua 

dimensão geográfica, a proximidade pode funcionar sob uma lógica de criação de interesses e 

de fragmentação de públicos, além de auxiliar estratégias comerciais, que visam a nichos de 

mercado em potencial. Já a proximidade temporal estrutura não apenas o ciclo comercial das 

notícias, mas determina a própria noção de atualidade e do que os jornalistas chamam de 

“factual” – as notícias do momento. Se encarada a partir de uma perspectiva psicológica ou 

afetiva, a proximidade possibilita a produção de conteúdos mais intimistas, que apelam para o 

aspecto emocional. 

Apesar de concordar com todas as definições e compreender a importância dos 

conceitos relativos à proximidade, cabe o registro de que esta pesquisa se restringe à questão 

territorial. Serão analisados aqui a esfera geográfica e o jornalismo de proximidade que 

abrange os noticiários de uma região específica, e, não, de um grupo que se une por interesses 

comuns.  

O pesquisador português Carlos Camponez (2012), acredita que o critério da 

proximidade é explorado de forma estratégica pelos meios de comunicação de massa em 

busca de uma “informação mais próxima” e de um jornalismo que “fale diretamente com seu 

público”.  

A proximidade é entendida com frequência, no jornalismo, numa dimensão 

essencialmente estratégica, quer seja como valor-notícia orientador dos 

critérios noticiosos do jornalista, quer ainda como um produto comercial. 

Como elemento caracterizante do que é notícia, a proximidade é vista como 

um dos valores centrais do jornalismo, determinante do interesse do público 

pelas notícias. (CAMPONEZ, 2012, p. 35). 

 É curioso observar que a noção de proximidade pode contrariar o plano normativo 

estabelecido para a prática do jornalismo. A importância dada a ela como valor-notícia não 

tem e mesma correspondência no campo ético. Este embate pode ser explicado pelo fato de a 

história dos valores éticos do jornalismo ter sido moldada, desde o século XIX, a partir das 

práticas dominantes da chamada objetividade, que presume certo afastamento em relação ao 

conteúdo abordado. “Estes valores instituíram-se como uma referência profissional nos órgãos 

de comunicação de massas, em detrimento de outras práticas [...] geralmente consideradas 
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mais amadoras, quando não mesmo secundarizadas em termos políticos e socioprofissionais”. 

(Ibid., p. 37). 

 Segundo Camponez, questões relacionadas à ética da proximidade no jornalismo ainda 

estão em fase embrionária e têm um longo caminho a percorrer para conseguirem se impor 

como um pensamento e uma normatividade particulares face ao modelo dominante do 

“jornalismo distanciado”. Para ele, “a ética da proximidade não pode deixar de fazer uma 

economia da distância: nem demasiado perto, que não permita ver, nem demasiado distante, 

que não permita o reconhecimento das diferenças”. (Ibid., p. 44). 

 Uma ética do jornalismo de proximidade implica, assim, reflexão sobre as suas 

incidências em áreas como o direito do cidadão à verdade e à qualidade da informação; a 

percepção da necessidade de proximidade e distanciamento de forma a garantir ao público 

uma informação objetiva e verídica; as possibilidades e os limites do envolvimento da 

população no jornal e dos jornalistas na vida pública; os cuidados particulares que se 

apresentam em relação ao respeito à vida privada e à vida pública em um contexto de 

proximidade; a política de atuação referente às fontes de informação e financiamento; e os 

pressupostos que definem as possibilidades e limites de intervenção dos meios de 

comunicação em causas públicas da região. 

 Contudo, de acordo com Camponez, a importância do conceito de proximidade está 

mais presente na dimensão de uma estratégia comunicativa do que propriamente na reflexão 

ética e normativa do jornalismo – visto que esta ainda está em fase de construção. A 

informação dita de proximidade pode assumir diferentes significados. Se analisados os 

telejornais locais e regionais – objetos desta pesquisa –, ela assume um significado próprio, 

marcante das suas especificidade e identidade.  

Defendemos uma definição de jornalismo regional a partir do conceito de 

pacto comunicacional realizado no contexto de comunidades de lugar – isto 

é, comunidades que se reconhecem com base em valores e interesses 

construídos e recriados localmente, a partir de uma vivência territorialmente 

situada – e onde intervêm critérios como o espaço geográfico de implantação 

do projeto editorial; o lugar de apreensão, recolha e produção dos 

acontecimentos noticiados; o espaço privilegiado de difusão da informação, 

o tipo de conteúdos partilhados e de informação disponibilizada; enfim, a 

definição dos públicos. (Ibid., p. 36-37). 

A imprensa regional – frisa Carlos Camponez – se articula em torno de conceitos 

como território, comunicação e comunidade, e atribui à proximidade uma dimensão 

simbólica. 
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2.5.1 O telejornalismo local 

 

No final da década de 1990, cada uma das emissoras de TV aberta do Rio de Janeiro já 

reservava, em sua grade, pelo menos 30 minutos para o que se chama de jornalismo local: um 

noticiário que se dedica às notícias da cidade ou da região
56

. Com uma visão comunitária, o 

telejornal local se apresenta, principalmente, como um importante instrumento de prestação 

de serviços. A preocupação central deve ser a de atender ao cidadão. O noticiário deve 

informar, por exemplo, sobre as campanhas municipais ou regionais de saúde, a programação 

cultural disponível para a comunidade e ações que interfiram na vida cotidiana da população. 

As denúncias se destacam entre as pautas dos telejornais locais, sejam elas de pequena 

ou grande repercussão. É comum que este tipo de noticiário mostre as obras inacabadas em 

um bairro de periferia ou o descaso com o atendimento de pacientes em um posto de saúde 

que atende moradores de regiões pobres de uma cidade. Os meios de comunicação, neste tipo 

de cobertura, acabam por atuar como mediadores na relação entre os cidadãos, sobretudo os 

da periferia, e o Estado. Colocam-se como porta-vozes dos moradores
57

. 

Ao mesmo tempo, também faz parte da pauta do jornalismo regional mostrar um 

esquema milionário de desvio de dinheiro de uma prefeitura que afeta vários outros serviços 

que deveriam ser prestados à população. É importante reforçar que a ideia de “local” não 

necessariamente diz respeito a notícias menores, mas de assuntos que estão ligados a uma 

determinada comunidade. 

A pesquisadora Lilian Saback (2005) defende que, para definir o conteúdo do 

telejornal local, não basta que a notícia tenha como cenário a cidade ou região onde é 

veiculada. Segundo ela, o repórter precisa de um olhar cuidadoso sobre os eventos para obter 

uma narrativa identificada com a fonte retratada. 

Num eventual encontro de chefes de Estado realizado no Rio de Janeiro, 

para, por exemplo, discutir o apoio ao Haiti, a cobertura deve ser feita sob 

dois enfoques: um para o telejornal que será transmitido em rede nacional, 

                                                           
56

 É importante ponderar que, no caso do Rio de Janeiro e de outras metrópoles, o jornalismo, mesmo que local, 

continua atendendo a uma parcela significativa da população. Quando se produz um noticiário para a cidade do 

Rio e para a região metropolitana – como acontece atualmente – deve-se ter em mente que milhões de pessoas 

assistirão àquela programação. 
57

 Cabe aqui citar que, no jornalismo de proximidade, é reforçada a concepção da imprensa como um “quarto 

poder” – termo cunhado pelo parlamentar e historiador inglês Thomas Macauly, em 1828. O “quarto poder”, 

representado pelos meios de comunicação, teria como dever denunciar violações aos regimes democráticos e 

fiscalizar abusos cometidos pelos três poderes originais (Legislativo, Executivo e Judiciário). 
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com as principais informações e decisões do encontro, e outro para o jornal 

local, com as mudanças no trânsito, a mobilização das tropas do Exército 

para garantir a segurança e outros reflexos do evento na vida da cidade, 

incluindo até reportagens sobre como as autoridades internacionais 

desfrutaram das belezas locais. (SABACK, 2005, p. 59-160). 

Segundo a professora da PUC-Rio, o telespectador deve ser visto como um cidadão-

contribuinte que quer ser informado a respeito das questões de sua cidade e ver denunciadas 

na televisão as injustiças sofridas por ele ou por qualquer outro morador de sua comunidade. 

O público dos telejornais locais deseja que seus problemas e necessidades ganhem espaço, 

tornem-se conhecidos pela sociedade e, acima de tudo, provoquem outras notícias, de 

preferência com cobranças e soluções por parte das autoridades. No entanto, para Saback, 

nem sempre é fácil cumprir a missão de prestar serviço ao cidadão, telespectador, contribuinte 

e consumidor 

Às vezes, o próprio telespectador tem dificuldade de entender este papel. 

Como aconteceu durante uma manifestação dos taxistas, quando uma equipe 

de reportagem da TV Globo teve seu carro atacado por manifestantes que 

interpretaram algumas matérias da emissora como desfavoráveis à categoria. 

Meses depois, a mesma categoria procurava a mesma TV Globo para 

divulgar decisões dos taxistas que afetariam a vida dos moradores da cidade. 

Entre um episódio e outro, o que importa, para a sobrevivência do bom 

telejornalismo, é o telespectador ver atendidos, na tela, seus direitos e seus 

interesses de cidadão que paga impostos – ou o que vive em condições 

deploráveis. (Ibid., p. 160-161). 

O pesquisador espanhol Manuel Fernandez Areal (1997) considera a informação local 

mais pluralista que a de outros níveis porque tem a oportunidade de representar mais 

diretamente a sociedade, tanto as minorias quanto as maiorias, grupos e entidades sociais que 

não têm acesso a outros espaços comunicacionais. 

Nesses meios de comunicação dirigidos a públicos muito concretos, 

normalmente reduzidos, com nomes e apelidos, é onde o jornalismo é mais 

humano e mais verdadeiramente social, ao por em contato e ao relacionar os 

que informam ou opinam, escrevem editoriais e dão conselhos, com um 

público que não é apenas receptor, mas é também enormemente ativo, que 

por sua vez informa, recrimina, aceita, valora, aplaude ou censura de forma 

eficaz. (AREAL, 1997, p. 21). 

Em relação ao formato, Lilian Saback lembra que a maioria dos jornais adotou 

inicialmente a configuração tradicional de telejornal, mas alguns investiram também em um 

modelo polêmico de cobertura policial, no qual as notícias são apresentadas ao público em um 

misto de programa de auditório e telejornal. Tal modelo, segundo ela, vem perdendo força. “O 

telespectador do Rio de Janeiro mostrou, com o tempo, que ainda preferia a notícia contada da 

forma mais clássica do jornalismo: com clareza e objetividade”. (SABACK, 2005, p. 156). A 
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pesquisadora acredita que os noticiários que adotaram a linguagem policial travestida em 

jornalística para contar os fatos por meio de sensacionalismo continuam atendendo a uma 

parcela do público dos telejornais locais, mas têm menores índices de audiência do que as 

emissoras que produzem o telejornal no formato padrão.  

 

2.5.1.1 A participação da sociedade 

  

No telejornalismo local, conceitos como “interação”, “comunidade” e “vida cotidiana” 

passam a fazer parte do contexto comunicacional desejado. De acordo com o pesquisador 

João Carlos Correia (2012b), a comunicação integra uma dimensão social que abrange, em 

grande parte, a experiência cotidiana. 

As teorias deliberativas e comunitaristas encontram-se entre as que mais 

insistentemente se referiram à existência de laços entre jornalismo e 

comunidade, dando à interação e à abertura à comunidade um relevo 

particular que se tornou uma característica distintiva das visões normativas 

sobre política e jornalismo. (CORREIA, 2012b, p. 55). 

 Para os partidários da teoria deliberativa, segundo Correia, a sociedade civil se articula 

com a esfera pública como uma rede de processos comunicativos que relacionam a formação 

autônoma da opinião pública e o processo institucional e legislativo. A base a partir da qual 

todas as experiências da vida são interpretadas seria formada pelas experiências culturais e 

interações comunicativas dos indivíduos. “Os cidadãos são chamados a constituírem-se como 

tal quando os problemas são reconhecidos no nível da vida cotidiana”. (Ibid., p. 56). Sob o 

ponto de vista da comunicação, o principal objetivo de um projeto deliberativo é o 

desenvolvimento de modos de interação entre os especialistas em comunicação e o seu 

público. 

 Já o modelo comunitarista valoriza, de acordo com o pesquisador, a mobilização para 

a ação coletiva com vista à realização de objetivos políticos comuns. Considera-se que os 

processos de debate podem ser modificados pela presença de esferas públicas locais ou 

ligadas a movimentos sociais sustentados pelos meios de comunicação que lhes podem dar 

voz ou alterar a agenda pública. Para Correia, um jornalismo que introduz nos meios de 

comunicação a participação popular, ou pelo menos sugestões e vozes que venham da 

sociedade, aproxima a prática jornalística à noção de democracia.  

A ideia de participação desenvolveu-se em torno de um conceito de 

jornalismo mais centrado com uma visão processualista ou 

“procedimentalista” da democracia. A deliberação implica a escuta de vozes 
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que não pertencem necessariamente a um consenso pré-determinado e a 

possibilidade de pôr em causa pontos de vista rotineiros. O compromisso de 

algumas propostas jornalísticas com a deliberação implica a formulação de 

dispositivos que tornem a agente midiática mais porosa e aberta à agenda 

dos cidadãos e, eventualmente, a agendas que não dependem mais de 

processos rotinizados de representação social da realidade, dependentes de 

proximidade de instituições poderosas. É uma tentativa de reanimar uma 

postura crítica na apreciação dos problemas do mundo institucional e 

político e, inclusive, do mundo social e cultural. (Ibid., p. 61). 

Juliana Gutmann (2012) afirma que todo processo comunicativo da televisão se vale 

do movimento de falar com o telespectador. Para ela, a legitimidade da atuação dos corpos 

falantes do telejornal (apresentadores, repórteres, comentaristas e fontes) depende da 

existência de um sujeito interlocutor, o que sugere um contínuo processo de diálogo entre as 

partes do discurso. No jornalismo local, este processo de troca é acentuado. 

A ideia de conversação é central para a interpretação do tipo de diálogo 

estabelecido com o consumidor de notícias, que convoca diferentes níveis de 

participação e relaciona-se a modos de pertencimento fundamentais para as 

construções de sentidos sobre o mundo e o reconhecimento social da 

instituição jornalismo. (GUTMANN, 2012, p. 65). 

 No jornalismo local ou comunitário, os jornalistas devem encarar a si mesmos não 

como disseminadores de informações, mas como facilitadores de uma conversação entre os 

cidadãos comuns e os meios de comunicação. Entre os papeis do jornalismo de proximidade 

está o de estabelecer uma ligação entre a mídia e a população, com suas demandas e temáticas 

de interesse coletivo. Em tempos de redes sociais – que reforçam a interatividade e o vetor em 

mão dupla –, o jornalismo local está diante de uma boa oportunidade para atrair e se 

relacionar de forma mais concreta com estes espectadores. 

  

2.5.1.2 O cenário atual do telejornalismo local do Rio de Janeiro 

 

 Antes de analisar como se distribuem e funcionam os noticiários locais das principais 

emissoras de TV no Rio de Janeiro, cabe destacar que, apesar de regionais e produzidos 

especificamente para um grupo considerado restrito geograficamente, os noticiários locais 

transmitidos para a capital e a Região Metropolitana podem ser vistos diariamente por 

milhões de pessoas. Segundo o IBGE, em 1º de julho de 2015, a Região Metropolitana do Rio 

tinha 12,2 milhões de habitantes – ficava atrás em número apenas da de São Paulo, com 21 

milhões. 
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Vale mostrar também os números que os canais de TV aberta mais assistidos pela 

populçação fluminense atingem em seus picos de audiência. A pesquisa observou a primeira 

semana de agosto de 2017: de 31 de julho a 6 de agosto
58

. A líder de audiência foi a TV 

Globo, com 36,6% da audiência do total de domicílios com a exibição, em horário nobre, da 

novela A Força do Querer. Em seguida, apareceu o SBT, com 11,1%, durante o Programa 

Silvio Santos. A Record ficou em terceiro lugar, com 10,5% do total de domicílios, com a 

novela O Rico e Lázaro. A ordem se repetiu nas cinco semanas subsequentes, e os números 

apresentaram pouca variação. 

  A TV Globo, com sua audiência líder, foi a emissora que mais produziu jornais locais 

desde os anos 1980. Além das três edições diárias que estão no ar até hoje, a emissora chegou 

a veicular também pequenas entradas ao vivo ao longo da programação que eram precedidas 

pela vinheta Globo Cidade e que tinham como tema predominante a cobertura ou a denúncia 

de problemas urbanos urgentes ou de serviços públicos insatisfatórios ou inexistentes. 

Atualmente
59

, no Rio de Janeiro, o primeiro jornal local da TV Globo é o Bom Dia 

Rio, transmitido de segunda a sexta-feira, das 6h às 7h30, com Flávio Fachel. Ao meio-dia, 

Mariana Gross apresenta o segundo telejornal local da programação, o RJTV 1ª edição, com 

cerca de 45 minutos de duração total (contabilizando produção e intervalos). O RJTV é 

exibido em duas edições diárias, de segunda a sábado. A segunda edição é menor, vai ao ar 

das 19h10 às 19h30, e é apresentada pela jornalista Ana Luíza Guimarães. Nos anos 1980, a 

TV Globo exibia também o RJTV 3ª edição, que ia ao ar durante a madrugada, após o Jornal 

da Globo. Todos os noticiários locais da emissora seguem um mesmo perfil: apresentam as 

notícias de forma contida, sem apresentar diretamente opiniões, tentando cobrar melhorias e 

posicionamentos do poder público sem que seja necessário grande envolvimento com o 

assunto e/ou um viés agressivo por parte dos jornalistas que compõem a grade.  

É importante destacar que, nos últimos anos, a TV Globo adotou a estratégia de 

programação em fluxo, sem a rigidez dos horários de entrada e saída dos programas. Assim, a 

grade é encadeada de acordo com o tempo de cada produto – obedecendo, é claro, uma 

margem de aceitação. Neste sentido, a programação local – incluindo os telejornais – atua 

como uma espécie de sanfona. Ou seja, por serem mais adaptáveis, os programas se estendem 
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 Números disponíveis em: <https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-

com-base-no-ranking-consolidado-3107-a-0608/>. Acesso em: 28 ago 2017. 
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 Informações de dezembro de 2017. 
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ou reduzem – movimento semelhante ao do instrumento musical – para se encaixarem à 

programação de modo a preencherem o espaço disponível na grade. 

O momento do dia em que são exibidos os telejornais locais interfere no modelo e na 

grade de notícias. Além de boletins de trânsito, prestação de serviços e previsão do tempo – 

característicos de noticiários regionais –, o jornal da manhã tende a direcionar o conteúdo para 

além da Região Metropolitana, abrangendo também notícias do interior do Rio de Janeiro. 

Isso acontece porque parte dele é transmitida para todo o estado (diferentemente dos outros 

dois noticiários locais da emissora, que são exibidos apenas na capital e na Região 

Metropolitana, enquanto que as cidades do interior assistem a telejornais regionais). O jornal 

da hora do almoço tem como foco, principalmente, as notícias de manhã e, ainda, do dia 

anterior, e a prestação de serviços. Já o último jornal local, do começo da noite, fica 

responsável por um balanço das principais notícias daquela data.  

O SBT começa sua programação local com o SBT Rio Manhã, das 7h às 7h40. O 

programa leva ao telespectador notícias da madrugada e os principais assuntos do dia, além de 

serviços como trânsito e previsão do tempo. Liane Borges apresenta o telejornal para todo o 

estado. Das 11h45 às 13h é a vez do SBT Rio, sob o comando de Isabele Benito. O noticiário 

também é exibido para todo o estado e também tem como foco as notícias locais, como a 

situação dos bairros, saúde, educação e transporte, além da prestação de serviços e do 

noticiário policial. A característica que diferencia este noticiário do primeiro é a abordagem. 

O jornal da hora do almoço tem um viés mais enfático, com opiniões da apresentadora e 

comentários de delegados da Polícia Civil. O próprio site da emissora ajuda a definir o perfil 

do telejornal ancorado por Isabele Benito: “se precisar, „é dedo na cara‟”. Diferentemente da 

TV Globo, o SBT não tem uma edição local no fim do dia. Além disso, toda a programação 

regional é exibida de segunda a sexta-feira. 

O capítulo seguinte aprofundará a análise dos noticiários da hora do almoço das duas 

redes de maior audiência do país – selecionados como objeto deste trabalho. Serão 

destrinchadas edições na íntegra e selecionados conteúdos específicos que se refiram ou 

tenham a participação de jovens. O objetivo é desenvolver uma análise quantitativa e uma 

avaliação qualitativa do material discursivo, levando em conta texto e imagem. Esta 

dissertação deseja contribuir para o melhor entendimento da inserção da juventude no 

telejornalismo local do Rio de Janeiro a partir de leituras construídas e dos silenciamentos, 

com base na observação dos resultados encontrados. 
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3 A ANÁLISE 

 

A análise relatada a seguir abrange 30 edições na íntegra de telejornais locais do Rio 

de Janeiro das duas emissoras de TV aberta com maior número de telespectadores do país, 

segundo dados do Ibope disponíveis em sua plataforma digital: a Rede Globo e o SBT. Foram 

levadas em conta as audiências médias das cinco semanas de agosto de 2017, mês em que foi 

definido o período a ser analisado
60

. 

 

 

Gráfico 11: audiência semanal 31/07/2017 a 06/08/2017. Fonte: Kantar Ibope Media. 

  

 

Gráfico 12: audiência semanal 07/08/2017 a 13/08/2017. Fonte: Kantar Ibope Media. 

 

                                                           
60

 Material disponível nos seguinte links, acessados em 7 de agosto de 2017: 

https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/09/Report_87.pdf 

https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_86.pdf 

https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_85.pdf 

https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_84.pdf 

https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_83.pdf 

 

https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/09/Report_87.pdf
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_86.pdf
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_85.pdf
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_84.pdf
https://www.kantaribopemedia.com/wp-content/uploads/2017/08/Report_83.pdf
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Gráfico 13: audiência semanal 14/08/2017 a 20/08/2017. Fonte: Kantar Ibope Media. 

 

 

Gráfico 14: audiência semanal 21/08/2017 a 27/08/2017. Fonte: Kantar Ibope Media. 

 

 

Gráfico 15: audiência semanal 28/08/2017 a 03/09/2017. Fonte: Kantar Ibope Media. 

 

A pesquisa dividiu a participação e a menção a jovens em distintos papéis: quando 

atua como fonte, podendo ser protagonista ou testemunha do fato noticiado; quando a matéria 

lhe dá voz; quando aparece de forma passiva; quando é apenas mencionado, sem que lhe seja 

dado o direito de se exprimir; etc. O objetivo é mostrar, nas vezes em que o jovem é 

personagem do noticiário, em quantas ocasiões lhe é permitido expressar seus argumentos, 

ideias ou desabafos, e como o grupo é apresentado ao telespectador. 
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3.1 As edições analisadas 

 

As datas dos telejornais analisados foram escolhidas por meio de sorteio. A disputa 

contemplou os sete primeiros meses do ano de 2017 por uma questão técnica: o SBT poderia 

disponibilizar apenas edições do ano corrente. Desta forma, as datas poderiam estar 

distribuídas do dia 1º de janeiro de 2017 até o dia em que o material foi formalmente 

solicitado, 7 de agosto de 2017. Foram eleitos os seguintes dias: 10 de janeiro, 27 de janeiro, 

7 de fevereiro, 27 de fevereiro, 2 de março, 10 de março, 16 de março, 29 de março, 6 de 

abril, 14 de abril, 17 de maio, 23 de maio, 5 de junho, 21 de junho e 4 de julho. É importante 

reforçar que a seleção foi feita de forma aleatória e representa um recorte temporal. A análise 

vai refletir o período e – mais especificamente – os dias pesquisados. Mas apesar da 

compreensão de que os resultados poderiam apresentar diferenças se retratassem outras datas, 

acredita-se que o número de edições analisadas apresenta com fidelidade satisfatória o cenário 

da comunicação que envolve os jornais locais do Rio de Janeiro atualmente. 

Para efeito de análise, foram utilizados dois quadros na apreciação de reportagens (ou 

qualquer outro material veiculado, como entradas ao vivo ou debates, por exemplo) que 

levantaram questões e inseriram resultados importantes a esta pesquisa. Nem todos os 

conteúdos foram transformados em esquemas visuais, mas os que mais se destacaram. São 

tabelas como as que se apresentam a seguir, sempre no mesmo modelo. As informações 

organizadas desta forma facilitam a compreensão da representação do jovem – textual e 

imageticamente – nos noticiários analisados. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

     

Tabela 1: Modelo de tabela para análise textual. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
     

Tabela 2: Modelo de tabela para análise das imagens. 
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3.1.1 Edições de 10 de janeiro 

 

Primeiramente, foi analisada a edição completa do RJTV 1ª edição do dia 10 de janeiro 

de 2017, com 44 minutos de produção. O noticiário foi apresentado excepcionalmente nesta 

dia pelo jornalista Vandrey Pereira, que substituiu Mariana Gross, a âncora titular do 

telejornal.  Já no começo da escalada, o apresentador relatou uma operação em uma 

comunidade na Zona Oeste do Rio de Janeiro para localizar adolescentes responsáveis por 

praticar assaltos no Centro da cidade. Esse foi o assunto da primeira reportagem do noticiário. 

A matéria, de apenas 1‟ – em forma de nota coberta
61

 –, apresentou o balanço da ação 

policial e falou sobre as investigações que levaram aos mandados de busca e apreensão contra 

os adolescentes e de prisão contra traficantes. Foram utilizados os termos “adolescentes” e 

“menores” para fazer referência aos jovens. A maior parte das imagens utilizadas mostrou a 

movimentação de policiais na comunidade, inclusive com gravações do helicóptero da TV 

Globo. Também foram mostrados um traficante sendo preso e materiais apreendidos durante a 

ação. Além disso, em um vídeo de cerca de 4‟‟ cedido pela Polícia Militar, cinco jovens 

apreendidos puderam ser vistos de costas, com blur
62

, para evitar que fossem identificados por 

serem menores de idade. Ninguém foi ouvido e não houve nenhuma problematização acerca 

da questão dos jovens infratores nem na reportagem nem em estúdio. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Operação contra 

jovens infratores. 

Jovem na 

condição de 

criminoso. 

Vocábulos que 

marcaram sua 

condição de 

jovem. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

as imagens 

exibidas 

mostraram 

que dois dos 

adolescentes 

apreendidos 

eram negros. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

sabe-se que o 

bairro onde 

ocorreu a 

operação é 

habitado por 

famílias mais 

pobres. 

Ninguém foi 

ouvido. 

Não houve 

problematização 

acerca da 

criminalidade que 

envolve o jovem 

infrator. 

Tabela 3: Categorias para análise textual – Reportagem 1 RJTV. 

 

 

 

 

                                                           
61

 Nota coberta é um texto rápido coberto com imagens, narrado ao vivo ou com off gravado. Não há passagem 

de repórter nem entrevistas. 
62

 Efeito de vídeo que imprime um aspecto desfocado à parte da imagem. É utilizado para dificultar a 

identificação do que está sendo mostrado. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
As imagens 

mostraram 

principalmente a 

ação dos policiais. 

Um vídeo cedido 

pela PM mostrou 

os jovens, de 

costas, sem 

identificá-los. 

Primeiro as 

imagens dos 

agentes de 

segurança, 

depois, os 

jovens 

apreendidos. 

O maior 

tempo foi 

dedicado às 

imagens da 

ação, que se 

destacaram 

neste aspecto. 

Contudo, 

acredita-se 

que esta opção 

se justifique 

pela 

quantidade de 

imagens 

disponíveis. 

Maior parte dos 

planos abertos, 

mostrando a ação 

como um todo. Mas 

também foram 

utilizados planos 

médios e fechados 

para mostrar os 

materiais 

apreendidos e o 

traficante preso. 

Imagens em 

ângulos normais, e 

as aéreas, em 

plongée. Os jovens 

foram mostrados 

em plano médio, de 

costas, com blur, 

em ângulo normal. 

As imagens reforçaram 

que os jovens 

pertenciam a classes 

baixas (conteúdo 

ocultado no texto) ao 

mostrarem o bairro 

onde ocorreu a ação 

policial. Além disso, 

foi possível perceber 

por meio das imagens 

que os jovens eram 

negros, característica 

que também não foi 

apresentada no texto. 

Tabela 4: Categorias para análise das imagens – Reportagem 1 RJTV. 

 

Na sequência, o telejornal exibiu outra nota coberta, agora de 45‟‟, sobre adolescentes 

que cumpriam medidas socioeducativas e não voltaram para as oito unidades do 

Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) – para onde são levados jovens 

infratores – após serem liberados para passar um período em casa no fim do ano. O foco da 

notícia mostrou, desde o começo, ser a ausência dos adolescentes, inclusive reforçando que a 

lista com os nomes dos foragidos seria enviada à Justiça. Contudo, aos 25‟‟, foram mostradas 

imagens gravadas com celular por funcionários do Degase que exibiram as más condições a 

que os jovens eram submetidos nos centros de reabilitação.  

A equipe do noticiário procurou o Degase, que respondeu, por meio de nota, que a 

estrutura dos alojamentos estava passando por melhorias, mas, em nenhum momento, o 

telejornal questionou a volta dos adolescentes àquele ambiente despreparado para recebê-los. 

De acordo com dados do Departamento
63

, o sistema está superlotado. Abriga, hoje, 230% 

internos a mais do que suportaria. Enquanto são feitas, em média, 10 mil apreensões por ano, 

apenas mil vagas são oferecidas por todas as unidades juntas. Desta forma, os detentos 

precisam enfrentar condições insalubres e, muitas vezes, acabam sendo liberados antes 

mesmo do período estabelecido para a internação. Mas nenhum destes dados foi apresentado 

pela reportagem. 

                                                           
63

 Disponíveis em <http://www.degase.rj.gov.br/>. Acesso em 16 nov. 2017. 
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Em um cenário em que um importante serviço poderia ter sido prestado à sociedade – 

inclusive, com a inversão do lead
64

, que deveria ser o absurdo da volta dos jovens ser 

questionada na Justiça quando não são oferecidas condições básicas de sobrevivência em 

centros que deveriam funcionar para reinserir os jovens na comunidade –, o que se mostrou 

foi apenas o senso comum sendo reforçado por meio da criminalização do jovem. Ao invés de 

propor uma discussão fundamental, o telejornal se uniu ao discurso oficial das forças de 

segurança.   

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovens detidos que 

não retornaram ao 

Degase. Jovem na 

condição de 

criminoso. 

Vocábulos que 

marcaram sua 

condição de 

jovem. 

Não houve 

referência. 

Não houve 

referência. 

Ninguém foi 

ouvido em relação 

às condições 

precárias do 

Degase. Apenas o 

departamento 

apresentou, em 

nota, sua versão 

oficial. 

As péssimas condições 

do Degase não foram 

problematizadas e a 

volta dos jovens para 

condições precárias de 

sobrevivência não foi 

questionada. 

Tabela 5: Categorias para análise textual – Reportagem 2 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Apenas imagens 

cedidas por 

funcionários do 

Degase, feitas 

com um aparelho 

celular, que 

mostraram as 

condições 

precárias do 

Departamento. 

Apenas um 

vídeo. 

Apenas um 

vídeo de cerca 

de 20‟‟. 

Plano aberto 

mostrando a 

situação do local. 

Vídeo gravado por 

funcionário do 

Degase, não pela 

equipe de 

reportagem. 

Apesar da precariedade 

do Degase ter sido 

mostrada também no 

texto, as imagens 

reforçaram de forma 

significativa esta 

questão. 

  

Tabela 6: Categorias para análise das imagens – Reportagem 2 RJTV. 

 

 Também na sequência, uma jovem apareceu como fonte do noticiário em uma 

reportagem de 2‟20‟‟ sobre a crise na saúde do Rio de Janeiro. Ela foi identificada por seu 

nome e pela profissão de estudante, e foi ouvida na condição de filha de um paciente 

internado em um hospital municipal. Não se mencionou a idade da adolescente – informação 

que não se mostrou, de fato, fundamental para a reportagem –, mas o vocábulo “estudante” e a 

imagem dela reforçaram sua faixa etária. A menina foi ouvida, comentou a situação da 

                                                           
64

 O principal assunto da notícia, o destaque. 
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unidade e deu sua opinião. No restante do jornal – em mais de 35‟ – nenhum espaço foi 

reservado a jovens.  

O SBT Rio do mesmo dia 10 de janeiro teve cerca de 67‟ de produção e chamou 

atenção por propor uma discussão importante sobre a juventude em relação a um mesmo 

assunto tratado pelo RJTV de forma bastante diferenciada. Aos 14‟, o jornal exibiu uma 

reportagem de cerca de 3‟ sobre a operação na Zona Oeste do Rio de Janeiro que apreendeu 

adolescentes responsáveis por praticar assaltos no Centro da cidade. Assim como a matéria do 

RJTV, a reportagem reforçou várias vezes a faixa etária dos jovens detidos, tratados como 

“adolescentes” e “menores infratores”. A mãe de um deles foi ouvida sem ser identificada
65

, e 

as imagens mostraram apenas a movimentação de policiais e casas onde a ação aconteceu. Da 

mesma forma do material exibido pela TV Globo, não houve, na reportagem, problematização 

relativa à questão da juventude envolvida com o crime: os adolescentes foram tratados como 

qualquer bandido.  

Mas esta situação mudou completamente, ao fim da matéria, com os comentários em 

estúdio da apresentadora Isabele Benito e do delegado convidado do dia, Marcelo 

Carregosa
66

, além da participação de um repórter com dois entrevistados no link
67

 (o 

comandante da Unidade de Polícia Pacificadora do bairro onde aconteceu a operação e o 

delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Deoclécio Silva). Ao 

longo de outros 9‟, os cinco discutiram segurança pública no que tange ao aspecto da 

juventude criminalizada. Eles criticaram a ausência do Estado, defenderam a educação como 

principal forma de combater a violência e discutiram, inclusive, a legislação relacionada ao 

jovem infrator. Isabele e o delegado Marcelo Carregosa se mostraram contrários à redução da 

maioridade penal, condenaram a forma como acontece hoje o encarceramento de adolescentes 

com menos de 18 anos e defenderam que seja revista a aplicação de medidas socioeducativas 

aos infratores. Os dois delegados afirmaram que o problema da criminalidade que envolve 

adolescentes vai além do aspecto policial. Disseram que jovens são cooptados para o crime 

por traficantes porque representam uma geração sem perspectiva e que, por isso, o crime 

ocupa o espaço que o Estado deixa livre ao não fornecer escolas e acesso a outros serviços 

                                                           
65

 Cabe ressaltar que, caso a mãe fosse identificada com nome e sobrenome, isso facilitaria a identificação do 

jovem, o que é proibido por lei. 
66

 O telejornal conta com comentários de um delegado todos os dias. Marcelo Carregosa é lotado na Delegacia 

Especial de Apoio ao Turismo (Deat). O delegado Marcus Amim, na Divisão de Homicídios de Niterói (DH). E 

Carlos Augusto Nogueira atua na Corregedoria da Polícia Civil. 
67 

No bordão jornalístico, “link” é a estrutura que possibilita que imagens de fora do estúdio sejam veiculadas ao 

vivo em uma emissora de televisão. 
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sociais à população de baixa renda. Segundo o delegado Deoclécio Silva, a delegacia 

comandada por ele tem como um dos principais objetivos mostrar para os jovens e suas 

famílias que “o caminho certo não é o do crime, lugar de adolescente é na escola”. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Operação contra 

jovens infratores. 

Jovem na 

condição de 

criminoso. 

Vocábulos que 

marcaram sua 

condição de 

jovem. 

Não houve 

referência. 

Não houve 

referência 

textual explícita, 

mas sabe-se que 

o bairro onde 

ocorreu a 

operação é 

habitado por 

famílias mais 

pobres. 

A mãe de um dos 

jovens detidos foi 

entrevistada, mas 

as vozes presentes 

na parte mais 

importante do 

debate foram as de 

autoridades 

policiais. 

Na reportagem, não 

houve problematização 

sobre a criminalidade 

que envolve o jovem 

infrator. Contudo, esta 

questão foi resolvida 

com o debate que veio 

a seguir. A classe 

social dos jovens e a 

cor da pele foram 

ocultadas no texto, 

mas o debate tratou de 

jovens de baixa renda. 

Tabela 7: Categorias para análise textual – Reportagem 1 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
As imagens 

mostraram apenas 

a ação dos 

policiais e as 

casas onde a ação 

ocorreu. 

De acordo 

com o off, sem 

características 

marcantes. 

De acordo 

com o off, sem 

características 

marcantes. 

Planos abertos em 

ângulos normais. 

Apenas a sonora da 

mãe foi feita mais 

subjetivamente 

(sem iluminação e 

em contra-polgée, 

de modo a não 

identificá-la. 

As imagens reforçaram 

que os jovens eram de 

classes baixas 

(conteúdo ocultado no 

texto) ao mostrarem o 

bairro onde ocorreu a 

ação policial. 

Tabela 8: Categorias para análise das imagens – Reportagem 1 SBT Rio. 

 

Na sequência, nesta mesma edição, outras duas reportagens fizeram referência a 

jovens, uma apenas textualmente e a outra, ao contrário, somente por meio de imagens. A 

primeira, com pouco menos de 2‟, mostrou duas mulheres baleadas na Zona Norte do Rio de 

Janeiro. Uma das vítimas foi identificada como “estudante” – vocábulo que sugeriu se tratar 

de uma jovem, embora não se possa deduzir a faixa etária apenas por esta informação. Ela 

apareceu nas imagens virada de costas e com blur, foi entrevistada pelo repórter e contou sua 

versão do episódio. A matéria e os comentários da apresentadora, que vieram a seguir, 

criticaram o crime e defenderam as vítimas, independentemente da idade das mulheres. O 

foco não foi – nem precisaria ser, neste caso – o fato de umas das vítimas ser jovem. 
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A última matéria do jornal a mencionar o jovem foi a que ganhou mais destaque. Parte 

da reportagem foi exibida duas vezes anteriormente – na escalada e na passagem de bloco
68

 – 

no formato de um clipe de 30‟‟. Apesar de não se explicitar que a matéria falava sobre jovens, 

a referência pôde ser feita por meio das imagens. Foram apresentados vídeos publicados em 

redes sociais que mostraram o poder bélico e a ostentação de traficantes, além da forma que 

eles desafiam as forças de segurança. O foco foi abordar a falência do Estado e dos órgãos 

públicos. Nos vídeos, foi possível depreender que os criminosos tinham menos de 29 anos e, 

portanto, se encaixavam na categoria da juventude. A apresentadora e o delegado Marcelo 

Carregosa debateram na sequência aspectos da segurança pública e do enfretamento à 

criminalidade, mas não voltaram ao assunto dos jovens infratores. 

É importante destacar que os três temas que apresentaram questões relativas a jovens 

estiveram presentes na escalada do telejornal do SBT. Vale lembrar também que dois dos três 

mencionados dizem respeito à violência, e o outro, a deficiências do atendimento público de 

saúde. 

 

3.1.2 Edições de 27 de janeiro 

 

A edição do RJTV 1ª edição do dia 27 de janeiro de 2017 também foi apresentada por 

Vandrey Pereira. O noticiário teve 39‟ de produção e contou com a presença de jovens em 

apenas 1‟15‟‟. Em um primeiro momento, jovens foram mostrados em uma reportagem sobre 

câmeras instaladas no Arpoador, praia da Zona Sul do Rio de Janeiro, para reforçar a 

segurança, tentando diminuir o número de assaltos, frequentes na região, e identificar 

criminosos. Em uma matéria de 1‟10‟‟, foram mostrados três flagrantes gravados por câmeras 

de segurança. As imagens revelaram a ação de criminosos em roubos de bicicleta e celular. 

Nos dois primeiros vídeos, o mesmo homem apareceu assaltando pedestres. As imagens 

permitiram deduzir que o infrator se tratava de um jovem, mas essa característica não foi 

abordada textualmente. O repórter o identificou primeiramente como “rapaz” e informou que 

“o homem foi preso”. Esta última informação revelou que não se tratava de um menor de 

idade, mas como havia a possibilidade de o infrator ter entre 18 e 29 anos, não foi possível 

afirmar se ele se encaixava ou não na categoria jovem. Em seguida, no terceiro flagrante, o 

jornalista afirmou que “dois menores roubaram o celular da vítima”. O repórter concluiu a 

matéria dizendo que “eles foram detidos, minutos depois, por policiais, e o telefone foi 
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Quando o apresentador chama o intervalo e apresenta as notícias que serão exibidas no próximo bloco. 
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recuperado”. O foco da reportagem se concentrou na segurança, a identificação dos 

criminosos e a prisão – ou detenção – dos envolvidos. Na sequência, o mesmo repórter 

entrevistou um policial, que reforçou a importância das câmeras de segurança e o trabalho de 

combate a roubos que, segundo ele, vinha sendo desempenhado no local pela Polícia Militar e 

a Guarda Municipal.  

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovens detidos 

cometendo 

assaltos na Zona 

Sul do Rio de 

Janeiro após 

flagrantes de 

câmeras de 

segurança. Jovens 

na condição de 

criminosos. A 

juventude foi 

explicitada em um 

dos flagrantes, 

mas ficou em 

aberto nos demais. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

as imagens 

mostraram se 

tratar de 

pessoas 

negras. 

Não houve 

referência. 

Apenas um 

policial foi ouvido 

e falou sobre a 

importância das 

câmeras de 

segurança e o 

trabalho 

desempenhado 

pela polícia.  

A opinião da 

população não foi 

mostrada, tampouco 

foi problematizada a 

questão dos jovens 

infratores, como, por 

exemplo, o processo 

de reintegração após a 

detenção.   

Tabela 9: Categorias para análise textual – Reportagem 3 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Apenas imagens 

de câmeras de 

segurança cedidas 

pela Polícia 

Militar. 

Três flagrantes 

de acordo com 

o off do 

repórter e 

obedecendo à 

ordem 

cronológica 

dos fatos. 

De acordo 

com o off do 

repórter e de 

forma que 

fosse possível 

perceber a 

movimentação 

do grupo e os 

assaltos. 

Planos abertos em 

plongée por se 

tratarem de câmeras 

de segurança. 

A cor da pele dos 

envolvidos foi 

mostrada apenas pelas 

imagens. Além disso, 

foi possível imaginar 

que o homem 

responsável pelos dois 

primeiros assaltos fosse 

jovem apenas também 

pela observação do 

conteúdo visual. 

Tabela 10: Categorias para análise das imagens – Reportagem 3 RJTV. 

 

No fim do jornal, foi exibida a coluna Diversão e Arte, na qual Fábio Júdice apresenta 

a programação cultural do fim de semana às quintas e sextas-feiras. Entre artistas já 

consagrados – como Ana Carolina, Paralamas do Sucesso, Sorriso Maroto e as atrizes 

Deborah Evelyn e Marjorie Estiano – um jovem cantor mereceu um pequeno espaço: 5‟‟. O 

show do sambista Ferrugem foi anunciado com imagens de divulgação. Não se informou a 
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idade do artista, contudo as imagens sugeriram se tratar de um jovem (de fato, Jheison Failde 

de Souza – o Ferrugem – tem 27 anos). 

A edição do SBT Rio deste mesmo dia 27 de janeiro teve 68‟ de produção. Mais de 40‟ 

foram dedicados ao noticiário político. As reportagens trataram da crise financeira do estado 

do Rio de Janeiro, as investigações sobre os crimes atribuídos ao ex-governador Sérgio Cabral 

e o envolvimento do empresário Eike Batista, então foragido da Justiça e procurado pela 

Interpol. Além das reportagens, a apresentadora Isabele Benito abriu longa discussão com o 

delegado convidado em que criticou veementemente os esquemas de corrupção, as pessoas 

envolvidas e cobrou providências. Também mostrou-se ao vivo uma “festa surpresa” 

preparada por servidores públicos na entrada do Complexo Penitenciário de Bangu, na Zona 

Oeste, onde na época estava preso Sérgio Cabral Filho, para “comemorar” os 54 anos do ex-

governador. Ouviram-se bombeiros, policiais e servidores de outras categorias que tiveram 

suas reivindicações endossadas pela âncora do noticiário. 

O jovem ganhou destaque apenas em cerca de 5‟ de jornal, mas de forma bastante 

participativa e crítica. Foi em uma reportagem sobre a falta de estrutura de parte da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) que prejudicava as aulas de Arquitetura e 

Urbanismo. Grande parte do prédio onde funciona o curso havia sido interditada em outubro, 

após um incêndio, e o restante do espaço não apresentava condições básicas de 

funcionamento. A matéria, que manteve um tom de crítica durante todo o tempo, ouviu alunos 

e professores. Embora não tenham sido explicitadas as idades dos jovens, a categoria 

“estudantes universitários” faz parte do universo ocupado predominantemente pela juventude, 

daí a dispensa da menção da faixa etária dos entrevistados, além das imagens, que reforçam 

essa característica. A reitoria da universidade também foi ouvida, mas se posicionou apenas 

por meio de nota. Justificou a situação atribuindo a culpa à falta de repasses do governo 

federal. Após a reportagem, Isabele Benito manteve a linha crítica e reforçou a importância da 

educação para a sociedade, além de cobrar melhorias em nome dos estudantes.  
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Crise na educação 

e falta de estrutura 

na UFRJ. Jovens 

na condição de 

estudantes, 

críticos da crise 

financeira e do 

descaso do 

governo. Idades 

não foram 

explicitadas, mas 

a matéria faz clara 

referência à 

juventude. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

vários 

estudantes 

foram 

mostrados e 

três foram 

ouvidos pelo 

repórter. Um 

deles era 

negro, e os 

outros dois, 

brancos. 

Não houve 

referência. Sabe-

se que há 

estudantes de 

diversas classes 

sociais em 

universidades 

públicas do país. 

Jovens foram 

ouvidos e 

criticaram a falta 

de estrutura da 

universidade. Uma 

professora 

também deu 

entrevista, e a 

universidade se 

posicionou por 

meio de nota. 

Não foi percebido. 

Tabela 11: Categorias para análise textual – Reportagem 2 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens que 

mostraram a 

estrutura precária 

da universidade, 

feitas pela própria 

equipe do 

telejornal. 

Primeiro, 

foram 

mostradas 

imagens gerais 

do prédio. 

Depois, a 

reportagem 

mostrou 

imagens de 

problemas 

mais 

específicos, 

como 

infiltrações, 

carteiras 

quebradas e 

vasos 

sanitários sem 

assento.  

Durante todo o 

VT, de 3‟, 

foram 

mostradas 

imagens que 

refletiram a 

falta de 

estrutura da 

universidade. 

Foram usados 

takes
69

 

normais, de 

cerca de 4‟‟ 

cada um. 

Planos abertos em 

ângulos normais 

foram utilizados 

para mostrar a 

precariedade da 

estrutura de forma 

geral. Depois, 

foram aplicados 

planos médios e 

mais fechados, até 

em close, para 

mostrar problemas 

mais específicos. 

Neste caso, alguns 

em plongée e outros 

em contra-plongée, 

dependendo da 

altura do 

cinegrafista e do 

detalhe que ele 

pretendia mostrar.  

A cor dos jovens não 

foi citada textualmente, 

mas as imagens 

mostraram o cenário e 

as pessoas que 

passavam pela 

universidade, e essa 

informação não 

pareceu necessária para 

a autora desta análise, 

já que não deveria 

haver diferenciação no 

tratamento dedicado a 

alunos negros e 

brancos. Nenhum outro 

conteúdo que pudesse 

estar ocultado foi 

percebido. 

Tabela 12: Categorias para análise das imagens – Reportagem 2 SBT Rio. 

 

3.1.3 Edições de 7 de fevereiro 

 

O RJTV 1ª edição deste dia teve 42‟ e foi apresentado pela repórter Renata Capucci, 

enquanto Mariana Gross fazia entradas ao vivo da Cidade do Samba, onde se localizam os 

barracões das tradicionais escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro. Com a 
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 Parte de imagens, quadros. 
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proximidade da festa, é comum a opção por este tipo de ancoragem
70

. Já na escalada, a 

violência sofrida por um suposto jovem ganhou destaque. Um torcedor do Fluminense 

agredido depois de uma partida entre o time e a Portuguesa pelo Campeonato Carioca foi o 

tema de uma entrada ao vivo de 2‟. O repórter falou sobre o estado de saúde da vítima – 

identificada com seu nome e tratada como “torcedor” – e classificou o episódio como uma 

“agressão covarde”. Informou que um suspeito havia sido preso, mas que as investigações 

ainda estavam em curso. Em nenhum momento mencionou-se a idade do torcedor. Esta 

informação pôde ser assimilada pelo telespectador (assim como por esta análise) por conta da 

foto exibida – retirada de uma rede social –, mas não é possível afirmar com certeza a faixa 

etária do rapaz.  

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem agredido 

após uma partida 

de futebol por 

torcedores do time 

adversário. Jovem 

na condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. Não foi 

explicitada sua 

idade ou condição 

de jovem. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

uma foto 

mostrou que 

o jovem era 

branco. 

Não houve 

referência. 

Ninguém foi 

ouvido. 

A idade da vítima e 

como aconteceu o 

crime. A reportagem 

falou apenas que o 

jovem foi agredido 

depois da partida, mas 

não contou como tudo 

aconteceu. 

Tabela 13: Categorias para análise textual – Reportagem 4 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Apenas uma foto 

da vítima retirada 

de uma rede 

social. 

Apenas uma 

foto. 

Cerca de 10‟‟. 

O tempo 

superior ao 

usual pode ser 

justificado 

pela ausência 

de outras 

imagens.  

Apenas uma foto 

em close e ângulo 

normal. 

A cor da pele da vítima 

e sua faixa etária, que 

provavelmente a 

inseriria na categoria 

jovem. 

  

Tabela 14: Categorias para análise das imagens – Reportagem 4 RJTV. 
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 Quando o âncora apresenta o telejornal fora do estúdio, a mensagem passada ao espectador é de que aquele 

assunto é de tal relevância que justifica a quebra da rotina de transmissão. O princípio é de que o espectador 

entende que a mudança do padrão significa um indicador adicional de importância daquela edição. Assim, por 

exemplo, quando por ocasião da morte do papa João Paulo II, William Bonner apresentou o Jornal Nacional 

direto do Vaticano, o falecimento ganhou dupla relevância: o óbito de uma celebridade religiosa e a ruptura do 

padrão do principal telejornal do país. 
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Mais tarde, em uma reportagem de 1‟30 sobre o abandono do velódromo construído 

no Parque Olímpico, na Zona Oeste, para os Jogos Olímpicos de 2016, o jovem não foi citado 

ou ouvido, mas o diretor da Federação de Ciclismo deu entrevista ao repórter sobre os 

prejuízos para os atletas, agora sem lugar para treinar. Sabe-se que a grande maioria dos 

atletas tem entre 15 e 29 anos, o que coloca os jovens como pessoas diretamente afetadas pela 

situação criticada na matéria. Teria sido pertinente e agregador que um atleta tivesse sido 

ouvido pela reportagem e endossado a necessidade de recuperação do local. Mas isso não 

aconteceu. Nenhum jovem foi apresentado, deu entrevista ou foi citado pela matéria. Apesar 

de adotar um tom crítico, a reportagem poderia ter procurado o público que mais sofre os 

efeitos deste tipo de abandono. 

Em duas ocasiões, em entradas ao vivo da apresentadora Mariana Gross da Cidade do 

Samba, foram exibidos jovens da Imperatriz Leopoldinense, escola de samba do bairro de 

Ramos, na Zona Norte. Eram passistas e integrantes da bateria, que dançaram e tocaram para 

as lentes do repórter cinematográfico. Nenhum deles participou como entrevistado. Foram 

ouvidos apenas o carnavalesco, o mestre de bateria e um integrante da Velha Guarda. 

Contudo, em um universo de mais de 3 mil pessoas que desfilaram pela escola em 2017, não 

se percebeu a ausência da palavra do jovem, considerando o espaço de tempo dispensado a 

esta cobertura. De fato, os integrantes escolhidos para dar voz à escola apresentavam mais 

influência ou pertencimento ao grupo, embora a participação de jovens no desfile seja grande 

e fundamental para as agremiações. 

O SBT Rio deste mesmo dia 7 de fevereiro teve quase 70‟ de produção e três 

momentos distintos em que o jovem ganhou espaço (embora a condição de juventude não 

tenha sido mencionada em duas situações). O primeiro foi em uma discussão de cerca de 6‟ 

sobre os assaltos frequentes na Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade. 

Em uma matéria de 3‟, o repórter trouxe os números da violência, mostrou os trechos que 

mais sofrem com a ação de criminosos e entrevistou cinco motoristas que passavam pelo 

local. Destes, um parecia jovem pela imagem, embora não tenha sido verbalizada sua idade ou 

faixa etária, tampouco a profissão (o que também não aconteceu com as demais sonoras). O 

repórter também falou sobre a morte de uma jovem durante uma tentativa de assalto na via. 

Ana Beatriz Frade, de 17 anos, foi assassinada em maio de 2016 quando passava pela Linha 

Amarela de carro com os pais. O nome e a idade da menina foram mostrados, e uma foto dela 

reproduzida de redes sociais ilustrou a parte do texto que tratou do crime.  
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Após a reportagem, Isabele Benito e o delegado Marcelo Carregosa – na condição de 

comentarista – debateram por mais 3‟ a crise na segurança e a atuação do Estado, criticaram a 

privatização da via sem que fossem oferecidas melhores condições à população e defenderam 

formas de reduzir os índices de criminalidade na região. A discussão no estúdio e a 

reportagem não abordaram exatamente um tema relativo à juventude, entretanto deram voz a 

um suposto jovem – que pôde dar sua opinião sobre o assunto e participar de um debate 

fundamental para a sociedade – e mostraram ainda o grupo na condição de vítima da crise na 

segurança pública. Neste exemplo vale destacar que um jovem foi ouvido sobre um tema de 

interesse geral da sociedade: a falta de segurança em vias públicas de grande circulação. 

Mais tarde, um vídeo de cerca de 1‟ exibiu uma briga durante o bloco de carnaval 

“Vou Zuar”, na Zona Sul de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar de as 

imagens sugerirem que o público presente à festa no momento da confusão compunha-se 

principalmente jovens, esta questão foi deixada de lado. A discussão foi ilustrada apenas por 

um vídeo retirado de redes sociais e abordou a importância de se reforçar a segurança no 

período do carnaval. O delegado Marcelo Carregosa explicou sobre formas de evitar confusão 

em blocos de rua. Embora este tipo de manifestação cultural seja característico do carnaval 

carioca e atraia, em grande parte, a juventude, o debate não fez menção ao grupo ou à sua 

opinião, apesar de dedicar espaço importante à questão da segurança pública, fundamental 

para a festa. 

Em um terceiro momento, em reportagem de 2‟30‟‟, o jovem torcedor do Fluminense 

vítima de um episódio de violência após uma partida de futebol ganhou destaque também no 

SBT Rio. Ao contrário do RJTV 1ª edição, o noticiário informou a idade do rapaz, de 23 anos, 

entrevistou a mãe e deu voz a amigos de Pedro Lucas por meio de relatos em redes sociais. As 

referências à vítima se alternaram entre “torcedor”, “estudante” e “rapaz”, e a matéria 

utilizou, além da fotografia mostrada no RJTV, imagens da fachada do hospital do Amparo, 

no Rio Comprido, bairro da Zona Norte – para onde o jovem foi levado –, da rua onde 

aconteceu a agressão e da delegacia onde o caso foi registrado. Após a exibição da 

reportagem, Isabele Benito perguntou ao delegado Marcelo Carregosa sobre o procedimento 

adotado por policiais no dia do crime, já que amigos da vítima denunciaram que os agentes 

não registraram a ocorrência porque a categoria estava em greve. O delegado explicou que a 

postura supostamente adotada pelos policiais não correspondia às orientações da corporação. 

Os dois abordaram também as brigas constantes entre torcedores nas adjacências de estádios 

de futebol e reforçaram a importância de se combater este tipo de violência.  
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem agredido 

após uma partida 

de futebol por 

torcedores do time 

adversário. Jovem 

na condição de 

vítima. Idade foi 

explicitada no off. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

uma foto 

mostrou que 

o jovem era 

branco. 

Não houve 

referência. 

A mãe do jovem 

agredido foi 

entrevistada pelo 

repórter e foram 

utilizados relatos 

de amigos jovens 

em redes sociais. 

O delegado 

comentarista foi 

ouvido em estúdio 

e pode ser 

considerado como 

uma voz oficial 

em nome da 

polícia, já que 

disse que as 

denúncias serão 

apuradas. 

Assim como a 

reportagem do RJTV, 

a matéria do SBT Rio 

falou que uma pessoa 

foi presa, mas não 

deixa claro se também 

se tratava de um jovem 

e o que as 

investigações 

apontavam no 

momento sobre os 

suspeitos. 

Tabela 15: Categorias para análise textual – Reportagem 3 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Foto da vítima 

retirada de uma 

rede social e 

imagens feitas 

pelo cinegrafista 

da fachada do 

hospital, da 

delegacia e da rua 

onde aconteceu a 

agressão. 

A foto do 

rapaz foi 

usada na 

abertura da 

matéria. 

Depois, as 

demais 

imagens foram 

apresentadas 

de acordo com 

o off, em 

ordem 

cronológica. 

A foto do 

rapaz foi a 

imagem que 

ganhou mais 

destaque: 

apareceu em 

três momentos 

diferentes por 

alguns 

segundos. As 

demais foram 

posicionadas 

de acordo com 

o off, sem 

destaque 

importante. 

A foto da vítima foi 

exibida em close e 

ângulo normal. Já 

as demais 

mostraram em 

planos abertos e 

ângulos normais 

lugares com 

envolvimento no 

crime (hospital, 

delegacia e a rua 

onde aconteceu a 

agressão). Não 

foram usados 

planos fechados. 

Não foi percebido.  

Tabela 16: Categorias para análise das imagens – Reportagem 3 SBT Rio. 

 

3.1.4 Edições de 27 de fevereiro 

 

Em 2017, a segunda-feira de carnaval caiu no dia 27 de fevereiro. Como é tradição, o 

RJTV 1ª edição foi todo dedicado à primeira noite de desfiles das escolas de samba do grupo 

especial do Rio de Janeiro. O apresentador Hélter Duarte (que substituiu Mariana Gross após 

uma noite de ancoragem da Marquês de Sapucaí) esteve no estúdio todo o tempo 

acompanhado do comentarista de carnaval e cultura, o carnavalesco Milton Cunha. Os dois 
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mostraram resumos da noite anterior, lembraram o acidente com um dos carros alegóricos da 

Paraíso do Tuiui – escola de São Cristóvão, na Zona Norte –, fizeram comentários sobre os 

melhores e piores momentos dos desfiles, falaram sobre alegorias, baterias, fantasias, etc. O 

grande destaque do noticiário ficou por conta de Ivete Sangalo, enredo da Grande Rio, de 

Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Dos 44‟ de telejornal, 15‟ foram dedicados à 

cantora baiana: entrevistas com Ivete, com os coreógrafos da comissão de frente (que foram 

até o estúdio), com o carnavalesco e outros integrantes da escola, além de reportagens 

mostrando os bastidores e clipes dos principais momentos da artista no desfile. 

Embora jovens estivessem entre os milhares de componentes que apareceram nas 

filmagens, eles só ganharam destaque em aproximadamente 7‟ de todo o noticiário. A 

primeira vez foi com a abordagem de um incidente no desfile da Unidos de Padre Miguel, 

escola de Vila Vintém, na Zona Oeste. Antes de chegar à metade da pista do Sambódromo, a 

primeira porta-bandeira torceu o joelho e caiu diante dos jurados. Jéssica Ferreira, de 25 anos, 

foi levada para o hospital, e seu parceiro, Vinícius Antunes (que não teve a idade revelada, 

mas que aparentava ser tão ou mais novo que Jéssica) precisou continuar o desfile com a 

segunda porta-bandeira (provavelmente, da mesma faixa etária dos outros dois, embora sua 

idade também não tenha sido explicitada). A reportagem mostrou o tombo, a continuação do 

desfile e o momento em que Jéssica saiu do hospital, falou sobre seu estado de saúde e ouviu 

os três jovens. Em seguida, Jéssica e Vinícius foram recebidos no estúdio por Hélter Duarte, 

que parabenizou a dupla pela dedicação e ouviu do casal de mestre-sala e porta-bandeira o 

relato do que havia acontecido na noite anterior. Foram 6‟ entre matéria e entrevista em 

estúdio, na qual os dois jovens receberam a atenção do jornalista, puderam ser ouvidos e, 

principalmente, foram valorizados por sua arte
71

. 

Em um último momento, uma reportagem de pouco menos de 1‟ mostrou rapidamente 

o desfile do AfroReggae pelas ruas do Rio de Janeiro. O bloco tem-se destacado entre os 

cinco maiores do carnaval carioca e reuniu, nos últimos anos, quase 200 mil pessoas no 

Centro da cidade. A repórter mostrou o bloco por alguns segundos e entrevistou foliões. Em 

nenhum momento mencionou os jovens presentes no desfile. Mas além das imagens que 

                                                           
71

 Cabe ressaltar que, na arte e no esporte, o jornalismo destaca o talento, a destreza e a criatividade do 

personagem retratado e deixa a idade em segundo plano. À exceção de precoces e pessoas muito idosas, o valor-

notícia se concentra na sua personalidade, nas conquistas e fracassos. O carnaval não é diferente. 
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mostraram pessoas que, aparentemente, pertenciam ao grupo, sabe-se que o público do 

carnaval de rua do Rio de Janeiro é composto principalmente pela juventude. 

O SBT Rio da segunda-feira de carnaval de 2017, com 64‟ de produção, foi 

apresentado pela jornalista Liane Borges. Apesar de a emissora não deter os direitos de 

transmissão, o noticiário também dedicou parte do tempo à análise da primeira noite de 

desfiles das escolas de samba do grupo especial do Rio: acidente com carro alegórico, 

resumos, melhores e piores momentos, etc. Contudo, o espaço dado ao carnaval da Marquês 

de Sapucaí foi muito menor do que o reservado pelo RJTV – o que pode ser justificado pelo 

fato de a TV Globo possuir o direito de transmissão dos desfiles, o que dá à emissora mais 

possibilidades de cobertura e aumenta o interesse em abordar o assunto e tentar conquistar 

mais audiência para a noite seguinte. Desta forma, o telejornal do SBT abordou outros 

assuntos do dia e do fim de semana, inclusive, alguns que tiveram jovens como personagens 

principais. 

A reportagem que abriu o jornal exibiu gravações de câmeras de segurança que 

mostravam cenas de vandalismo e confusão em uma estação do BRT (tipo de transporte 

rápido realizado por ônibus articulados) na Zona Oeste. A matéria não disse textualmente que 

os infratores eram jovens, mas a utilização da palavra “rapazes” e as imagens exibidas 

reforçaram a ideia de que se tratava de um grupo de pessoas entre 15 e 29 anos. Vidros e 

roletas foram quebrados, e um motorista, agredido. A matéria não transmitiu juízo de valor, 

mas, depois da exibição, a apresentadora e o delegado Marcelo Carregosa comentaram no 

estúdio os excessos comuns durante o carnaval e as dificuldades em controlar multidões, 

principalmente em ambientes com grande consumo de bebida alcoólica. Os jovens também 

não foram citados no debate. 

Em seguida, uma reportagem exclusiva de 3‟ mostrou um comerciante que perdeu dois 

dentes após ser agredido a cotoveladas por um policial militar na Avenida Brasil, uma das 

principais vias do Rio de Janeiro. Matheus e a mulher dele foram ouvidos pelo repórter e 

apresentaram suas versões da agressão. Mas embora as imagens tenham mostrado duas 

pessoas com aspecto jovial, é impossível afirmar que o casal tinha entre 15 e 29 anos – 

informação que poderia ter sido passada pelo repórter como forma de enriquecer o conteúdo 

da matéria e mostrar a juventude sendo vítima de situações de violência envolvendo agentes 

do Estado. A idade do policial também não foi informada pelo jornalista, mas um documento 

da Polícia Militar exibido pela reportagem mostrou que Paulo César Leal Pereira, de 29 anos, 

foi liberado após ser preso em flagrante. Desta forma, foi possível dizer que o ato de violência 



125 

 

foi cometido por um jovem, mas não se sabe se contra outro jovem ou não. Para ilustrar, 

foram aplicados, principalmente, planos fechados, que mostravam detalhes das marcas 

deixadas na vítima. Além disso, utilizaram-se imagens da fachada da delegacia, do local onde 

aconteceu a agressão e o documento oficial da polícia. 

Na sequência da matéria, Liane Borges e o delegado Marcelo Carregosa fizeram duras 

críticas à postura do agente e ao posicionamento da Polícia Militar como corporação 

responsável pela segurança pública. Frisaram que a negligência em relação à punição do PM 

legitima a violência policial e defenderam o respeito ao cidadão. Embora não houvesse 

menção à faixa etária dos envolvidos, pode-se dizer que o debate em estúdio – de 3‟ – 

problematizou uma questão extremamente importante, que, não raro, tem jovens como 

principais personagens – seja como vítimas ou agressores. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Suposto jovem 

agredido por um 

policial militar 

também jovem. 

Jovens nas 

condições de 

vítima e autor de 

uma situação de 

violência. Faixa 

etária da vítima 

não foi 

explicitada, 

apenas a idade do 

agressor.  

Não houve 

referência 

textualmente. 

Pelas 

imagens, é 

possível 

afirmar que a 

vítima era 

branca. A cor 

da pele do 

policial não 

pôde ser 

deduzida. 

Não houve 

referência à 

classe social de 

nenhum dos dois 

jovens 

envolvidos. 

O suposto jovem 

que foi vítima da 

violência foi 

ouvido em dois 

momentos da 

reportagem, assim 

como sua mulher, 

que também 

poderia fazer parte 

do grupo. O jovem 

agressor não foi 

procurado. Apenas 

a Polícia Militar 

como corporação 

foi ouvida por 

meio de nota. 

A idade da vítima 

deveria ter sido 

explicitada, assim 

como a do agressor, 

que só foi conhecida 

por meio da 

digitalização do 

documento da Polícia 

Militar – o que, na 

opinião desta análise, 

não aconteceu de 

forma proposital, mas 

por acaso, já que a 

informação da idade 

estava imediatamente 

depois do nome do 

policial. 

Tabela 17: Categorias para análise textual – Reportagem 4 SBT Rio. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens da 

vítima, da fachada 

da delegacia e do 

local onde 

ocorreu a 

agressão. 

As imagens do 

rapaz agredido 

foram usadas 

na abertura da 

matéria. 

Depois, as 

outras foram 

exibidas de 

acordo com o 

off, mas 

sempre 

voltando às 

imagens da 

vítima. 

As imagens 

das marcas 

deixas no 

rapaz 

ganharam 

destaque por 

meio do tempo 

de exibição, 

opção que 

revela a 

intenção da 

reportagem de 

reforçar a 

violência 

policial e os 

efeitos 

deixados por 

ela na vítima.  

As imagens da 

vítima foram feitas 

em planos abertos 

e, principalmente, 

fechados, 

mostrando 

destaques da 

agressão sofrida. Já 

as imagens da 

delegacia e do local 

da agressão foram 

feitas em planos 

abertos, mostrando 

o cenário geral. Não 

foi percebida a 

utilização de 

ângulos 

diferenciados, a 

opção pelo ângulo 

normal se destacou. 

Idade do agressor, 

informação que o 

insere no grupo 

pesquisado.  

Tabela 18: Categorias para análise das imagens – Reportagem 4 SBT Rio. 

 

Mais tarde, uma reportagem de 1‟ destacou a recompensa oferecida pela polícia a 

quem ajudasse na prisão de duas pessoas envolvidas no assassinato de uma família em São 

Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma delas, Gabriel de Araújo Miranda, 

de 19 anos, foi apontada pelas investigações como um dos atiradores. A matéria mostrou 

ainda outros três rapazes, que já haviam sido presos, que aparentavam ser da mesma faixa 

etária de Gabriel. Mas as idades de Lucas Calil, Matheus Calil e Diego Moreira não foram 

informadas. A reportagem mostrou fotos dos três primeiros suspeitos e imagens do momento 

da prisão de Diego. A discussão em estúdio, de cerca de 3‟, teve como foco as investigações e 

a principal suspeita de ser mandante do crime, uma mulher de 46 anos, mãe de Lucas e 

Matheus. A situação dos jovens não teve espaço na conversa. 

Já no final desta edição, uma reportagem de 2‟ sobre blocos de carnaval que haviam 

desfilado no Rio de Janeiro no dia anterior foi a última a contar com a participação de jovens. 

Embora a faixa etária dos foliões focalizados não tenha sido apresentada, os blocos de rua têm 

grande participação da juventude. Quatro das seis pessoas entrevistadas pela repórter tinham 

aspecto juvenil. 
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3.1.5 Edições de 2 de março 

 

As edições de 2 de março, mais uma vez, tiveram forte presença de matérias e entradas 

ao vivo sobre o carnaval, já que a data correspondeu à quinta-feira depois da quarta-feira de 

cinzas. O RJTV 1ª edição deste dia teve 45‟ de produção e foi apresentado por Mariana Gross, 

âncora titular do telejornal. A maior parte do noticiário ficou por conta de uma entrevista em 

estúdio com o carnavalesco Paulo Barros e o cantor e compositor Monarco, vencedores do 

carnaval carioca pela Portela, escola de Madureira, na Zona Norte. A entrevista, dividida em 

três blocos, teve participação ao vivo de uma repórter mostrando a festa na quadra da escola. 

Muitos torcedores da agremiação campeã participaram dos links, inclusive alguns que 

aparentavam ser jovens, como passistas e integrantes da bateria, mas este aspecto não foi 

abordado. Na segunda entrada ao vivo, a repórter entrevistou o segundo casal de mestre-sala e 

porta-bandeira. Marlon e Camilinha apresentavam feições e características de juventude, mas 

não foi possível afirmar sua faixa etária. 

Em duas reportagens que seguiram na linha do carnaval, foram mostrados os 

momentos da apuração, da comemoração pós-resultado e do próprio desfile. Nestas, foram 

ouvidos o ritmista Fagner – que não teve sua idade revelada, embora aparentasse ter menos de 

29 anos – e Lucas Fernandes, de 19 anos, torcedor da escola vencedora.  

Ainda na temática do carnaval da Sapucaí, foram exibidas duas matérias sobre a 

Império Serrano, escola também de Madureira, campeã da Série A (espécie de grupo de 

acesso do carnaval). Em 5‟30‟‟, repetiu-se a mesma situação. Jovens foram mostrados sem 

menção à faixa etária. Mais uma vez, o casal de mestre-sala e porta-bandeira foi ouvido, e as 

imagens indicaram se tratar de pessoas jovens.  

Por último, uma nota coberta lembrou o acidente da porta-bandeira entrevistada em 

estúdio na segunda-feira de carnaval (edição analisada anteriormente). Jéssica Ferreira caiu 

durante o desfile de domingo e teve suas notas apresentadas por Mariana Gross nesta edição. 

A idade dela não foi citada, tampouco as imagens sugeriram se tratar de uma pessoa jovem 

(imagens aéreas do desfile e da fachada do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, para 

onde a bailarina foi levada), mas como Jéssica foi apresentada na edição do dia 27 de 

fevereiro, sabe-se que ela se encaixa no grupo pesquisado. 

Durante grande parte da cobertura do carnaval carioca foram mostrados jovens nas 

mais diversas funções – passistas, ritmistas, integrantes da escola, torcedores, etc. O carnaval 

é uma festa com grande participação jovem e, apesar de o noticiário não destacar esta 
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característica, realça inevitavelmente a participação deste segmento em uma esfera importante 

da vida social: a cultura. 

Já o SBT Rio deste mesmo dia teve cerca de 71‟ de produção e foi apresentado por 

Isabele Benito. O noticiário contou com bastante participação de jovens e apresentou 

discussões importantes. Primeiro, o destaque foi a situação caótica do carnaval de rua no 

Jardim Oceânico, região da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A reportagem exibiu tiroteio, 

roubo, vandalismo, invasão de prédio e até sexo explícito nas ruas. Um vídeo enviado por 

telespectador gravou o momento em que um grupo de foliões subiu no teto de um ônibus em 

movimento e a confusão que veio a seguir, com correria, pancadaria e prisões. Foram ouvidos 

moradores da região, que criticaram a festa no bairro e a falta de organização e segurança. 

Eles citaram ainda a chegada do metrô como um dos motivos do aumento daquela violência – 

o que insinua, apesar de não ser um fato narrado diretamente, que os moradores atribuem a 

classes mais pobres, que não vivem naquela região, a situação degradante verificada no bairro 

durante os dias de folia. 

O carnaval faz parte da cultura popular brasileira desde que chegou ao país trazido 

pelos portugueses. O entrudo – nome dado à festa no Brasil – transformou-se em uma das 

maiores manifestações populares do mundo. Do latim, a palavra “carnaval” significa 

“carna vale”, ou seja, “adeus à carne”. Ou, ainda, uma menção à palavra “prazer” pelo termo 

“vale”. Deste modo, remete à despedida dos prazeres da carne física. As festividades do 

carnaval foram introduzidas no calendário cristão pela Igreja Católica para demarcar o 

período anterior aos quarenta dias de jejum e penitência que culminam nas celebrações da 

Semana Santa. Três dias antes do início da quaresma, eram realizadas festas, ceias e 

brincadeiras, como uma espécie de “válvula de escape”. 

Mas, a origem do carnaval não remonta ao cristianismo. Este tipo de festividade já 

fazia parte da cultura das sociedades da Antiguidade. Diversos reis organizavam 

comemorações a fim de celebrar rituais que homenageavam deuses e elementos da natureza, e 

davam às pessoas a oportunidade de se expressarem de maneira livre. Na Idade Média, o 

carnaval chegou a ser chamado de “Festa dos Loucos”. Os foliões deixavam de lado sua 

identidade cristã e se apegavam a costumes pagãos. Tudo passava a ser permitido, todos os 

constrangimentos sociais e religiosos eram abolidos. Hoje, a festa não remete à religião, mas 

seu caráter de exaltação à folia e à diversão ainda é preservado.  

Depois da matéria, apresentou-se um debate interessante. Isabele Benito e o delegado 

Marcus Amim – comentarista convidado do dia – discutiram sobre os excessos do carnaval, 
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os transtornos gerados para a organização da cidade e cobraram que mudanças fossem 

pensadas para o próximo ano. Contudo, os dois focaram muito mais nos comentários dos 

moradores acerca do metrô e da chegada dos mais pobres. Criticaram aquela postura e 

disseram que melhorias em transportes públicos não podem ser vistas como um problema 

para a sociedade. Falaram que a população deve ter acesso a todas as partes da cidade e 

consideraram absurdo atribuir a confusão a jovens pobres. Isabele Benito afirmou que as 

reclamações devem ser direcionadas ao público certo. E, na opinião dela, os baderneiros 

mostrados nas imagens eram “playboys, filhinhos de papai, moradores da Barra da Tijuca”. A 

discussão abrangeu a problemática dos transtornos que podem ser gerados pelo carnaval, mas 

foi além e abordou, inclusive, o preconceito disseminado na sociedade relativo a jovens de 

classes baixas. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Confusão em 

blocos de carnaval 

com participação 

de jovens e 

discussão sobre 

preconceitos em 

relação à 

população mais 

pobre. Jovens 

inseridos na 

cultura, mas ao 

mesmo tempo na 

condição de 

baderneiros e 

vítimas de 

preconceito. 

Condição de 

juventude não foi 

explicitada. 

Há pessoas 

brancas e 

negras nas 

imagens. 

Milhares de 

pessoas 

acompanhando 

os blocos de 

carnaval e 

muitas delas 

inseridas em 

confusões. 

Não houve 

referência no 

texto do 

repórter. 

Contudo, 

moradores mais 

ricos atribuíram 

aos mais pobres 

as confusões 

mostradas na 

matéria.  

Apenas moradores 

do bairro – classes 

mais altas – foram 

ouvidos e 

criticaram a 

chegada dos mais 

pobres ao bairro. 

Os mais pobres, 

por sua vez, não 

foram 

entrevistados, mas 

encontraram na 

apresentadora 

Isabele Benito 

uma voz de 

defesa. 

A faixa etária do 

público não foi 

abordada, mas sabe-se 

que o público de 

blocos de carnaval é 

composto, 

principalmente, por 

jovens. O principal 

conteúdo ocultado diz 

respeito ao lugar de 

fala. Como foi dito 

anteriormente, nesta 

mesma tabela, apenas 

moradores do local – 

mais ricos – foram 

ouvidos. A opinião de 

quem foi até lá para se 

divertir no bloco não 

foi mostrada. Esse 

papel coube à 

apresentadora. 

Tabela 19: Categorias para análise textual – Reportagem 5 SBT Rio. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens gerais da 

região, imagens 

do bairro durante 

o carnaval e, 

principalmente, 

flagrantes 

gravados por 

telespectadores 

por meio de 

celulares. 

A reportagem 

começou com 

os vídeos de 

flagrantes, que 

são eram o 

foco da 

matéria. 

Depois foram 

mostradas as 

imagens gerais 

da região e do 

carnaval no 

bairro. 

Destaque para 

os vídeos de 

flagrantes, que 

ganharam 

mais tempo do 

que as 

imagens gerais 

do bairro. 

A maioria dos 

vídeos foi feita em 

planos abertos, 

mostrando os 

blocos e confusões 

de forma ampla, e 

em plongée, já que 

muitos foram 

gravados de cima 

de prédios. As 

imagens do bairro 

também foram 

gravadas em planos 

abertos, mas em 

ângulos normais. 

Faixa etária dos 

foliões.  

Tabela 20: Categorias para análise das imagens – Reportagem 5 SBT Rio. 

 

Pouco depois, o noticiário apresentou uma segunda polêmica que poderia ter um 

jovem como protagonista. “Poderia” porque, mais uma vez, a idade do rapaz não foi 

abordada. Foi possível depreender das imagens que ele tinha menos de 29 anos, mas esta 

afirmação não foi confirmada pelo repórter. Douglas da Silva Soares foi amarrado a um poste 

e agredido depois que tentou assaltar um ônibus em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de 

Janeiro. A matéria – de 1‟30‟‟ – foi ilustrada com um vídeo divulgado em uma rede social que 

mostrou o suposto jovem sentado no chão, amarrado com as mãos para trás e o rosto 

sangrando. Na gravação, o rapaz confessa à pessoa que filma que tentou roubar os 

passageiros, enquanto ouvem-se xingamentos ao redor. Depois de contar a história, o repórter 

ouviu duas moradoras da região que falaram sobre o aumento da violência. 

Em seguida, Isabele Benito começou, mais uma vez, uma reflexão importante: sobre 

pessoas que acham que devem fazer justiça com as próprias mãos. O debate se estendeu por 

cerca de 3‟. A apresentadora condenou a atitude e disse que, apesar de entender que a 

população já não aguenta mais tanta insegurança, não é desta forma que o problema será 

resolvido. Disse que esta questão precisa de discussões profundas e que o tema mostra a 

necessidade de se debater problemas sociais anteriores à violência, como a educação e a 

desigualdade social. O delegado explicou que não é crime imobilizar um cidadão que cometeu 

um assalto, mas que ele, em momento nenhum, pode ser agredido. Acrescentou que pessoas 

atuam desta forma por causa da ausência do Estado e criticou a Secretaria de Segurança, que, 
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segundo ele, prioriza a Zona Sul e regiões de maior poder aquisitivo frente outras áreas do 

município.  

Em um terceiro momento, uma reportagem de 1‟ trouxe a morte de Igor de Abreu, de 

19 anos. O jovem foi assassinado a socos em frente a um baile de carnaval em Realengo, na 

Zona Oeste da cidade, após esbarrar com o guidão da moto em Everton Daniel Fonte, de 23 

anos. O repórter ouviu um irmão mais velho da vítima, a avó e um terceiro jovem (tendo 

como base apenas a imagem) que tentou conter a confusão. Também foram reproduzidas da 

internet homenagens que amigos fizeram em uma rede social e fotos de Igor e Everton. A 

matéria foi ilustrada apenas com estes materiais digitais e com as entrevistas. Na sequência, a 

âncora criticou formas de violência como esta, com motivos banais, enquanto o delegado 

avaliou as dificuldades de se controlar ambientes com muita bebida alcóolica e ponderou a 

rapidez com que uma pessoa, por impulso, se torna um criminoso (em referência ao jovem 

autor do crime). O debate que sucedeu a reportagem teve, em média, 1‟. 

   

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Briga em frente à 

festa que terminou 

com um jovem 

assassinando 

outro. Jovens nas 

condições de autor 

e vítima de uma 

situação de 

violência. A Idade 

dos dois foi 

apresentada pela 

repórter, e a 

vítima foi 

chamada de 

“jovem”. 

Não houve 

referência 

textual, mas as 

fotos 

mostraram que 

os dois jovens 

eram brancos. 

Não houve 

referência no 

texto do 

repórter. 

Contudo, sabe-

se que 

moradores do 

bairro onde o 

crime aconteceu 

são, em sua 

maioria, de 

classe média 

baixa.  

O repórter ouviu 

duas pessoas 

relacionadas à 

vítima, além de 

uma testemunha 

ocular do crime, 

um suposto 

jovem. 

Não foi percebido. 

Tabela 21: Categorias para análise textual – Reportagem 6 SBT Rio. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Apenas fotos 

reproduzidas da 

internet, 

testemunhos de 

amigos de redes 

sociais e sonoras. 

A reportagem 

começou com 

as fotos da 

vítima, seguiu 

com fotos do 

autor do crime 

e terminou 

com os 

depoimentos e 

as 

homenagens 

de amigos em 

uma rede 

social. 

As fotos dos 

dois jovens 

envolvidos 

ganharam 

mais destaque. 

Contudo, é 

difícil criar um 

juízo de valor 

em cima desta 

informação, 

sabendo que 

eram as únicas 

imagens 

disponíveis 

para a edição. 

Apenas fotos 

reproduzidas de 

redes sociais em 

close. 

Não foi percebido. 

Tabela 22: Categorias para análise das imagens – Reportagem 6 SBT Rio. 

 

Aos 30‟ de jornal, uma entrada ao vivo de pouco mais de 2‟ trouxe informações sobre 

o assassinato de Jussan Rodrigues da Costa, de 28 anos, motorista de Uber. O jovem foi 

morto no Andaraí, na Zona Norte, depois de reagir a um assalto durante a madrugada. O 

repórter apresentou a idade da vítima, e o link foi coberto com fotos de Jussan (reproduzidas 

de redes sociais) e com imagens do local do crime feitas pela equipe de reportagem. Em 

seguida, Isabele Benito e o delegado Marcus Amim comentaram sobre a falta de segurança na 

região e, principalmente, sobre o aumento da violência contra motoristas de aplicativos que 

vinha sendo percebido na época. Os dois cobraram posicionamento de autoridades sobre este 

tipo de transporte que, segundo eles, precisava de uma decisão política urgente. Isabele e o 

delegado avaliaram que a demora na análise de projetos que normatizam serviços como o do 

Uber favorece a violência contra motoristas e condenaram o sistema político que, para eles, dá 

prosseguimento a propostas apenas de acordo com interesses. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem motorista 

assassinato em 

tentativa de 

assalto. Jovem 

como vítima de 

uma situação de 

violência. 

Condição de 

jovem explicitada 

pelo repórter. 

Não houve 

referências 

textuais, mas 

as fotos 

mostraram que 

o jovem era 

branco. 

Não houve 

referência no 

texto do 

repórter. 

Ninguém foi 

ouvido sobre o 

crime. 

Não foi percebido, 

embora outros 

motoristas de Uber ou 

moradores da região 

pudessem ter sido 

ouvidos e 

acrescentado 

informações 

importantes à 

reportagem. 

Tabela 23: Categorias para análise textual – Reportagem 7 SBT Rio. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Fotos da vítima e 

imagens do local 

do crime. 

Primeiro, 

foram 

mostradas as 

fotos do 

jovem. 

Depois, 

vieram as 

imagens do 

local do crime. 

Tudo de 

acordo com o 

texto que o 

repórter 

apresentou ao 

vivo. 

As fotos da 

vítima e as 

imagens do 

local do crime 

tiveram 

destaque 

semelhante em 

relação ao 

tempo de 

exposição. 

As fotos 

reproduzidas de 

redes sociais 

estavam em close, 

enquanto as 

imagens do local do 

crime foram feitas 

em planos abertos e 

ângulo normal, de 

forma a dar um 

panorama geral da 

região. 

Não foi percebido. 

Tabela 24: Categorias para análise das imagens – Reportagem 7 SBT Rio. 

 

 Em seguida, a temática da violência em aplicativos de transporte continuou, desta vez 

tendo o motorista como agressor e passageiros como vítimas. O casal não teve a idade 

divulgada, mas foi chamado de “jovens” e “rapaz” pelo repórter, além de aparentar ter menos 

de 29 anos nas fotos apresentadas. Os dois foram agredidos pelo motorista após se recusarem 

a pagar mais do que cobrava o aplicativo. A reportagem mostrou apenas as fotografias, além 

de uma reprodução do mapa com o trajeto feito pelo carro e de uma nota de resposta em que a 

empresa Uber dizia que afastou o motorista e que tomaria as medidas cabíveis. Depois da 

matéria – de 1‟ – seguiu-se uma breve discussão em estúdio em que a apresentadora e o 

comentarista falaram sobre a importância de responsáveis por aplicativos se posicionarem em 

situações como esta e punirem motoristas para que o serviço não seja mais um motivo de 

insegurança para a população. 

Por último, uma reportagem de cerca de 3‟ encerrou o noticiário mostrando a festa em 

Madureira, bairro campeão do carnaval carioca pelo grupo especial, com a Portela, e pela 

Série A, com a Império Serrano. A matéria mostrou trechos do desfile e as comemorações nas 

ruas e nos barracões das duas escolas. Assim como nas demais reportagens sobre carnaval, 

jovens aparecem nas imagens. A matéria contou com entrevistas com a porta-bandeira da 

Portela, Camilinha, de 28 anos, e com o casal de mestre-sala e porta-bandeira da Império 

Serrano, que não teve sua idade revelada, mas aparentava ser jovem pelas imagens. 
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3.1.6 Edições de 10 de março 

 

O RJTV 1ª edição deste dia foi apresentado por Mariana Gross e contou com 39‟ de 

produção. A primeira matéria que chamou atenção para esta análise foi exibida aos 5‟ e 

mostrou a dificuldade da parcela da população que utiliza o BRT como meio de transporte 

diariamente. A reportagem acompanhou a ida e a volta das pessoas de casa para o trabalho e 

mostrou o pequeno número de ônibus disponíveis, a lotação de cada veículo, a falta de 

organização por parte dos funcionários, a ausência de políticas que priorizem públicos 

específicos (como idosos, deficientes físicos e gestantes) e o desrespeito com que muitos 

usuários se comportam em relação aos demais. As imagens, feitas com celular pela equipe de 

reportagem, mostraram passageiros de todos os tipos: homens, mulheres, crianças, idosos, 

adolescentes, adultos, negros, brancos. Dez pessoas foram ouvidas e reforçaram as 

dificuldades enfrentadas todos os dias. Contudo, todos os entrevistados pertenciam aos 

mesmos grupos: mulheres de meia idade e senhoras idosas. Entre os silenciados, os jovens. 

Em tom crítico, a apresentadora e o comentarista de assuntos relacionados à política e 

à cidade Edmilson Ávila cobraram respostas. Repreenderam a falta de fiscalização por parte 

da prefeitura e do próprio consórcio do BRT e pediram um serviço melhor para a população. 

Conversaram com a diretora de Relações Institucionais do BRT e com o especialista em 

gerenciamento de risco Moacyr Duarte. O assunto foi abordado durante quase 10‟ – entre 

matéria, entrevistas e conversa em estúdio. Mas em nenhum momento a juventude foi ouvida. 

Apesar de a discussão ter merecido atenção e destaque, a participação de outras faixas etárias 

poderia ter enriquecido o debate e mostrado a amplitude de problemas como este. A juventude 

– como categoria social ativa e estruturada – deveria ter voz neste tipo de debate, que discute 

temas fundamentais para a sociedade, como o transporte público. 

Mais tarde, uma matéria de 2‟30‟‟ abordou a crise na Uerj. As aulas haviam sido 

adiadas neste dia, mais uma vez, por causa dos salários atrasados de professores e servidores, 

e do fato de que a universidade alegava não ter condições básicas para receber os alunos. O 

repórter mostrou a falta de estrutura em salas, banheiros e corredores, e lembrou as 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais para custear suas despesas de transporte e 

alimentação, e os problemas que aquela situação trazia aos universitários, que não 

conseguiam voltar a estudar. Foram ouvidos o reitor, a vice-reitora de graduação (que mostrou 

grande preocupação com os estudantes) e um aluno, identificado por seu nome e como 

“estudante de Geologia”. A idade dela não foi explicitada, mas além de as imagens apontarem 
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se tratar de um jovem, sabe-se que a maior parte dos universitários tem entre 15 e 29 anos. 

Edmilson Ávila assumiu novamente um tom crítico e cobrou do governo o pagamento dos 

salários. Ele não fez referência aos jovens e aos prejuízos para os estudantes, mas a 

problematização apresentada acerca da questão envolveu, sem sombra de dúvidas, a juventude 

e foi de grande importância para o grupo. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Crise na educação 

e greve em uma 

universidade 

estadual. Jovens 

na condição de 

público afetado 

pela crise. 

Juventude não 

explicitada, mas o 

assunto envolveu, 

obviamente, o 

grupo pesquisado. 

O jovem 

entrevistado 

na 

reportagem 

era branco. 

Estudantes 

negros 

também 

aparecem nas 

imagens, mas 

não foram 

entrevistados. 

Não houve 

referência, mas 

sabe-se que há 

estudantes de 

diversas classes 

sociais em 

universidades 

públicas de todo 

o país. 

Um suposto jovem 

foi ouvido pela 

reportagem e deu 

sua opinião sobre 

a situação da 

universidade. 

Além dele, 

representantes da 

Uerj também 

deram entrevistas. 

A idade do aluno não 

foi explicitada, 

embora, na opinião 

desta análise, sua 

ocupação (estudante) 

seja mais importante 

do que a faixa etária a 

que pertence. 

Tabela 25: Categorias para análise textual – Reportagem 5 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens gerais de 

espaços da 

universidade e de 

estudantes e 

servidores que 

passavam pelo 

prédio. 

Foram 

exibidas 

primeiramente 

imagens que 

mostravam a 

estrutura do 

local. Depois, 

as que 

apresentavam 

a 

movimentação 

de alunos e 

professores no 

campus. 

De acordo 

com o off e 

com o tempo 

comum em 

edição de 

imagens, sem 

destaque 

importante. 

A maior parte das 

imagens utilizadas 

foi feita em planos 

abertos para 

mostrar a estrutura 

do local como um 

todo. 

A faixa etária do 

entrevistado foi 

ocultada pelo texto, 

mas as imagens 

indicaram sua provável 

juventude, reforçada 

pelo fato de a maior 

parte dos universitários 

ser jovem. 

Tabela 26: Categorias para análise das imagens – Reportagem 5 RJTV. 

 

Em um terceiro momento, três jovens aparecem como vítimas de uma chacina na Zona 

Oeste. Quatro pessoas foram mortas por dois homens que passaram em uma moto e uma 

quinta escapou com vida porque fingiu estar morta. Os corpos foram encontrados dentro de 

um carro. A matéria, de 1‟ de duração, apresentou uma foto da menina que conseguiu 
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sobreviver: uma adolescente de 15 anos. O nome e a idade foram explicitados, assim como os 

de outras vítimas identificadas: duas mulheres de 20 e 23 anos
72

.  

Os corpos de um homem e uma mulher ainda não tinham sido reconhecidos no 

momento da reportagem. Ouviu-se o delegado responsável pela investigação, e a Secretaria 

Municipal de Saúde se manifestou por meio de nota. Além da foto da menina, foram 

utilizadas outras duas fotos do carro enviadas por telespectadores e imagens da fachada do 

hospital para onde a quinta vítima fora encaminhada. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Chacina na Zona 

Oeste do Rio de 

Janeiro que teve 

pelo menos três 

jovens como 

vítimas de uma 

situação de 

violência. Jovens 

na condição de 

vítimas. Faixa 

etária explicitada. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele das 

vítimas, mas, 

com base em 

uma foto, é 

possível 

afirmar que a 

jovem que 

escapou com 

vida era 

branca. As 

outras vítimas 

não foram 

mostradas. 

Não houve 

referência. 

Apenas o 

delegado 

responsável pelo 

caso e a Secretaria 

de Saúde foram 

ouvidos. 

Não foi percebido. 

Tabela 27: Categorias para análise textual – Reportagem 6 RJTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Por lei, somente menores infratores devem ter a identidade preservada. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens gerais da 

fachada do 

hospital, duas 

fotos do carro 

enviadas por 

telespectadores e 

uma foto da 

vítima retirada de 

uma rede social. 

Começou-se 

com a foto da 

vítima que 

escapou com 

vida, depois 

foram usadas 

as imagens do 

hospital e, por 

último, as 

fotos do carro. 

A foto da 

menina 

ocupou mais 

tempo da 

matéria em 

comparação 

com as 

demais, 

provavelmente 

por ser a única 

forma de 

identificar 

alguma das 

vítimas. As 

outras 

imagens foram 

exibidas pelo 

tempo normal 

de uma 

edição, sem 

observações 

importantes. 

A foto da menina, 

retirada de uma 

rede social, foi 

tirada em close, 

destacando seu 

rosto. As imagens 

da fachada do 

hospital foram 

feitas em plano 

aberto e ângulo 

normal, de forma a 

mostrar o cenário 

inteiro e não 

priorizar detalhes. 

Não foi percebido. 

Tabela 28: Categorias para análise das imagens – Reportagem 6 RJTV. 

 

Já no final desta edição, uma matéria sobre cultura contou com a participação de 

jovens. O quadro Diversão e Arte dedicou 1‟ à mostra Mulheres no Museu, que estava em 

cartaz no Museu de Astronomia, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Entre as 

atrações, uma dramatização feita por três adolescentes da Companhia de Teatro Científico e 

uma exposição do grupo Space Drives, que participaria na época de um concurso na Nasa 

(National Aeronautics and Space Administration), órgão do governo norte-americano 

responsável pelas pesquisas espaciais. Uma menina falou sobre o teatro, e as imagens 

apresentaram o museu, mostraram os jovens em suas atividades e deram um panorama geral 

do evento. A idade dos integrantes dos dois grupos não foi revelada; apenas as imagens 

indicavam a faixa etária. Tal omissão sistemática permite deduzir que predomina a concepção 

editorial de que as imagens dispensam a menção à idade dos entrevistados. 

O SBT Rio do dia 10 de março, com 67‟ de produção e apresentado por Isabele Benito, 

discutiu mais uma vez a crise na Uerj. A matéria, de pouco mais de 2‟, falou sobre o quinto 

adiamento do início do segundo semestre letivo de 2016, que em março do ano seguinte ainda 

não havia começado – portanto, sete meses após a data regular. O repórter mostrou a situação 

difícil dos servidores, que continuavam sem receber salários, e os prejuízos para os 

estudantes. Criticou o abandono do governo e ouviu o secretário estadual de Ciência, 



138 

 

Tecnologia e Desenvolvimento Social, Pedro Fernandes, que disse que deixaria o cargo caso a 

situação da universidade não fosse resolvida
73

. Alunos, professores e funcionários não foram 

ouvidos na matéria, que foi ilustrada com imagens gerais da universidade. É curioso destacar 

que, mesmo em situações incontestáveis de crise no setor público, muitas vezes, se dá voz 

somente à autoridade. Os principais afetados aparecem como figurantes na narrativa 

jornalística. 

A apresentadora e o delegado Carlos Augusto Nogueira, convidado do dia, teceram 

comentários por mais 2‟ e criticaram o governo estadual. O governador à época, Luiz 

Fernando Pezão, se manifestou sobre a crise na instituição de ensino por meio de nota. A 

apresentadora e o delegado consideraram um crime deixar o patrimônio público se deteriorar 

e não atender às necessidades da população. Ambos avaliaram que o dinheiro dos 

contribuintes está-se perdendo com o sucateamento da Uerj. Não houve referência direta ao 

jovem, mas a discussão, é claro, disse respeito em grande escala aos universitários, jovens em 

sua maioria. Tanto a reportagem quanto o debate que se apresentou a seguir levaram ao 

público uma discussão crítica de extrema relevância social, mas não houve nenhuma 

referência ao fato de a Uerj ser hoje uma das universidades públicas mais inclusivas do país 

em relação à política de admissão de jovens de baixa renda. Pode-se depreender assim que a 

categoria jovem aparece sem qualquer distinção sobre a origem social. 

Mais tarde, a chacina na Zona Oeste na qual uma jovem sobreviveu ao se fingir de 

morta foi assunto também no SBT. O crime fora mostrado no dia anterior, mas a edição de 10 

de março trouxe uma suíte
74

 do caso, com atualizações ao vivo. O repórter recebeu no link o 

delegado que estava à frente das investigações. A conversa se alongou por mais de 8‟, com 

participação de Isabele e do delegado Carlos Augusto Nogueira do estúdio. O policial que 

investigava o caso disse que a adolescente, de 15 anos, continuava internada e que os indícios 

apontavam que ela e os mortos – um rapaz também de 15 anos, duas jovens na faixa dos 20 

anos e uma mulher de 51 – haviam sido abordadas por traficantes quando saíam de um baile 

funk organizado por milicianos. Uma das perguntas da apresentadora se referiu à segurança 

da garota: Isabele quis saber se, na condição de testemunha, ela estava recebendo proteção no 

hospital. O assunto recebeu atenção do jornal por dois dias seguidos, e a equipe se mostrou 

atenta ao crime e preocupada com a situação da jovem.    

 

                                                           
73

  De fato, ele se afastou do cargo em julho do mesmo ano.  
74

 Matéria que apresenta o desdobramento de uma notícia apresentada ao público anteriormente. 
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Chacina na Zona 

Oeste do Rio de 

Janeiro que teve 

quatro jovens 

como vítimas. 

Jovens na 

condição de 

vítimas de uma 

situação de 

violência. Idades 

expostas. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele das 

vítimas, mas, 

com base em 

uma foto, é 

possível 

afirmar que a 

jovem que 

escapou com 

vida era 

branca. As 

outras vítimas 

não foram 

mostradas. 

Não houve 

referência. 

Apenas o 

delegado 

responsável pelo 

caso foi ouvido. 

Não foi percebido. 

Tabela 29: Categorias para análise textual – Reportagem 8 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Fotos de uma das 

vítimas e imagens 

do local do crime 

cobriram parte da 

entrevista ao vivo. 

Primeiro, 

foram 

mostradas as 

fotos da 

jovem. 

Depois, 

vieram as 

imagens do 

local do crime. 

As fotos da 

vítima se 

destacaram 

com maior 

tempo de 

exposição. 

As fotos 

reproduzidas de 

redes sociais 

estavam em close, 

enquanto as 

imagens do local do 

crime foram feitas 

em planos abertos e 

ângulo normal, de 

forma a dar um 

panorama geral da 

região. 

Não foi percebido. 

Tabela 30: Categorias para análise das imagens – Reportagem 8 SBT Rio. 

 

Pouco depois, outra entrada ao vivo mostrou duas supostas jovens investigadas depois 

de publicarem fotos em redes sociais exibindo armamento pesado e coletes à prova de balas. 

A história também fora contada no dia anterior e voltou ao noticiário com notícias sobre a 

investigação. Na edição deste dia, a polícia já havia identificado as duas mulheres – que não 

tiveram sua faixa etária revelada, embora parecessem jovens pelas fotos apresentadas. Uma 

delas, Tamires, havia ido à delegacia se apresentar. Ela levou as armas, mostrou que eram 

falsas e disse que tudo não passou de uma brincadeira de carnaval – apesar de a polícia ter 

considerado as fotos como “apologia ao crime”. O repórter conversou ao vivo com a jovem, 

que recorreu à ironia para se justificar: “era um carnaval muito louco, eu não sabia que era 

apologia nenhuma, mas ano que vem, eu me visto de Cinderela”. 
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Isabele Benito elogiou a atitude de Tamires de se apresentar à polícia, mas criticou sua 

postura nas fotos. Argumentou que, na condição de mãe, ela não deveria dar maus exemplos 

como este na internet
75

. A jovem concordou com a apresentadora, se disse arrependida e 

disposta a prestar novos depoimentos para provar que não tinha relação alguma com o tráfico 

de drogas ou qualquer outro crime. A apresentadora e o delegado convidado criticaram a 

repercussão do caso, que, segundo eles, foi maior por Tamires ser pobre e moradora de favela. 

Acentuaram que muita gente rica, da Zona Sul, também se fantasia com armas e nem por isso 

é chamada na delegacia por suspeita de apologia ao crime.  

   

3.1.7 Edições de 16 de março 

 

A edição de 16 de março de 2017 do RJTV 1ª edição foi apresentada por Renata 

Capucci e não fez nenhuma menção a jovens ao longo de seus 42‟ de produção. Grande parte 

do conteúdo jornalístico – cerca de meia hora – foi dedicada à vacinação contra febre amarela, 

com participação em estúdio do infectologista Edimilson Migowski, que explicou sobre a 

doença e esclareceu dúvidas de telespectadores, além de entradas ao vivo mostrando a 

movimentação em postos de saúde e reportagens especiais que falaram sobre a transmissão da 

doença, a importância da vacina, cuidados para combater o Aedes aegypti, entre outras 

questões relativas à febre amarela. 

Já o SBT Rio deu espaço à juventude, mas muito pequeno se comparado a outras 

edições: apenas 5‟ de seus 65‟ de produção. O noticiário exibiu uma reportagem de 2‟ sobre 

uma operação da Polícia Civil para localizar um galpão onde quatro estudantes de Medicina 

da UFRJ haviam sido mantidas reféns por quase três horas na segunda-feira anterior, na favela 

da Maré, na Zona Norte. A matéria foi uma suíte. Dois dias antes, o telejornal dera a notícia 

do sequestro, que começou quando as meninas foram abordadas na saída do estacionamento 

da universidade. A idade das vítimas não foi revelada, mas elas foram chamadas de “moças”, 

“jovens” e “universitárias”. Somado a estes vocábulos, o fato de as quatro serem estudantes 

de graduação indicam que as vítimas, provavelmente, tinham entre 17 e 29 anos. A 

reportagem foi ilustrada com imagens da ação da polícia durante a operação, além de um 

vídeo cedido pela Polícia Civil feito no interior do galpão e de imagens da UFRJ. O delegado 

                                                           
75

 Chamou atenção nesta cobertura um certo viés de aconselhamento moral na conversa entre a apresentadora e a 

acusada, como se coubesse ao jornalista este trabalho de orientação comportamental. 
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responsável pelas investigações falou sobre os trabalhos desenvolvidos para identificar os 

criminosos. 

Após a matéria, a apresentadora e o delegado Marcelo Carregosa, convidado do dia, 

debateram durante 3‟ sobre a violência no Rio de Janeiro. Lembraram que sequestro 

planejado com cativeiro era um tipo de crime comum na cidade nos anos 1990, que há muito 

perdera espaço entre as ocorrências policiais. Carregosa atribuiu a volta desta modalidade de 

crime à ausência do poder público e ressaltou que a falta de políticas direcionadas à segurança 

funciona como uma espécie de proteção a locais que podem funcionar como possíveis 

esconderijos, como foi o caso do galpão utilizado por esta quadrilha no Complexo da Maré.   
 

 

3.1.8 Edições de 29 de março 

 

O RJTV 1ª edição, apresentado por Mariana Gross, contou com 43‟ de produção. 

Grande parte do tempo – quase 30‟ – foi dedicado à Operação Quinto do Ouro, deflagrada na 

manhã de 29 de março. A ação da Polícia Federal prendeu cinco dos sete conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e cumpriu, entre outros mandados judiciais, 

uma condução coercitiva contra o então presidente da Assembleia Legislativa, o deputado 

Jorge Picciani. O telejornal contou com entradas ao vivo da sede da PF e da Alerj, ambas no 

Centro da cidade, e com reportagens que falaram sobre a ação dos agentes, as investigações, 

apresentaram perfis dos envolvidos e explicaram a atuação do TCE. 

O espaço dedicado a jovens se restringiu a apenas 1‟30‟‟. A última reportagem do 

jornal mostrou fãs de Justin Bieber que estavam acampados havia quase cinco meses em 

frente ao Sambódromo para garantir um lugar próximo ao palco onde o cantor canadense se 

apresentaria naquela noite. A matéria não citou a idade dos fãs, tampouco utilizou o termo 

“jovens”, mas as imagens revelaram que a maioria daquelas pessoas tinha entre 15 e 29 anos. 

A matéria mostrou o acampamento montado e a animação do público. Foram utilizados 

também trechos de clipes e de shows do cantor, reproduzidos da internet. A repórter 

conversou com três fãs (que aparentavam ser jovens e foram identificadas apenas por seus 

primeiros nomes), e com uma mãe e um pai que acompanhavam suas filhas. 

Pode-se dizer que, mais uma vez, o jovem apareceu como personagem de espetáculos, 

sem qualquer menção, por exemplo, ao preço dos ingressos. A categoria jovem, mesmo sem 

ser citada, foi silenciada quanto ao aspecto da camada social. Afinal, não é todo adolescente 
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que tem condição financeira para pagar a entrada do show do cantor e que, além disso, pode 

dispor de tanto tempo na fila para garantir o melhor lugar na plateia. 

O SBT Rio de 29 de março também dedicou grande parte de seu tempo à Operação 

Quinto do Ouro. Dos 73‟ de produção, 55‟ trataram das prisões e, principalmente, da 

condução coercitiva do chefe do Poder Legislativo do estado, o deputado Jorge Picciani. O 

noticiário apresentou cobertura crítica ao esquema de corrupção investigado, com comentários 

da apresentadora Isabele Benito e do delegado convidado, Marcus Amim, além de entradas ao 

vivo da sede da Polícia Federal no Rio de Janeiro e da Alerj (com participação, inclusive, dos 

deputados oposicionistas Marcelo Freixo, do PSOL, e Carlos Osório, do PSDB) e de matérias 

sobre a operação e os investigados com posicionamentos bem marcados pelos repórteres. 

No tempo que restou, o noticiário falou sobre o jovem em uma matéria relacionada às 

investigações sobre a morte de um turista argentino, de 28 anos, assassinado em uma briga na 

madrugada de 26 de março de 2017. Matias Sebastian Carena e dois amigos se envolveram 

em uma confusão com um grupo de cinco brasileiros em uma boate em Ipanema, na Zona Sul. 

O rapaz acabou morrendo depois de receber um soco, cair e bater com a cabeça no chão. A 

matéria informou que a Justiça havia decretado a prisão preventiva de três suspeitos de 

envolvimento com o crime. A vítima foi tratada como “turista”, “argentino” e “jogador de 

futsal”. Nome e idade foram revelados. A reportagem mostrou fotos do rapaz argentino 

reproduzidas de redes sociais, além de imagens de um dos suspeitos – ex-vocalista de um 

grupo de pagode –, do bar onde aconteceu a briga e da rua. Foi utilizada também uma arte 

simulando a confusão e a queda de Matias. Ninguém foi ouvido. Depois da reportagem, o 

delegado Marcus Amim falou apenas sobre as investigações e explicou por quais crimes os 

suspeitos responderiam. 
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem argentino 

assassinado em 

briga de bar. 

Jovem na 

condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. Idade 

revelada pelo 

repórter. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele dos 

envolvidos, 

mas com base 

nas fotos da 

vítima, é 

possível 

afirmar que 

Matias era 

branco. 

Não houve 

referência. 

Ninguém foi 

ouvido. 

A idade dos suspeitos 

não foi falada. Não se 

sabe se a vítima foi 

agredida e morta por 

outros jovens ou não. 

O único suspeito que 

teve o nome revelado 

– o ex-vocalista – não 

teve a idade 

apresentada – embora 

não pareça jovem 

pelas imagens –, 

tampouco os outros 

dois amigos que 

teriam participado da 

briga. 

Tabela 31: Categorias para análise textual – Reportagem 9 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Fotos da vítima, 

imagens de shows 

e de divulgação 

da banda da qual 

um dos suspeitos 

fazia parte e 

imagens do bar e 

da rua onde 

aconteceu o 

crime. 

Primeiro, 

foram 

mostradas as 

fotos da 

vítima. 

Depois, 

vieram as 

imagens do 

suspeito e, por 

último, as do 

local do crime. 

As fotos dos 

envolvidos se 

destacaram 

com maior 

tempo de 

exposição. 

As fotos 

reproduzidas de 

redes sociais 

estavam em close, 

enquanto as 

imagens de 

divulgação da 

banda (também 

reproduzidas da 

internet) e do local 

do crime foram 

feitas em planos 

abertos e ângulo 

normal. 

As imagens de um dos 

suspeitos sugeriram 

que não se tratava de 

um jovem, mas não foi 

possível afirmar sua 

faixa etária. 

Tabela 32: Categorias para análise das imagens – Reportagem 9 SBT Rio. 

 

É importante destacar que não houve menção ao show de Justin Bieber no SBT Rio. O 

evento contou com copatrocínio da TV Globo e, portanto, sua cobertura era considerada 

“recomendada” na emissora
76

. O SBT, por outro lado, preferiu ficar em silêncio em relação ao 

material promocional da concorrente. 

 

 

 

                                                           
76

 No bordão jornalístico, matérias “recomendadas”, “reco”, “rec” ou “obrig” remetem a conteúdos que devem 

fazer parte da programação por determinação da direção das emissoras, geralmente, por motivos comerciais. 
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3.1.9 Edições de 6 de abril 

 

Mais uma vez, esta edição do RJTV 1ª edição não contou com a participação da 

juventude. O noticiário, que teve cerca de 40‟ e foi apresentado por Hélter Duarte, chamou 

atenção negativamente por essa ausência, principalmente em uma reportagem de cerca de 5‟ 

que mostrou atos pedindo paz em mais de 1.500 escolas da rede pública do Rio de Janeiro. O 

movimento foi organizado depois da morte da menina Maria Eduarda, de 13 anos, baleada 

dentro de um colégio em Costa Barros, na Zona Norte. O prefeito Marcelo Crivella e o 

secretário Municipal de Ordem Pública falaram sobre as medidas estudadas pela prefeitura 

para combater a violência. Também foram entrevistados um engenheiro, um especialista em 

segurança pública e a coordenadora do sindicato dos professores. Os três comentaram o 

polêmico projeto da gestão municipal de blindar escolas em áreas de conflitos. Nenhum aluno 

teve voz na matéria ou pôde dar sua opinião em um assunto tão sério, que interfere 

diretamente na vida de milhares de pessoas que compõem o grupo. Vale lembrar que parte 

destes estudantes é composta por jovens, já que a idade regular para se concluir o Ensino 

Médio varia entre 17 e 18 anos. 

O noticiário dedicou um tempo grande – cerca de 15‟ – na abordagem da questão da 

crise financeira do estado e os atrasos em pagamentos de servidores. Nenhum jovem apareceu 

nas imagens ou foi ouvido. No final do telejornal, o repórter Fábio Júdice apresentou ainda a 

coluna Diversão e Arte, que, ao longo de 4‟, não mostrou nenhum jovem inserido na 

programação cultural da cidade para os dias subsequentes. 

No mesmo dia, o SBT Rio propôs uma discussão importante que envolveu diretamente 

jovens atletas após a matéria que abriu o jornal. A reportagem tratou da operação Águas 

Claras, que investigou o desvio de pelo menos R$ 40 milhões dos cofres públicos por meio da 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Por quase 2‟, a apresentadora 

Isabele Benito criticou o esquema de corrupção e os efeitos causados por ele aos atletas 

brasileiros praticantes de esportes aquáticos. A jornalista não mencionou a faixa etária 

específica dos atletas, mas sabe-se que a maior parte deles é jovem. Normalmente os meios de 

comunicação – e não somente os telejornais – referem-se aos atletas bem-sucedidos como 

super-homens, mas silenciam sua faixa etária. 

O telejornal do SBT destacou a campeã olímpica de judô Rafaela Silva, de 25 anos, 

citada no comentário transcrito a seguir: 
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Quando se tem a propaganda de que esporte salva, ele salva mesmo. Ele 

salva de forma social, ele salva de forma econômica. A Rafaela Silva, essa 

guerreira da Cidade de Deus [favela na Zona Oeste do Rio de Janeiro], que 

foi medalhista olímpica, é o símbolo de uma história de sucesso, de dinheiro 

empregado de forma certa, do suor de gente de bem para fazer projeto social, 

vingar esportistas e mudar a vida de muita gente. Dá certo. Mas, 

infelizmente, nesse Brasil, a gente tem ainda essa cartolagem antiga, que 

manda nessas instituições e que parece reinado. Sabe monarquia? Vai até o 

fim. Quando morre a “velharia”, entra outro grupo que vai continuar no 

mesmo modus operandi. [...] Atleta não vinga só com talento. Você precisa 

ter investimentos hoje para um atleta ficar de ponta em tecnologia, em 

treinamento, em boa alimentação, em nutrólogos, em pessoas especializadas 

que custam dinheiro. E o dinheiro está aonde? O Ministério dos Esportes 

tem. Patrocínio dos Correios não tem dinheiro?" 

Após Isabele defender os interesses dos atletas e cobrar que os incentivos cheguem de 

fato a eles, um repórter atualizou ao vivo as informações da operação, informando, por 

exemplo, número de prisões, apreensões e foragidos. Na sequência, um novo debate, desta 

vez com a participação do delegado convidado, Marcelo Carregosa, se estendeu por quase 5‟. 

Os dois discutiram a corrupção de forma geral, nas mais diversas esferas, principalmente no 

âmbito do governo do estado do Rio de Janeiro e da gestão do ex-governador Sérgio Cabral 

Filho. Ambos avaliaram a falta de oportunidades gerada pelo desvio de dinheiro público e 

outros efeitos da corrupção. Segundo Isabele Benito, “essa roubalheira mata mais do que 

colocar arma na mão de bandido”. O que se viu nesta parte do noticiário foi uma cobertura 

crítica que envolveu diretamente a juventude e, apesar de não dar voz a atletas, saiu em defesa 

do grupo.
 

 

3.1.10 Edições de 14 de abril 

 

O RJTV 1ª edição, com 41‟ de produção, foi apresentado mais uma vez por Hélter 

Duarte. Logo na escalada, duas matérias envolvendo jovens ganharam destaque: uma sobre 

um grupo de dança conhecida como “passinho”, composto por jovens que se apresentariam no 

Centro do Rio, e a outra que mostrava um rapaz assassinado em uma tentativa de assalto. Esta 

vítima foi o assunto da primeira reportagem do telejornal. 

Em pouco mais de 2‟, o repórter contou a história da morte de Miguel Zahkour. O 

rapaz, de 19 anos, foi assassinado por bandidos que queriam levar sua moto em Laranjeiras, 

na Zona Sul. Três moradores da região – homens de meia idade – denunciaram o aumento da 

violência no bairro. Foram utilizadas fotos de Miguel, reproduzidas de redes sociais, imagens 

que mostravam a fachada do hospital para onde ele foi levado, o local onde aconteceu o crime 
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e o sofrimento de amigos e parentes, e dois mapas: um da violência na região e o outro que 

identificava a rua do assassinato
77

. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem assassinado 

em tentativa de 

assalto. Jovem na 

condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. Idade 

explicitada 

textualmente. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele da 

vítima, mas 

as fotos 

utilizadas 

mostraram 

que o rapaz 

era branco. 

Não houve 

referência 

textual direta, 

mas foi falado 

que o rapaz era 

morador do 

bairro onde o 

crime ocorreu. 

Ou seja, ele 

pertencia a 

classes mais 

altas da 

sociedade. 

Foram ouvidos 

apenas homens de 

meia idade que 

falaram sobre o 

aumento da 

criminalidade na 

região. 

Não foi percebido. 

Tabela 33: Categorias para análise textual – Reportagem 7 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Fotos da vítima, 

imagens gerais da 

fachada do 

hospital, da rua 

onde aconteceu o 

crime e de 

parentes e amigos 

que chegaram ao 

hospital na noite 

do assassinato.  

Começou-se 

com a foto da 

vítima e 

depois as 

imagens 

passaram a 

acompanhar o 

off, 

obedecendo à 

ordem 

cronológica 

dos fatos. 

As fotos da 

vítima 

ocuparam boa 

parte da 

reportagem. 

As demais se 

sucederam no 

tempo normal, 

sem destaques. 

As fotos do rapaz 

mostravam a vítima 

em close, 

destacando seu 

rosto (importante 

ressaltar que foram 

reproduzidas de 

redes sociais). As 

imagens da fachada 

do hospital e da rua 

foram feitas em 

planos abertos e 

ângulos normais, de 

forma a mostrar o 

cenário inteiro e 

não priorizar 

detalhes. As 

imagens de amigos 

e familiares foram 

enquadradas mais 

fechadas para 

reforçar a tristeza 

presente nos rostos 

e nas atitudes das 

pessoas. 

Não foi percebido. 

Tabela 34: Categorias para análise das imagens – Reportagem 7 RJTV. 

                                                           
77

 É importante destacar que, quando o telejornal não tem imagens do episódio em si, lança mão de dois 

recursos: um croqui ou desenho com a descrição da ação criminosa, ou recorre a imagens remissivas dos lugares 

que testemunharam a tragédia: o local do crime ou do acidente, as marcas de tiro, os carros envolvidos, o 

hospital para onde as vítimas foram levadas, etc. 
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Na sequência, outras duas reportagens foram exibidas seguindo a temática da 

violência. Uma mostrou o aumento da criminalidade em Vila Isabel, na Zona Norte do 

município. A outra apresentou a realidade de moradores de favelas na Zona Oeste. Em ambas, 

não houve participação de jovens.  

Assim como na matéria sobre os atos a favor da paz em escolas públicas do Rio de 

Janeiro, destrinchada na edição do RJTV analisada anteriormente, nas reportagens veiculadas 

em 14 de abril de 2017, o telejornal perdeu a oportunidade de incluir a juventude na discussão 

sobre segurança pública. Jovens participam ativamente da sociedade nos mais diversos 

âmbitos – trabalham, estudam, se movimentam, observam, gastam, investem, têm 

participação política – e querem poder representar e ser representados neste tipo de debate. 

Mais uma vez, o noticiário da TV Globo não deu voz ao grupo em discussões sérias para a 

comunidade de forma geral e irrestrita. 

No final do jornal, jovens voltaram a ser mostrados, desta vez no cenário cultural. 

Primeiramente, foram exibidas cenas da Paixão de Cristo – que seria encenada em várias 

partes da cidade naquela Sexta-feira Santa. Os três grupos selecionados pareciam ter a 

participação de jovens – segundo a observação das imagens –, mas esta característica não foi 

mencionada textualmente. Uma das encenações, inclusive, contou com uma entrada ao vivo 

dos Arcos da Lapa, na região central, onde o teatro aconteceria durante a noite. A repórter 

entrevistou dois atores, e a intérprete de Maria chegou a cantar e ser elogiada pela jornalista: 

“canta lindamente”.  

Para terminar o noticiário, a coluna de Fábio Júdice trouxe um grupo de dançarinos de 

“passinho”. Os jovens da Companhia Passinho Brasil se apresentariam em um espaço 

cultural no Centro naquela noite. Em pouco mais de 1‟, o repórter exibiu os integrantes, 

moradores de favelas da Região Metropolitana, os identificou como “jovens dançarinos”, 

ouviu um deles e conversou com o coordenador do grupo. A coluna valorizou a arte de jovens 

pobres e deu espaço para um tipo de dança ainda desvalorizado e vítima de preconceitos na 

sociedade.  
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovens dançarinos 

de passinho que se 

apresentariam no 

Rio de Janeiro. 

Jovens na 

condição de 

artistas, 

participantes do 

cenário cultural. 

Faixa etária 

mencionada pelo 

repórter. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele dos 

jovens, mas 

pelas 

imagens, é 

possível 

afirmar que 

quase todos 

os dançarinos 

eram negros. 

O repórter 

destacou que o 

grupo era 

formado por 

jovens de 

favelas de várias 

regiões do Rio 

de Janeiro. 

Um jovem 

dançarino e o 

coordenador do 

grupo foram 

ouvidos. 

Não foi percebido. 

Tabela 35: Categorias para análise textual – Reportagem 8 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens do 

ensaio do grupo 

acompanhado 

pela equipe de 

reportagem.  

Apenas um 

tipo de 

imagens. 

Suficiente 

para que os 

passos fossem 

concluídos e 

valorizados. 

Planos abertos e 

fechados, 

mostrando o grupo 

em sua totalidade e 

detalhes de cada 

dançarino. O 

ângulo utilizado foi 

normal, de frente 

para o grupo. 

Não foi percebido. 

Tabela 36: Categorias para análise das imagens – Reportagem 8 RJTV. 

 

O SBT Rio deste mesmo dia, com 63' de produção, foi apresentado por Isabele Benito. 

A escalada destacou o assassinato de um jovem de 19 anos morto em uma tentativa de assalto 

em Laranjeiras, sob o viaduto de acesso ao Túnel Santa Bárbara. O assunto foi novamente 

abordado em dois momentos do jornal, com matéria gravada, duas entradas ao vivo e debates 

– em um total de quase 12'. Assim como no RJTV, Miguel foi identificado com nome, idade, 

por "jovem" e mostrado em fotos extraídas de redes sociais. As imagens feitas pela equipe 

mostraram o desespero da família ao receber a notícia da morte no hospital – principalmente o 

da namorada, também jovem, que acompanhava o rapaz no momento do assalto –, além do 

local do crime e de ruas do bairro. O repórter ouviu apenas o porteiro de um prédio próximo à 

esquina onde o rapaz foi morto, que presenciou o assassinato durante a madrugada. 

A seguir, um repórter atualizou as informações do Instituto Médico Legal, no Centro, 

e falou sobre as investigações. No estúdio, Isabele Benito e o delegado Marcus Amim, 

responsável pelos comentários do dia, debateram de forma crítica a violência no município e 
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na Região Metropolitana. Lembraram outros crimes cometidos nos 30 dias anteriores e 

avaliaram a frieza da ação dos bandidos. 

O delegado atribuiu o aumento da insegurança à ausência do Estado, disse que mais de 

4.500 policiais estavam à espera de nomeação e que a crise financeira não era justificativa, já 

que, segundo ele, o aumento do efetivo nas ruas representaria um pequeno crescimento nos 

gastos públicos, inclusive, se comparado à verba destinada à manutenção da Alerj
78

. Marcus 

Amim considerou a falta de estrutura da polícia como uma das justificativas do aumento da 

violência e detalhou o número reduzido de agentes nas ruas, a má qualidade dos equipamentos 

fornecidos aos policiais e a carência de investigadores para situações que precisam ser 

elucidadas. Isabele Benito frisou, durante a discussão, a condição de jovem da vítima, assim 

como da namorada, mostrada repetidamente nas imagens enquanto chorava na porta do 

hospital. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem 

assassinado em 

tentativa de 

assalto. Jovem na 

condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. Idade 

explicitada 

textualmente. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele da 

vítima, mas as 

fotos 

utilizadas 

mostraram que 

o rapaz era 

branco. 

Não houve 

referência 

textual direta, 

mas foi falado 

que o rapaz era 

morador do 

bairro onde o 

crime ocorreu. 

Ou seja, ele 

pertencia a 

classes mais 

altas da 

sociedade. 

Foi ouvido apenas 

o porteiro de um 

prédio próximo ao 

local do crime, um 

homem de meia 

idade. 

Não foi percebido. 

Tabela 37: Categorias para análise textual – Reportagem 10 SBT Rio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 É curioso destacar que o delegado, na condição de funcionário da área de segurança, inclusive com cargo de 

confiança, pode ser entendido como um representante do Estado. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Fotos da vítima, 

imagens gerais da 

fachada do 

hospital, da rua 

onde aconteceu o 

crime e de 

parentes e amigos 

que chegaram ao 

hospital na noite 

do assassinato.  

A matéria 

começou com 

imagens da 

família e de 

amigos na 

porta do 

hospital 

recebendo a 

notícia da 

morte. Depois 

apresentou 

fotos da 

vítima, 

imagens do 

local do crime 

e outras da 

fachada do 

hospital.  

As primeiras 

imagens – 

exibindo o 

desespero de 

familiares, 

amigos e da 

namorada – 

foram as que 

ganharam 

mais destaque 

em relação ao 

tempo de 

exposição. 

Depois, as 

fotos, e, por 

último – 

exibidas com 

menos ênfase 

– as imagens 

do local do 

crime e da 

fachada do 

hospital. 

As primeiras 

imagens foram 

feitas em planos 

abertos e ângulos 

normais, o que 

sugere que o 

cinegrafista estava 

longe da família e 

dos amigos, já que, 

apesar de querer 

mostrar o 

sofrimento das 

pessoas, ele não 

conseguiu gravar as 

imagens de forma 

mais próxima. As 

imagens da fachada 

do hospital e do 

local do crime 

também foram 

feitas em planos 

abertos e ângulos 

normais, de forma a 

mostrar os locais 

amplamente. As 

fotos, retiradas de 

redes sociais, foram 

tiradas em planos 

médios e fechados 

para dar ênfase ao 

rosto e ao corpo do 

menino. 

Não foi percebido. 

Tabela 38: Categorias para análise das imagens – Reportagem 10 SBT Rio. 

 

Pouco depois, uma nota coberta de pouco menos de 1' mostrou o sepultamento – no 

dia anterior – do filho do bicheiro Waldomiro Paes Garcia, conhecido como Maninho e 

assassinado em 2004. Segundo a família, Miro Garcia, de 27 anos, foi sequestrado, mantido 

em cativeiro e morto ao tentar fugir após o pagamento de parte do resgate. As imagens 

mostraram, neste momento, pessoas acompanhando o caixão que levava o corpo do jovem no 

cemitério. 

Após a leitura da nota coberta, Isabele Benito perguntou ao delegado Marcus Amim 

sobre o andamento das investigações, o que ensejou uma discussão de 2'. Os dois 

questionaram a versão apresentada pela família, já que o rapaz não estaria acompanhado por 

seguranças – como era de costume – e a polícia não havia sido acionada. Lembraram o 

histórico de contravenções da família, e o delegado afirmou que o crime seria bem apurado 
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pela polícia. Durante a discussão, foram mostradas fotos de Miro Garcia e imagens do 

hospital para onde ele foi levado depois de ser baleado. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Enterro de jovem 

assassinado após 

sequestro. Jovem 

na condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência 

(condição 

colocada em 

dúvida pela 

apresentadora e o 

comentarista). 

Idade explicitada 

no texto. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele da 

vítima, mas as 

fotos 

utilizadas 

mostraram que 

o rapaz era 

branco. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

sabe-se que, 

graças a 

atividades de 

contravenção, a 

família detinha 

certo poder 

aquisitivo, 

inclusive com a 

necessidade de 

ser resguardada 

por seguranças. 

Ninguém foi 

ouvido. 

Não foi percebido. 

Tabela 39: Categorias para análise textual – Reportagem 11 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
A nota coberta 

utilizou apenas 

imagens do 

enterro do jovem. 

O debate foi 

ilustrado com 

fotos da vítima e 

imagens do 

hospital.  

Primeiro, 

foram 

mostradas 

imagens do 

enterro. 

Depois, fotos 

da vítima e, 

por último, 

imagens da 

fachada do 

hospital.  

As primeiras 

imagens 

ganharam 

mais destaque. 

O enterro foi 

exibido por 

mais tempo, já 

que era o 

gancho
79

 da 

nota coberta. 

As imagens do 

enterro foram feitas 

em planos abertos – 

que mostraram o 

evento de forma 

mais ampla – e 

médios, com certo 

destaque para as 

pessoas que 

acompanhavam o 

caixão, mas sem 

expô-las 

demasiadamente. 

As fotos do jovem, 

retiradas de redes 

sociais, foram feitas 

em planos médios e 

em close, e as 

imagens do hospital 

se apresentaram em 

planos abertos e 

ângulo normal, a 

partir de uma 

perspectiva geral da 

unidade. 

Não foi percebido. 

Tabela 40: Categorias para análise das imagens – Reportagem 11 SBT Rio. 

                                                           
79

 Gancho é a parte da notícia que impulsiona uma reportagem, uma entrada ao vivo ou qualquer outro conteúdo 

jornalístico.  
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Por último, quase no fim do noticiário, uma matéria dedicada a jovens carentes foi 

escolhida para o quadro "Tem jeito", que destaca iniciativas positivas para a sociedade. Desta 

vez, a reportagem apresentou a Maré do Amanhã, uma orquestra formada por 2 mil crianças e 

jovens do Complexo da Maré, na Zona Norte. O repórter contou que o projeto surgiu há sete 

anos, por iniciativa de Carlos Eduardo Prazeres, filho do maestro Armando Prazeres, 

assassinado em 1999 e responsável por um dos mais importantes legados envolvendo música, 

educação e jovens carentes. A matéria mostrou que os músicos treinavam em escolas 

municipais da região e se apresentavam para alunos que, assim como eles, passavam a se 

envolver com a música. De acordo com o idealizador e o maestro responsável pelo grupo, os 

adolescentes deixavam de lado situações de comportamento desviante, como o tráfico de 

drogas, para se dedicar ao cenário cultural.  

O repórter ouviu o idealizador, o maestro e três jovens – que, embora não tenham tido 

suas idades reveladas, pertenciam claramente ao grupo pesquisado nesta análise graças às 

imagens e ao público sabidamente atendido pelo projeto. Além dessas sonoras, uma entrevista 

antiga de Armando Prazeres reforçou o valor da música para a educação e o desenvolvimento 

social. A reportagem foi ilustrada com imagens gerais da orquestra, além de destaques de 

jovens e instrumentos, e de imagens de arquivo do maestro Prazeres e de projetos 

incentivados por ele.  

Já no texto da cabeça, a matéria traz uma defesa dos jovens. Isabele Benito reforçou a 

importância daquele tipo de iniciativa e afirmou que "os meninos só precisam de uma 

oportunidade para mostrar o seu talento", explicitando os benefícios da cultura na vida dos 

jovens e a ausência de políticas públicas que permitam ou incentivem este contato. Após a 

reportagem, não houve debate, apenas um comentário da apresentadora: "a música salva, o 

esporte também". 
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovens 

participantes de 

um projeto social 

vinculado à 

música. Jovens 

relacionados à 

cultura. Idades 

não explicitadas, 

mas condição de 

jovem reforçada 

várias vezes. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele dos 

jovens, mas as 

imagens 

mostraram que 

meninos e 

meninas 

negros eram 

maioria, 

apesar de o 

projeto 

também contar 

com jovens 

brancos. 

Jovens pobres, 

moradores de 

um dos maiores 

e mais violentos 

complexos de 

favelas do Rio 

de Janeiro. 

Três jovens foram 

ouvidos, assim 

como o 

idealizador do 

projeto e o 

maestro da 

orquestra. 

Não foi percebido. 

Apesar de as idades 

não serem 

apresentadas, 

vocábulos como 

“jovens”, “meninos”, 

“meninas”, “rapazes” 

e “adolescentes” se 

mostraram suficientes 

para incluir os músicos 

na categoria jovem. 

Tabela 41: Categorias para análise textual – Reportagem 12 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens gerais da 

orquestra, de 

alunos e 

instrumentos, e 

arquivos de 

antigos projetos 

sociais 

semelhantes.  

Primeiro 

foram 

mostradas 

imagens gerais 

da orquestra, 

depois, 

imagens que 

destacavam 

alguns dos 

jovens e seus 

instrumentos 

e, por último, 

imagens 

antigas. 

Depois, 

imagens do 

projeto atual 

voltaram a ser 

exibidas. 

Todas as 

imagens 

tiveram 

destaque 

semelhante em 

relação ao 

tempo de 

exibição. Não 

foi percebida 

nenhuma 

informação 

relevante 

nesse aspecto. 

As imagens da 

orquestra foram 

feitas em diversos 

planos, a maioria 

em ângulo normal. 

Algumas 

mostravam o 

conjunto da 

orquestra em planos 

abertos. Outras se 

direcionavam a 

grupos menores em 

planos médios. 

Ainda foram 

percebidas imagens 

que priorizavam 

detalhes dos jovens 

e de seus 

instrumentos em 

planos fechados, 

em close. 

Não foi percebido. 

Tabela 42: Categorias para análise das imagens – Reportagem 12 SBT Rio. 

 

3.1.11 Edições de 17 de maio 

 

O RJTV 1ª edição de 17 de maio de 2017 teve 42‟ de produção e foi apresentado por 

Mariana Gross. Entre as edições examinadas, esta foi a que teve o maior volume de conteúdo 

editorial que fez referência ou contou com a participação da juventude. Mas embora essa 
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análise quantitativa tenha sido positiva, a qualitativa deixou a desejar logo no começo do 

telejornal. 

A primeira reportagem – de 4‟ – relacionou a violência no Rio de Janeiro aos seus 

impactos nas escolas municipais da cidade. Segundo dados da matéria, em 65 dias letivos, 

todas as unidades funcionaram juntas em apenas seis. Em todos os outros, pelo menos um 

colégio precisou fechar as portas por causa da insegurança. Sabe-se que este assunto envolve 

diretamente crianças e jovens de 15 anos – atendidos pelo município, que é responsável pela 

educação do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental – e, de forma indireta, jovens de 15 a 18 

anos, estudantes do Ensino Médio – de responsabilidade do governo estadual –, que, muitas 

vezes, são desestimulados a prosseguir com os estudos por causa do clima de violência em 

determinadas localidades da cidade. 

O repórter conversou com uma mãe de aluno, um diretor, uma funcionária, uma 

moradora de área de risco próxima a um colégio que precisou ser fechado e com uma 

pesquisadora do Instituto Agarapé – que se dedica à integração das agendas de segurança, 

justiça e desenvolvimento. O RJTV apresentou ainda o posicionamento da Secretaria 

Municipal de Educação por meio de nota. Na sequência da matéria, Mariana Gross e 

Edmilson Ávila comentaram os números negativos apresentados pelo repórter e criticaram o 

poder público por não tomar atitudes mais firmes em relação à criminalidade no Rio.  

Apesar de a reportagem propor uma discussão de relevância social – e esse mérito não 

ser questionado por esta análise –, é possível refutar suas escolhas. Nenhum estudante foi 

ouvido sobre os prejuízos relativos à aprendizagem, o medo que pode se fazer presente em 

salas de aula, a abordagem deste tipo de assunto nos colégios ou qualquer outro tema 

relacionado à violência como barreira para a educação. Menores de 18 anos não podem ser 

entrevistados sem autorização do responsável, principalmente em se tratando de temas que 

possam trazer risco à sua integridade física, mas, na medida em que pais se dispuseram a 

debater a situação, acredita-se que seria possível que alguns deles concordassem também que 

seus filhos se posicionassem sobre o assunto. Esse esforço no sentido de ouvir a opinião de 

pessoas diretamente afetadas por uma situação de descaso poderia ser empreendido pela 

equipe de reportagem. 

 Pouco depois, ainda na temática da educação, uma nota coberta de 20‟‟ mostrou 

rapidamente um acampamento de alunos e professores da Uerj que protestavam contra a falta 

de estrutura da universidade e o atraso no pagamento de servidores. A nota foi seguida por um 

breve comentário em que Edmilson Ávila cobrou que os salários fossem colocados em dia. 
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Ninguém foi ouvido. O problema não mereceu discussão aprofundada, e jovens não foram 

citados. Mas, pelas imagens e pela faixa etária da maior parte dos universitários, é possível 

afirmar que o assunto fez referência direta ao grupo pesquisado.  

Mais tarde, o noticiário voltou pela terceira vez à temática da educação. Desta vez, 

mostrando problemas na Fundação de Apoio à Escola Técnica – a Faetec, instituição 

vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social. 

A reportagem relatou que estudantes enfrentavam dificuldade para conseguir a documentação 

necessária para concluir os cursos ou ingressar em estágios. Três estudantes de enfermagem 

foram entrevistadas. Suas idades não foram reveladas, mas as imagens e a condição de 

universitárias sugerem que se tratava de jovens. O coordenador do curso também foi ouvido e 

reforçou os prejuízos daquela situação para os alunos. Em seguida, Mariana Gross e Edmilson 

Ávila criticaram, mais uma vez, o Estado e cobraram providências. Falaram sobre a crise 

financeira que dificulta o funcionamento de instituições e sobre a burocratização de serviços. 

Durante 2‟30‟‟, o jovem foi contemplado por um assunto que afeta o seu dia a dia e pôde ter 

voz. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovens estudantes 

prejudicados pela 

burocratização de 

serviços do estado 

e pela crise 

financeira. Jovens 

na condição de 

estudantes 

afetados pela 

crise. As idades 

não foram 

mencionadas pelo 

repórter.  

As três jovens 

entrevistadas 

eram brancas, 

embora 

alunos negros 

também 

tenham sido 

mostrados nas 

imagens.  

Não houve 

referência. 

Três supostas 

jovens foram 

ouvidas e deram 

sua opinião. O 

coordenador do 

curso também deu 

entrevista e 

demonstrou apoio 

aos estudantes. 

A idade das supostas 

jovens entrevistadas. 

Tabela 43: Categorias para análise textual – Reportagem 9 RJTV. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens gerais da 

Faetec e de 

documentos 

mostrados pelos 

alunos. 

A matéria 

começou com 

imagens 

fechadas, que 

mostraram os 

alunos e 

documentos 

apresentados 

por eles, e 

depois passou 

para as 

imagens 

abertas, ao dar 

um panorama 

geral da 

instituição. 

Tempo 

normal, sem 

destaque 

importante. 

Planos abertos e 

fechados, 

mostrando a Faetec 

e os alunos de 

forma mais geral, e 

planos detalhe, que 

priorizavam os 

documentos que 

estavam sendo 

exigidos dos 

estudantes.  

Como as idades não 

foram faladas, as 

imagens ajudaram a 

reforçar a condição de 

jovem das 

entrevistadas e de 

outras pessoas que 

apareceram nas 

imagens. 

Tabela 44: Categorias para análise das imagens – Reportagem 9 RJTV. 

 

Pouco depois, uma nota pelada
80

 de 40‟‟ trouxe uma informação de última hora. Desta 

vez, com o jovem na condição de vítima de uma situação de violência. Um adolescente de 16 

anos foi encontrado morto na Cidade de Deus, comunidade carente na Zona Oeste. Desde as 

primeiras horas da manhã, policiais faziam uma operação na região, mas a causa da morte do 

menino ainda estava sendo investigada. 

O jovem voltou a receber atenção em uma matéria de 1‟30‟‟ sobre o abandono do 

Passeio Público, um grande espaço arborizado na região central do Rio de Janeiro, que na 

época se encontrava fechado. A reportagem lembrou a importância histórica e geográfica do 

local, questionou a prefeitura sobre o fechamento e criticou o abandono e o descaso relativos 

a espaços públicos que poderiam ser aproveitados pela sociedade. O repórter entrevistou um 

estudante e um publicitário. Ambos eram moradores da região e, pelas imagens, aparentavam 

ser jovens. 

Por último, no fim do jornal, uma entrada ao vivo de Saquarema, na Região dos 

Lagos, focalizou ao vivo uma prova do Mundial de Surfe. A repórter frisou que dois 

brasileiros estavam na disputa, Gabriel Medina, campeão mundial, e Yago Dória, aposta da 

nova geração. Apesar de as idades não terem sido mencionadas, sabe-se que a maioria dos 

surfistas de primeira linha é jovem. No caso deles, Gabriel tem 23 anos, e Yago, 21. As 

imagens registraram o desempenho dos atletas no mar, sem entrevistas antes ou depois. 

                                                           
80

 Nota pelada é uma nota sem imagens. É lido apenas o texto pelo apresentador. 
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Já o SBT Rio deste dia teve 69' de produção e contou com a apresentação de Isabele 

Benito e comentários do delegado Marcus Amim. Nenhuma reportagem ou entrada ao vivo 

fez referência ou deu voz a jovens. O segmento etário foi citado apenas em um comentário 

sobre uma matéria que mostrou professores da Uerj acampados em frente ao Palácio 

Guanabara, a sede do governo estadual, em Laranjeiras, na Zona Sul. Eles protestavam contra 

o atraso no pagamento de salários de servidores e o adiamento do início do período letivo. 

Ganharam destaque, inclusive, na escalada do telejornal. Dois professores foram ouvidos, em 

cerca de 1' de reportagem, e as imagens se restringiram ao acampamento improvisado dos 

manifestantes. Estudantes não estavam presentes ou não foram focalizados pelos repórteres 

cinematográficos do SBT, nem foram lembrados ou citados pelo repórter e os entrevistados, 

apesar de também serem diretamente afetados pelo quadro crítico da instituição de ensino. 

Em seguida, uma discussão inseriu os jovens no cenário da crise da educação. Além de 

abordarem as dificuldades enfrentadas pelos servidores com a falta de remuneração, Isabele e 

o delegado reforçaram os prejuízos para os alunos e as pesquisas, então paralisadas. Segundo 

eles, além dos efeitos imediatos – como, por exemplo, contas atrasadas e dependência de 

cestas básicas por parte dos funcionários – grandes efeitos em médio e longo prazo seriam 

percebidos e afetariam, de forma rigorosa, o estado. Para o delegado, "avanços sociais 

dependem de pesquisas em todas as áreas, como medicina, farmácia, mecânica...". O 

aprendizado dos estudantes também foi colocado no centro das discussões pela âncora, que 

avaliou que "essa crise compromete a formação dos alunos da Uerj". 

 

3.1.12 Edições de 23 de maio 

 

Em 23 de maio de 2017, apenas uma reportagem fez referência a jovens. Durante 41‟, 

o noticiário apresentado por Mariana Gross só se referiu à juventude quando mostrou um 

rapaz de 23 anos preso depois de ser abordado, juntamente com um homem mais velho, em 

uma blitz de rotina com o carro sujo de sangue e carregado com arma e dinheiro. Também 

foram apreendidos com eles o passaporte de um turista alemão e seus pertences. Em um 

primeiro momento, não se informou a idade do jovem; apenas que duas pessoas haviam sido 

presas. Mas, na metade da matéria, foram exibidas fotos dos suspeitos e os documentos 

digitalizados. Um deles era Luan Rodrigues Mesquita, nascido em 22 de dezembro de 1994. 

Além das fotos e dos documentos, a reportagem foi ilustrada com imagens do carro, da 

delegacia e da rua onde os dois foram presos. 
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem preso após 

ser abordado em 

blitz em atitude 

suspeita. Jovem na 

condição de 

criminoso. Idade 

revelada por 

documento 

mostrado nas 

imagens. 

Não houve 

referências 

textuais, mas, 

de acordo 

com as fotos, 

é possível 

afirmar que o 

rapaz era 

branco. 

Não houve 

referência. 

Ninguém foi 

ouvido. 

A idade não foi falada 

pela repórter, embora 

esta informação tenha 

sido apresentada por 

meio das imagens. 

Tabela 45: Categorias para análise textual – Reportagem 10 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Fotos do carro e 

dos presos, 

imagens feitas 

pelo cinegrafista 

da TV no local da 

blitz e na 

delegacia, e 

documentos dos 

suspeitos 

digitalizados. 

A reportagem 

começou com 

fotos do carro 

e imagens do 

local onde os 

suspeitos 

foram presos. 

Depois, foram 

mostradas 

fotos dos 

presos e os 

documentos. 

Por último, 

imagens da 

delegacia que 

estava 

investigando o 

caso. 

As fotos do 

carro e dos 

presos 

ganharam 

mais destaque 

do que as 

imagens do 

local da blitz e 

da delegacia. 

As fotos mostraram 

os suspeitos mais 

em close, assim 

como o carro e as 

marcas de sangue. 

Já as imagens feitas 

pela equipe de 

reportagem 

mostraram o local 

da blitz e a 

delegacia em planos 

abertos e ângulos 

normais. 

A idade não foi falada 

pela repórter, mas esta 

informação foi 

apresentada por meio 

das imagens. 

Tabela 46: Categorias para análise das imagens – Reportagem 10 RJTV. 

 

Neste dia, o SBT Rio teve 69‟ de produção e contou com a participação de jovens em 

três momentos do noticiário. Dois deles ganharam destaque na escalada do telejornal. O 

primeiro diz respeito à prisão dos suspeitos de assassinar o turista alemão. Diferentemente da 

TV Globo, o jornal do SBT não mencionou, nem mostrou de forma indireta, que um dos 

presos era um rapaz de 23 anos (esta informação consta nesta parte da análise apenas por 

causa da reportagem da TV Globo analisada anteriormente). 

Em 2‟30‟‟, o repórter explicou como os suspeitos foram abordados, quais indícios 

chamaram a atenção dos policiais e como as investigações estavam caminhando. Foram 

mostradas imagens do carro e do local onde os suspeitos foram abordados, além de fotos do 

material apreendido e dos documentos dos presos: um homem negro de meia idade e Luan 
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Rodrigues Mesquita, um rapaz branco, que não teve sua data de nascimento divulgada graças 

à posição com que o documento foi mostrado. Ainda na reportagem, foi ouvido um dos 

policiais que fizeram a abordagem.  

Após a reportagem, uma entrada ao vivo de 2‟ atualizou as informações acerca das 

investigações – informando que Luan era motorista de Uber, mas ainda sem fazer referência a 

sua faixa etária ou condição de jovem. Em um debate de aproximadamente 5‟, Isabele Benito 

e Marcelo Carregosa, o delegado convidado do dia, elogiaram a atuação da polícia e teceram 

comentários sobre as suspeitas que estavam sendo analisadas.   

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem preso após 

ser abordado em 

blitz em atitude 

suspeita. Jovem 

na condição de 

criminoso. Idade e 

faixa etária não 

reveladas. 

Não houve 

referências 

textuais, mas, 

de acordo com 

as fotos, é 

possível 

afirmar que o 

rapaz era 

branco. 

Não houve 

referência. 

Apenas um 

policial foi ouvido 

sobre a 

abordagem. 

A idade e/ou a 

condição de jovem não 

foram citadas. 

Tabela 47: Categorias para análise textual – Reportagem 13 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Fotos do material 

apreendido e dos 

documentos dos 

suspeitos, além de 

imagens do carro 

e do local onde a 

blitz foi feita. 

 

A reportagem 

começou com 

fotos do carro 

e imagens do 

local onde os 

suspeitos 

foram presos. 

Depois, foram 

mostradas 

fotos dos 

documentos 

dos presos. 

As imagens do 

carro e dos 

documentos 

ganharam 

mais destaque 

do que as que 

mostravam o 

local da blitz. 

As fotos mostravam 

os suspeitos mais 

em close, assim 

como as imagens 

do carro e as 

marcas de sangue. 

Já as imagens do 

local da blitz foram 

feitas em planos 

abertos. 

Não foi percebido. A 

condição de jovem foi 

ocultada da parte 

textual, mas também 

não foi explicitada 

pelas imagens. 

Tabela 48: Categorias para análise das imagens – Reportagem 13 SBT Rio. 

 

Em seguida, foi exibida a segunda matéria que ganhou destaque na escalada. Um 

assalto em Botafogo, na Zona Sul, terminou em perseguição pelas ruas de Laranjeiras, bairro 

vizinho. Foram 2‟ de reportagem e mais 3‟ de discussão em estúdio. A matéria contou que 

cinco bandidos estavam no veículo roubado e, após a abordagem da polícia, um morreu, dois 
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foram presos, um fugiu e o quinto – “um adolescente”, segundo a repórter – ficou ferido e foi 

levado apreendido para um hospital municipal.  

Apesar de a idade do suspeito não ter sido informada, o texto do off diz que ele foi 

“levado apreendido”. O verbo utilizado – “apreender” – indica que se trata de um menor de 

idade. No entanto, cabe reconhecer que nem todos os espectadores conhecem este detalhe de 

natureza jurídica, ou seja, o de que a lei impede a prisão de pessoas com idade inferior a 18 

anos. Foram mostradas apenas imagens do carro e do local da perseguição. Duas moradoras 

de meia idade foram ouvidas e falaram sobre a sensação de medo e o aumento da violência na 

região. 

Na sequência, Isabele e o delegado debateram sobre o medo constante que a população 

demonstra sentir, segundo as entrevistadas, a apresentadora e o comentarista. Os dois citaram 

outros crimes acompanhados à época e pessoas que também falaram sobre a sensação de 

insegurança na cidade e na Região Metropolitana. Marcelo Carregosa afirmou que a 

segurança pública era prioridade e deveria ser tratada como tal. Lembrou que o sentimento de 

insegurança tem reflexos em outros setores, inclusive na economia. Citou uma das 

entrevistadas, que disse que preferia não sair de casa à noite, e avaliou que o comércio e 

restaurantes locais passaram a ter menos movimento, gerar menos empregos e consumir em 

menor quantidade. Segundo o delegado, “tudo vira uma bola de neve. Menos empregos, mais 

gente indo para o crime, mais violência, menos movimento para o comércio da região, e assim 

em diante”.  

Por último, uma matéria de 2‟ mostrou uma adolescente de 16 anos que morreu vítima 

de bala perdida no Jardim América, na Zona Norte da cidade. A comunidade estava sendo 

palco de uma operação policial quando a vítima foi atingida, e as investigações estavam 

apurando de onde partira o disparo. A reportagem exibiu imagens da região, da movimentação 

de veículos da Polícia Militar, da fachada do hospital e uma foto da adolescente. Uma entrada 

ao vivo de cerca de 2‟ atualizou as informações sobre as investigações, ainda na fase inicial, e 

um debate de 3‟ se estendeu no estúdio.  

Isabele e o delegado se referiram à vítima como “jovem” e “adolescente”, e 

condenaram a falta de segurança em comunidades do Rio de Janeiro. Isabele ponderou que 

operações são importantes, mas devem ser pensadas também com foco na proteção à 

população, e Marcelo Carregosa falou sobre medidas analisadas por estudiosos de Segurança 

Pública para diminuir a criminalidade. 
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem morta após 

ser atingida por 

bala perdida. 

Jovem na 

condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. Idade 

explicitada. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele da 

menina, mas a 

foto mostrou 

que ela era 

negra. 

Não houve 

referências 

textuais diretas à 

classe social da 

vítima, mas foi 

falado que ela 

era moradora da 

favela onde foi 

atingida pela 

bala perdida. 

Portanto, 

provavelmente, 

era uma menina 

pobre. 

Ninguém foi 

ouvido. 

Não foi percebido. 

Tabela 49: Categorias para análise textual – Reportagem 14 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens da região 

onde a menina foi 

atingida e da 

fachada do 

hospital, além de 

uma foto da 

adolescente.  

Primeiro foi 

mostrada a 

foto da vítima, 

depois as 

imagens de 

apoio que 

mostravam a 

região, carros 

da polícia no 

bairro e a 

fachada do 

hospital para 

onde a jovem 

foi levada. 

A foto da 

jovem ganhou 

mais destaque 

em relação ao 

tempo de 

exposição, 

provavelmente 

porque era a 

única forma de 

ilustrar a 

vítima. As 

demais 

imagens 

tiveram 

atenção 

semelhante em 

relação a esse 

aspecto. 

A foto da vítima foi 

tirada em plano 

médio e plongée, 

mostrando parte de 

seu corpo, de cima 

para baixo. Já as 

imagens feitas pela 

equipe de 

reportagem – do 

bairro e do hospital 

– foram exibidas 

em planos abertos e 

ângulos normais, de 

forma a dar um 

panorama geral das 

regiões. 

Não foi percebido. 

Tabela 50: Categorias para análise das imagens – Reportagem 14 SBT Rio. 

 

3.1.13 Edições de 5 de junho 

 

O RJTV 1º edição desta data teve 48‟ de produção e foi apresentado por Mariana 

Gross. Nenhuma reportagem, nota ou entrada ao vivo fez referência a jovens. O único 

conteúdo que ouviu e teve a juventude representada foi a exibição de parte do documentário 

“Complexo”. Produzido pela equipe do próprio telejornal com base na cobertura da emissora, 

o material narra o processo de ocupação das favelas pelas UPPs, iniciado em 2010, e as 
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mudanças do sistema nos últimos anos, incluindo o crescimento da violência em 2017. O 

trecho veiculado durou de 18‟. 

A primeira parte, exibida em 5 de junho no noticiário, recuperou a ocupação do 

Complexo do Alemão, na Zona Norte, em novembro de 2010. Moradores falaram sobre as 

mudanças na rotina da comunidade desde aquela data até os dias atuais. Entre estes 

entrevistados, alguns pareciam jovens, embora nenhuma idade tivesse sido revelada. O 

documentário ouviu um casal cuja filha nasceu no dia da ocupação e três integrantes do Papo 

Reto – coletivo de comunicação independente composto por jovens moradores dos 

Complexos do Alemão e da Penha, que tem como objetivo divulgar notícias das favelas, 

como eventos, protestos e reivindicações, e atuar como um canal que expõe a realidade das 

comunidades sob o olhar de quem vive no lugar. 

Mas apesar de jovens terem sido ouvidos sobre um assunto de extrema importância 

para a sociedade – no que diz respeito não só ao aspecto da segurança, mas no que tange, por 

exemplo, ao oferecimento de serviços sociais, como era a proposta das UPPs –, a análise 

avaliou que este material não deveria ser considerado, já que não foi pensado e editado para o 

noticiário, mas exibido de forma reduzida a partir de um documentário produzido para outras 

mídias e, não, para o RJTV como telejornal. 

O SBT Rio de 5 de junho de 2017 teve 66‟ de produção. A apresentadora Isabele 

Benito recebeu no estúdio o delegado Marcus Amim, comentarista convidado do dia. O 

primeiro conteúdo que contou com a participação de jovens foi uma reportagem especial, de 

quase 10‟, que ganhou destaque na escalada do noticiário. A matéria falou sobre o 

crescimento da violência nos Complexos da Penha e do Alemão, ambos na Zona Norte do 

Rio, e apresentou números da crise na segurança de forma a condenar a política implementada 

com as UPPs, considerada, pelo telejornal, falida. A reportagem contou com muitas imagens 

de arquivo dos últimos anos, de operações em favelas das duas regiões, com partes de 

coberturas antigas do SBT e, até mesmo, com depoimentos dados por moradores desde 2010.  

A equipe de reportagem também fez imagens atuais das favelas ocupadas e conversou 

com pessoas que precisavam conviver com a falta de segurança nas comunidades – a maioria, 

homens e mulheres de meia idade ou idosos. Um jovem deu um depoimento em nome da Voz 

das Comunidades, um coletivo criado em 2005 para democratizar a comunicação e mostrar o 

cotidiano e os problemas sociais das favelas sob a perspectiva dos moradores. A matéria 

também trouxe outros dois jovens, mas agora, na condição de vítimas de situações de 

violência. Gustavo Silva, de 17 anos, e o cabo do Exército Bruno de Souza, de 24 anos, foram 
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mortos durante uma operação da Polícia Militar, em 21 de abril de 2017, na favela Nova 

Brasília, que integra o Complexo do Alemão. Os dois foram mostrados em fotos retiradas de 

redes sociais. 

Na sequência, em um debate de 4‟, Isabele Benito e o delegado Marcus Amim fizeram 

críticas à política pública de segurança do estado do Rio e avaliaram como rotineiros os 

tiroteios nos dois complexos. Também participou do debate um segundo jovem, também 

integrante do grupo Voz das Comunidades, que foi entrevistado ao vivo por um repórter em 

um dos acessos ao Complexo do Alemão. O rapaz falou sobre a rotina dos moradores e pediu 

mais atenção das autoridades – demanda reforçada pela âncora do telejornal. Em nenhum 

destes casos, a idade dos jovens ouvidos foi citada. Apenas as imagens indicavam a faixa 

etária dos entrevistados. 

A seguir, uma entrada ao vivo rendeu um debate de pouco mais de 10‟ sobre uma 

mulher de 25 anos, grávida de seis meses quando foi atingida por uma bala perdida – no dia 

anterior a esta edição –, em uma favela em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A jovem, 

que não teve o nome divulgado, perdeu o bebê e corria o risco de ficar paraplégica. O repórter 

gravou uma entrevista com o médico no hospital e conversou com a família, que, com medo 

de represálias, não quis aparecer no noticiário, mas comentou as investigações, de costas para 

a câmera, sem se identificar. 

Ao mesmo tempo em que o repórter relatava os fatos, Isabele e o delegado criticavam 

mais uma vez a ausência do Estado e de políticas públicas eficientes para melhorar a 

segurança. Mas além de discutirem a respeito do número crescente de mortes e incidentes, 

Isabele e Amim discutiram a situação da jovem, em particular. Falaram sobre as dificuldades 

que seriam enfrentadas pela vítima – mãe de outra menina de três anos – e afirmaram que o 

governo tinha obrigação não só de cobrar investigações da Polícia Civil, como de ajudar 

financeira e psicologicamente a menina e sua família, com o auxílio de assistentes sociais. 

Isabele chegou a fazer um pedido, ao vivo: “não vou fazer nenhuma crítica à assistência social 

do estado. Vou fazer um pedido mesmo, porque às vezes é tanto problema, que a situação não 

chega até eles. Então, atenção secretaria de Assistência Social ou qualquer órgão responsável, 

peço para fazer contato com essa família. A história é trágica, e o sofrimento vai ser maior 

ainda nessas próximas horas. Eles precisam de qualquer tipo de ajuda".  
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem baleada 

perdeu bebê e 

corria o risco de 

ficar paraplégica. 

Jovem na 

condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. A 

jovem não foi 

identificada, mas 

sua idade foi 

explicitada. 

A jovem não 

foi 

identificada, 

apenas sua 

idade. 

Não houve 

referências 

textuais, mas 

falou-se que a 

jovem era 

moradora da 

favela onde foi 

baleada. 

Portanto, 

pertencia a 

classes mais 

baixas da 

sociedade. 

O médico da 

jovem gravou 

entrevista, e a mãe 

foi ouvida pelo 

repórter, embora 

não tenha sido 

mostrada no vídeo 

por escolha dela. 

Não foi percebido. A 

jovem não foi 

identificada por 

questões de segurança. 

Tabela 51: Categorias para análise textual – Reportagem 15 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
A entrada ao vivo 

e a discussão em 

estúdio foram 

ilustradas apenas 

com imagens da 

fachada do 

hospital onde a 

vítima estava 

internada.  

Apenas 

imagens da 

fachada. 

Pouco tempo 

de exposição. 

A maior parte 

do link e do 

estúdio não foi 

ilustrada. 

Imagens abertas e 

em ângulos normais 

da fachada do 

hospital. 

Não foi percebido. 

Tabela 52: Categorias para análise das imagens – Reportagem 15 SBT Rio. 

 

Por fim, uma nota coberta de 1‟ mostrou o desaparecimento de Rafael da Silva 

Guimarães, de 23 anos. O rapaz havia saído para trabalhar dois dias antes – quando a filha 

completava um ano – e não retornou à casa. A família pediu a ajuda de Isabele Benito e disse 

que Rafael fora visto pela última vez no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. A 

apresentadora mostrou fotos do rapaz e disse que era importante a imprensa usar sua 

visibilidade para ajudar neste tipo de situação. 

 

3.1.14 Edições de 21 de junho 

 

O RJTV 1ª edição de 21 de junho de 2017 exibiu uma cobertura especial sobre a chuva 

que atingia o Rio de Janeiro desde o fim da tarde do dia anterior. Durante 53‟ de noticiário – 

de um tempo total de 60‟ – repórteres se revezaram ao vivo, com reportagens gravadas e 

vídeos de telespectadores. As imagens mostraram o caos provocado pela enchente em várias 

regiões do município, com atualizações sobre deslizamentos, transporte público, trânsito e 
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ruas interditadas. No estúdio, Mariana Gross esteve acompanhada pelo comentarista Edmilson 

Ávila e, em grande parte do tempo, também por André Trigueiro, jornalista especializado em 

meio ambiente. Os três discutiram a situação da cidade no que diz respeito à forma como a 

prefeitura deveria agir em momentos como aquele. 

Foram exibidas entrevistas com o prefeito Marcelo Crivella e os secretários 

municipais de Conservação e Meio Ambiente e de Ordem Pública, responsável pelo Centro de 

Operações da Prefeitura. Na teoria, o objetivo do COR é integrar as operações urbanas do 

município para monitorar a cidade e minimizar possíveis impactos na rotina dos cidadãos por 

meio de alertas sobre riscos e medidas urgentes a serem tomadas em casos de emergências, 

como chuvas fortes, deslizamentos e acidentes de trânsito
81

.  

Os três jornalistas reforçaram todo o tempo o alto investimento feito no COR, em 

2010 – R$ 10 milhões –, compararam as tecnologias disponíveis no local a de outros países – 

o noticiário chegou a contar com a participação de um correspondente
82

 de Nova York, que 

explicou como funciona o serviço na cidade – e criticaram o tratamento dispensado pela 

gestão municipal a um sistema que poderia ajudar em larga escala a melhorar a rotina da 

população em dias como aquele 21 de junho.  

Apesar da cobertura em tom bastante crítico, a ausência de jovens chamou atenção. 

Não só de jovens, mas de negros, de crianças, de um grupo mais plural, que representasse, de 

fato, a comunidade carioca. Além dos entrevistados mostrados nas reportagens, nas duas 

passagens de bloco, o noticiário apresentou clipes com depoimentos de pessoas que 

enfrentaram dificuldades ou foram prejudicadas pelas chuvas. Ao todo, 20 pessoas da 

sociedade civil participaram da cobertura. Mas em quase uma hora, um assunto que atinge a 

população como um todo poderia ter sido representado de forma mais igualitária e contado 

com o envolvimento de vozes diversificadas. Afinal, não são apenas homens e mulheres 

brancos de meia idade que são afetados por problemas urbanos. Outros grupos, como a 

juventude, também gostariam de participar de discussões que envolvem a sociedade e que 

exigem mais atenção à população.  

Cabe aqui destacar que a maioria dos postos de chefia de órgãos oficiais é ocupada por 

homens acima dos 30 anos. Às vezes, mulheres, também acima dos 30 anos. Como os 

telejornais, e a imprensa de forma geral, têm um forte vínculo com fontes oficiais, este tipo de 

                                                           
81

 Explicação retirada do site do Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://cor.rio/>. Acesso em: 10 nov. 2017.  
82 

Jornalista que trabalha em outro país para uma emissora nacional. 
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conduta termina por colocar os jovens em segundo plano. E mesmo nos casos em que jovens 

aparecem como fontes oficiais, muitas vezes, reproduzem o discurso dominante e não 

representam uma voz sensível aos questionamentos e anseios da juventude. O secretário 

Municipal de Conservação e Meio Ambiente do município do Rio empossado em outubro de 

2017, Jorge Felippe Neto, por exemplo, tem 25 anos, foi o deputado estadual mais jovem 

eleito em 2014, e reforça o comportamento hegemônico. Pertencente a uma tradicional 

família de políticos do estado, ele responde, muitas vezes, pelo governo e reforça os 

posicionamentos da prefeitura. 

No restante do RJTV deste dia – em uma reportagem sobre investigações da Lava-Jato 

envolvendo recebimento de propina pelo governador Luiz Fernando Pezão e um link que 

tratou das mudanças na cobrança do IPTU no município –, o jovem, tampouco, teve 

participação.  

O SBT Rio do mesmo dia teve 70' de produção e dedicou 22' à cobertura sobre a forte 

chuva que provocou transtornos para a população da cidade e da Região Metropolitana. 

Assim como no RJTV, o jovem não apareceu ou foi ouvido, mas, neste caso, poucas pessoas 

deram depoimento. O noticiário se restringiu, em um primeiro momento, a mostrar imagens 

da cidade, gravadas e ao vivo, e a falar sobre a previsão do tempo para as próximas horas. 

Contou inclusive com uma entrevista ao vivo de uma meteorologista do Instituto Nacional de 

Meteorologia. Depois, Isabele Benito e o delegado Amim criticaram o poder público a 

respeito do planejamento da cidade e a medidas que poderiam ser tomadas para evitar 

catástrofes. Apesar de a cobertura também ter assumido um viés crítico – inferior ao da 

emissora concorrente – a população continuou sem voz. Um repórter chegou a conversar ao 

vivo com o prefeito Marcelo Crivella, mas aceitou a resposta de que foi uma situação atípica e 

que a cidade havia "passado no teste".   

Em seguida, foi ao ar uma grande cobertura policial sobre operações daquela quarta-

feira e do dia anterior, além de tiroteios registrados em diferentes pontos da cidade. Durante 

20' foram mostradas situações de violência que se estenderam com longos debates sobre a 

política de segurança pública e a crise do estado. Neste tempo, somente uma jovem apareceu. 

Foi em uma frase sobre um tiroteio na Vila Kennedy, bairro de classe média baixa na Zona 

Oeste: "uma jovem de 19 anos ficou ferida por estilhaços".  

Um vídeo da moça deitada no chão foi mostrado rapidamente, mas só foi possível ver 

parte de sua perna. Mais uma vez, o noticiário adotou um tom crítico. O delegado Amim 

afirmou que o planejamento do governo estava errado, explicou quais são os métodos mais 
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eficientes para se combater a criminalidade, de acordo com estudiosos da área, e disse que 

"situações de guerra como estas que o Rio está vivendo, inclusive, com armas de guerra, não 

podem ser naturalizadas". O debate se revelou importante no que diz respeito à sociedade e a 

cobranças em relação ao poder público, mas não fez referência à criminalidade entre a 

juventude. 

Esta situação mudou, pouco tempo depois, com a discussão que sucedeu uma entrada 

ao vivo. A repórter falou sobre uma operação da Vara da Infância e da Juventude que 

acontecia naquele momento na Cidade de Deus, na Zona Oeste da cidade. Policiais tentavam 

cumprir mandados de condução coercitiva e busca e apreensão contra adolescentes suspeitos 

de envolvimento com tráfico de drogas. As imagens mostraram policiais entrando na 

comunidade, e a fala da repórter foi bastante breve. Em apenas 1', ela informou que a 

operação estava em andamento e que, até aquele momento, apenas uma motocicleta havia 

sido apreendida. Mas, em seguida, Isabele Benito conversou com a repórter e levantou uma 

nova discussão, que ocupou 5' do noticiário. Inicialmente, falou sobre a questão da segurança 

e de como os tiros mostrados nas imagens ameaçavam os moradores. Na sequência, avaliou a 

operação e a relação de crianças e adolescentes com o crime. Segundo a repórter, "a UPP 

entrou ali na comunidade, mas não entrou projeto social. Eles [as crianças e adolescentes] 

não estão fazendo curso técnico nenhum, não estão sendo capacitados, não estão com um 

livro, um lápis ou algum material técnico na mão. Estão aí com drogas e fazendo, 

possivelmente, coisas ilegais para estarem sendo procurados". Isabele emendou: "espaço livre, 

leve e solto para o recrutamento da criminalidade, que precisa sempre se renovar devido às 

baixas fortes na hierarquia do crime. É assim que o crime ganha os adolescentes, na ausência 

do Estado". 

Por último, uma reportagem de 1'30'' tratou da condenação de três ex-policiais 

militares que estupraram, em agosto de 2014, três jovens do Jacarezinho, bairro de classe 

média baixa na Zona Norte. A matéria revelou, principalmente, trechos do depoimento de 

uma das vítimas, com 16 anos na época do crime. Nas imagens, foi possível ouvir o relato da 

adolescente, enquanto os ex-agentes eram mostrados, sentados, de cabeça baixa, de frente 

para a câmera, ouvindo as declarações. A jovem, fragilizada, lembrou como aconteceu o 

estupro e falou sobre os efeitos do abuso sexual na vida dela. As outras vítimas não tiveram as 

idades e depoimentos revelados, mas foram classificadas na matéria como "jovens" e 

"adolescentes". Além das imagens do julgamento, a reportagem exibiu ainda o momento da 

prisão dos acusados em imagens de arquivo.  
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A seguir, a apresentadora levantou uma terceira discussão de importância social nesta 

edição. Isabele fez críticas às defesas dos ex-policiais, que alegaram que as meninas eram 

usuárias de drogas e ofereciam serviços sexuais em troca de crack. Argumentou que as 

vítimas negavam, mas defendeu que, mesmo que a afirmação fosse verdadeira, nenhuma 

mulher poderia ser estuprada, violentada ou agredida. A âncora elogiou a decisão da juíza, 

que rebateu as testemunhas de defesa e se revelou contrária a este tipo de argumento. Isabele 

Benito fez um discurso inflamado em que defendeu que a sociedade não pode mais aceitar 

que mulheres sejam tratadas como objeto e que o estupro – seja dentro ou fora de um 

relacionamento – não seja punido com rigor. O delegado Marcus Amim concordou com a 

apresentadora e rebateu a estratégia da defesa de desqualificar a vítima. Ele também reforçou 

o combate à chamada "cultura do estupro". A conversa entre a apresentadora e o comentarista, 

de 4', concentrou-se na defesa de três mulheres jovens e pobres.  

  
3.1.15 Edições de 4 de julho 

 

Apresentado por Mariana Gross, o RJTV 1ª edição daquela terça-feira teve 42‟ de 

produção. O noticiário contou com a participação de jovens em duas reportagens – que, ao 

todo, tiveram cerca de 3‟30‟‟. Mas o que chamou atenção foi a ausência deste segmento etário 

na matéria que abriu o telejornal e discutiu transporte público. Na reportagem de quase 3‟, o 

repórter fez o trajeto de um ônibus que liga a Taquara, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, à 

Tijuca, bairro da Zona Norte. A equipe recebera reclamações de telespectadores quanto à 

baixa frequência dos ônibus, à lotação e ao sucateamento dos veículos. As imagens, gravadas 

por um celular, mostraram passageiros de todos os tipos: homens, mulheres, crianças, idosos, 

adultos, jovens, brancos, negros. Foram ouvidas cinco pessoas; nenhum jovem. Na discussão 

que veio a seguir, a âncora e o comentarista Edmilson Ávila criticaram a falta de fiscalização 

da prefeitura e cobraram uma resposta da empresa, que se posicionou por meio de nota. Mais 

uma vez, apesar do foco crítico, o noticiário não deu voz ao segmento jovem como grupo 

prejudicado pelo serviço, que representa uma concessão pública. 

Pouco depois, uma entrada ao vivo de 1‟30‟‟ abordou o caso do bebê Arthur, atingido 

por uma bala perdida ainda dentro da barriga da mãe, Claudineia dos Santos Mello, de 29 

anos. A idade da mulher não foi revelada, tampouco sua condição de jovem. Apenas uma foto 

dela sugeriu, durante o telejornal, se tratar de uma jovem. Mas, apesar disso, como o caso 

ficou conhecido não só na cidade, mas em todo o país – depois da grande repercussão 
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dispensada pela imprensa – sabe-se que Claudineia tinha à época 29 anos. O repórter 

informou o estado de saúde das vítimas, e a entrada foi coberta com imagens da fachada do 

hospital e uma foto da mãe do bebê. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Suíte sobre o caso 

do bebê atingido 

dentro da barriga 

da mãe, uma 

jovem de 29 anos. 

Jovem na 

condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. A 

condição de jovem 

não foi 

explicitada. 

Não houve 

referências 

textuais, mas 

uma foto 

mostrada na 

reportagem 

mostrou que a 

jovem era 

branca. 

Não houve 

referência. 

Ninguém foi 

ouvido na matéria. 

O repórter deu 

apenas 

informações sobre 

o estado de saúde 

das vítimas, 

atribuídas ao 

hospital. 

A idade da jovem e sua 

condição de jovem 

vítima de uma situação 

de violência. 

Tabela 53: Categorias para análise textual – Reportagem 11 RJTV. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens da 

fachada do 

hospital e uma 

foto da mãe do 

bebê Arthur. 

As imagens só 

apareceram 

por volta da 

metade do 

link, primeiro 

com a foto da 

vítima e 

depois com o 

hospital. 

A foto da 

vítima ganhou 

mais destaque 

do que as 

imagens do 

hospital. A 

escolha pode 

ser justificada 

pela ausência 

de outras 

formas de 

humanizar o 

fato, já que a 

foto era a 

única imagem 

disponível das 

vítimas 

naquele 

momento. 

A foto da vítima foi 

tirada em plano 

médio, deixando 

visível boa parte de 

seu corpo. Já as 

imagens do hospital 

foram feitas pela 

equipe de 

reportagem em 

plano aberto e 

ângulo normal. 

A idade da mãe do 

bebê não foi falada 

pela repórter, mas sua 

condição de jovem foi 

sugerida pelas imagens. 

Tabela 54: Categorias para análise das imagens – Reportagem 11 RJTV. 

 

Por fim, uma reportagem de 2‟ sobre o frio que atingiu o Rio de Janeiro dedicou parte 

do tempo a jovens. A matéria se baseou em pessoas que precisavam e/ou aceitavam encarar as 

baixas temperaturas durante a madrugada. Ganharam destaque imagens dos termômetros que 

registravam 13ºC e 15ºC, da neblina e de pessoas com casacos. Além disso, o repórter 
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conversou com um motorista de ônibus, um gari, um vendedor de cachorro quente e com um 

grupo de jovens que se reunia – mesmo no frio – para jogar futebol no Aterro do Flamengo, 

na Zona Sul. A faixa etária dos jogadores e das namoradas – que compunham a torcida – não 

foi citada, mas as imagens sugeriram se tratar de pessoas entre 15 e 29 anos. Dois jogadores 

falaram sobre a preparação para encarar a partida, e uma das mulheres exibiu a quantidade de 

casacos que elas levavam para acompanhar o jogo. Uma típica matéria de comportamento, 

mas que enfatizou a participação de jovens em eventos cotidianos da sociedade e reforçou, 

mesmo que indiretamente, que o grupo está inserido na comunidade de forma geral, nos mais 

diversos aspectos.  

O SBT Rio deste dia, com 71' de produção, teve comentários do delegado Carlos 

Augusto Nogueira e apresentação de Isabele Benito. Assim como no RJTV, o estado de saúde 

do bebê Arthur foi um dos assuntos em destaque. Ele foi selecionado para a escalada e 

detalhado em uma reportagem de mais de 4', seguido por uma entrada ao vivo e um debate. 

Ocupou, ao todo, 8' do noticiário. O repórter ouviu médicos responsáveis pelo salvamento do 

bebê e o delegado que estava à frente das investigações. Foram mostradas imagens do hospital 

e da delegacia, além de fotos da mãe da criança, uma jovem de 29. Como aconteceu com a 

TV concorrente, o jornal do SBT também não informou a idade da mulher, tampouco expôs 

sua condição de jovem. O lugar de mãe predominou. O pai de Arthur também foi 

entrevistado, mas, novamente, apenas as imagens indicavam se tratar de um jovem casal. O 

debate no estúdio concentrou-se no absurdo da tragédia, na violência crescente no Rio de 

Janeiro e na necessidade de apoio da polícia em relação à família no que dizia respeito às 

investigações e também à ajuda psicológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Suíte sobre o caso 

do bebê atingido 

dentro da barriga 

da mãe, uma 

jovem de 29 anos. 

Jovem na 

condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. A 

condição de jovem 

não foi 

explicitada. 

Não houve 

referências 

textuais, mas 

as fotos 

exibidas 

mostraram 

que a jovem 

era branca. 

Não houve 

referência. 

Foram ouvidos 

pelo repórter 

médicos do 

hospital onde mãe 

e filho estavam 

internados, além 

do delegado que 

comandava as 

investigações e do 

pai da criança, 

também suposto 

jovem, de acordo 

com as imagens. 

A idade da jovem e sua 

condição de jovem 

vítima de uma situação 

e violência. A idade do 

pai também não foi 

falada. 

Tabela 55: Categorias para análise textual – Reportagem 16 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens da 

fachada do 

hospital e da 

delegacia e fotos 

da mãe do bebê 

Arthur. 

Primeiro 

foram 

mostradas as 

imagens do 

hospital, já 

que o assunto 

principal da 

matéria era o 

estado de 

saúde do bebê, 

que não tinha 

como ser 

ilustrado. 

Depois, foram 

exibidas as 

fotos da mãe 

e, por último, 

as imagens da 

delegacia. 

As imagens do 

hospital, da 

delegacia e da 

vítima tiveram 

destaque 

semelhante no 

que diz 

respeito ao 

tempo de 

exposição. 

Não foi 

percebido 

nenhum tipo 

de preferência 

em relação a 

isso. 

As imagens do 

hospital e da 

delegacia foram 

feitas pela equipe 

da reportagem em 

plano aberto e 

ângulo normal. Já 

as fotos da vítima 

foram tiradas em 

planos fechados e 

médios, deixando 

visível apenas o 

rosto da jovem ou 

boa parte de seu 

corpo.  

As idades da mãe e do 

pai da criança não 

foram faladas pelo 

repórter, mas sua 

condição de jovem foi 

sugerida pelas imagens. 

Tabela 56: Categorias para análise das imagens – Reportagem 16 SBT Rio. 

 

Pouco depois, uma matéria de quase 3', seguida de um pequeno debate, mostrou outro 

jovem vítima de violência na cidade. Renan, de 17 anos, morreu depois de ser esfaqueado na 

Rocinha, favela na Zona Sul. A reportagem se resumiu a trechos de um depoimento da mãe 

do rapaz, que pediu justiça. O autor do crime foi outro jovem de 17 anos, que não teve sua 

identidade revelada (em cumprimento à legislação brasileira) e foi detido pouco depois de 

esfaquear o colega por ciúmes da ex-namorada. A matéria exibiu imagens da região onde 

Renan foi agredido, um vídeo de câmeras de segurança que mostrou o momento do crime e 

fotos da vítima. 
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A seguir, o delegado Carlos Augusto Nogueira analisou as penalidades aplicadas a 

menores de idade, que, na opinião dele, seriam brandas e precisariam ser revistas. Ele não se 

referiu explicitamente à diminuição da maioridade penal, mas defendeu que as penas devem 

ser mais duras neste tipo de situação. Avaliou como leve uma medida socioeducativa em que 

"o criminoso vai ficar no máximo uns dois anos detido". Isabele Benito não comentou, 

embora tenha se posicionado contra a diminuição da maioridade penal em edições anteriores. 

Cabe aqui ressaltar que é discutível que o telejornal abra espaço para a opinião de um policial, 

mas não se preocupe em ouvir especialistas no tratamento de adolescentes infratores, nem a 

defensoria pública. Diante da ausência do contraditório, a opinião do delegado tende a se 

confundir com a linha editorial da emissora. 

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem morto após 

ser esfaqueado por 

outro jovem. 

Jovens nas 

condições de 

vítima e autor de 

uma situação de 

violência. A idade 

dos dois foi 

revelada pelo 

repórter. 

Não houve 

referências 

textuais à cor 

da pele dos 

jovens, mas, 

de acordo 

com as fotos, 

é possível 

afirmar que a 

vítima era 

branca. Já o 

autor do 

crime não foi 

mostrado. 

Não houve 

referências 

textuais, mas os 

dois jovens eram 

moradores da 

Rocinha e, 

portanto, 

pertenciam a 

classes mais 

baixas da 

população. 

A mãe da vítima 

foi ouvida pelo 

repórter. 

Não foi percebido. 

Tabela 57: Categorias para análise textual – Reportagem 17 SBT Rio. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens da região 

do crime e de 

câmeras de 

segurança que 

mostraram o 

momento em que 

Renan foi 

esfaqueado pelo 

outro jovem, além 

de fotos da vítima 

e imagens da 

entrevista com a 

mãe do rapaz. 

A reportagem 

começou com 

as imagens e a 

entrevista da 

mãe da vítima. 

Depois foram 

mostradas 

fotos de 

Renan, 

imagens da 

câmera de 

segurança e, 

por último, da 

região onde 

aconteceu o 

crime.  

As imagens da 

mãe e as fotos 

de Renan 

ganharam 

mais destaque, 

em uma 

possível 

tentativa de 

humanizar o 

crime e 

mostrar o 

sofrimento 

gerado por 

aquela 

situação de 

violência. Em 

seguida, as 

imagens das 

câmeras de 

segurança 

ganharam 

mais destaque 

do que as da 

região. 

A entrevista com a 

mãe da vítima foi 

gravada em planos 

médio e fechado, e 

ângulo normal, na 

tentativa de 

enfatizar o que 

estava sendo falado 

por ela e mostrar 

seu sofrimento pela 

perda do filho. As 

fotos da vítima 

foram tiradas 

também em planos 

médio e fechado, e 

ângulo normal. As 

imagens da câmera 

de segurança, como 

na maioria das 

vezes, estavam em 

plano aberto e 

plongée, por conta 

da posição do 

equipamento. Já as 

imagens da região 

foram feitas pela 

equipe em planos 

abertos e ângulos 

normais. 

Não foi percebido. 

Tabela 58: Categorias para análise das imagens – Reportagem 17 SBT Rio. 

 

Ainda na temática da violência, outra reportagem, esta de 2', tratou do episódio em que 

um homem de 28 anos esfaqueou a ex-namorada e a mãe dela, em Nova Iguaçu, na Baixada 

Fluminense. Pedro Henrique foi preso depois de confessar o crime e admitir que já havia 

ameaçado de morte a jovem anteriormente por não aceitar o fim do relacionamento. A mãe da 

menina foi ouvida e relatou não só o momento da agressão, como as características abusivas 

do namoro da filha. As imagens deram destaque aos ferimentos deixados pelo agressor na 

mulher. A idade da outra vítima, ex-companheira de Pedro Henrique, não foi explicitada, mas 

ela foi chamada de "jovem" pelo repórter. Esta característica foi reforçada por uma foto 

exibida na reportagem e pela suposta faixa etária da mãe. Letícia havia saído da cidade para se 

proteger e não foi ouvida pela equipe. No estúdio, Isabele e o delegado falaram sobre as 

investigações, e a âncora condenou veementemente relacionamentos abusivos e pediu para 

mulheres ficarem atentas e denunciarem seus companheiros para evitar situações como aquela 

apresentada pelo noticiário. 
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem esfaqueou 

a ex-namorada e a 

mãe dela. Jovem 

na condição de 

criminoso e, 

talvez, de vítima 

(a ex-namorada 

não teve a idade 

revelada, mas é 

possível que 

também fosse uma 

jovem). Apenas a 

idade do autor do 

crime foi relevada 

pelo repórter. 

Não houve 

referências 

textuais. De 

acordo com 

as imagens, o 

autor do 

crime seria 

negro, e a 

vítima 

supostamente 

jovem, 

branca. 

Não houve 

referência. 

Uma das vítimas, 

a ex-sogra do 

agressor, foi 

ouvida pelo 

repórter. 

A idade da suposta 

jovem e sua condição 

de jovem vítima de 

uma situação de 

violência. 

Tabela 59: Categorias para análise textual – Reportagem 18 SBT Rio. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens da mãe, 

uma das vítimas, 

após a agressão, e 

fotos das três 

pessoas 

envolvidas no 

caso.  

Primeiro 

foram 

mostradas 

imagens da 

ex-sogra do 

agressor, que 

deu entrevista 

à equipe de 

reportagem. 

Depois, foram 

exibidas fotos 

do criminoso e 

da ex-

namorada 

dele, outra 

suposta jovem. 

As imagens da 

ex-sogra do 

agressor, que 

mostravam as 

marcas 

deixadas nela 

pelo 

criminoso, 

ganharam 

destaque em 

relação às 

demais no que 

diz respeito ao 

tempo de 

exposição. 

As imagens da 

mulher foram feitas 

em planos médios e 

fechados, de modo 

a reforçar as 

agressões e mostrar 

as marcas deixadas 

na vítima pelo 

agressor. As fotos 

do criminoso e da 

suposta jovem, ex-

namorada dele, 

também foram 

tiradas em planos 

médios e fechados. 

A idade da vítima não 

foi falada pela repórter, 

mas sua condição de 

jovem foi sugerida 

pelas imagens. 

Tabela 60: Categorias para análise das imagens – Reportagem 18 SBT Rio. 

 

Por último, uma reportagem sobre o número crescente de reclamações de passageiros 

de ônibus do Rio de Janeiro e da Região Metropolitana contou com a participação de um 

rapaz que parecia ser jovem, embora idade, nome e profissão não tenham sido revelados. Ele 

foi uma das quatro pessoas ouvidas. O repórter também falou sobre as investigações da 

operação Ponto Final, que apurava um esquema de corrupção envolvendo pagamento de 

propina de empresas de ônibus a agentes públicos para obter vantagens. A matéria focalizou 

um problema importante para o Rio de Janeiro, que afeta os cofres do estado e o cotidiano da 

população, que depende do transporte público para se deslocar e nem sempre tem como arcar 

com o reajuste do preço das passagens. 
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Após a exibição da reportagem, Isabele Benito fez críticas ao governo e afirmou:  

Essas pessoas que estão aí atrás das grades [em referências aos presas na 

operação] assaltam muito mais a população, há anos, do que os bandidos 

que entram nos ônibus das cidades todos os dias. É claro que isso não tira a 

culpa desses assaltantes, mas é preciso que a gente veja que tem muita gente 

prejudicando mais a nossa cidade e que se esconde atrás de terno e gravata". 

 

3.2 Os dados analisados em números 

 

Uma vez analisadas 30 edições selecionadas, é fundamental esboçar uma 

categorização dos conteúdos apresentados que fizeram referência à juventude. Assim, será 

possível elaborar melhor conclusões sobre a abordagem dos noticiários. Foram, então, criadas 

divisões que abrangessem todas as reportagens. 

 

 RJTV 1ª edição SBT Rio 

Violência (jovem como autor) 4 14 

Violência (jovem como vítima) 5 20 

Crise na segurança - 2 

Crise na educação 3 2 

Crise na saúde 1 - 

Descaso do governo 1 1 

Desaparecimento - 1 

Cultura 13
83

 3 

Esporte 2 1 

Tabela 61: Categorização do conteúdo analisado. 

 

 Após a divisão em categorias, o conteúdo precisou ser destrinchado de forma a 

esclarecer, dentro de cada divisão, como o jovem era apresentado: se tinha sua condição de 

jovem revelada, se era ouvido e se a cobertura trazia discussões que conduzissem ao 

aprofundamento de questões relativas ao grupo
84

.   

                                                           
83

 Vale ressaltar que algumas edições analisadas, que foram selecionadas aleatoriamente, estavam inseridas nos 

dias de carnaval. A TV Globo, como emissora que detêm o direito de transmissão dos desfiles das escolas de 

samba, dedica grande destaque à festa em sua cobertura. Portanto, este número pode ter sofrido influência do 

período. Em outra época, provavelmente, ele seria menor.   
84

 Cabe destacar que a soma dos números dentro de cada divisão das tabelas que serão mostradas a seguir não é 

igual, necessariamente, ao valor total. Isso porque, muitas vezes, dentro de uma mesma reportagem, mais de um 
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Violência (jovem como autor) RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total 4 14 

Houve referência à idade ou faixa etária 3 6 

Não houve referência, mas imagens indicaram 2 5 

Não houve referência, mas texto indicou - 4 

Não houve referência, mas bagagem anterior
85

 indicou - 1 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s)
86

 - 1 

Foi usado tom crítico/analítico
87

 - 12 

Tabela 62: Análise quantitativa da categoria “Violência (jovem como autor)”. 

 

Violência (jovem como vítima) RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total 5 20 

Houve referência à idade ou faixa etária 3 13 

Não houve referência, mas imagens indicaram 1 4 

Não houve referência, mas texto indicou - 5 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou 1 1 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) - 5 

Foi usado tom crítico/analítico - 19 

Tabela 63: Análise quantitativa da categoria “Violência (jovem como vítima)”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
jovem era mostrado de formas diferentes ou a condição de um mesmo jovem era indicada por meio de imagem e 

texto. 
85

 Conteúdo veiculado anteriormente ou associações feitas por meio de um conhecimento anterior, como, por 

exemplo, a ligação imaginada entre jovens e estudantes universitários ou blocos de carnaval. 
86

 Não necessariamente o jovem envolvido diretamente na notícia, ou seja, o jovem apontado como responsável 

por um crime ou a vítima de uma situação de violência, por exemplo. Também pode ter sido ouvido outro jovem 

que tenha ligação com o ocorrido ou que possa falar por ele de alguma forma.  
87

 Não necessariamente em relação ao jovem retratado, mas relativo ao assunto apresentado. 
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Crise na segurança RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total - 2 

Houve referência à idade ou faixa etária - - 

Não houve referência, mas imagens indicaram - 2 

Não houve referência, mas texto indicou - - 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou - - 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) - 2 

Foi usado tom crítico/analítico - 2 

Tabela 64: Análise quantitativa da categoria “Crise na segurança”. 

 

Crise da educação RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total 3 2 

Houve referência à idade ou faixa etária - - 

Não houve referência, mas imagens indicaram 3 2 

Não houve referência, mas texto indicou 1 1 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou 2 1 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) 2 1 

Foi usado tom crítico/analítico 3 2 

Tabela 65: Análise quantitativa da categoria “Crise na educação”. 

 

Crise na saúde RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total 1 - 

Houve referência à idade ou faixa etária - - 

Não houve referência, mas imagens indicaram 1 - 

Não houve referência, mas texto indicou 1 - 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou - - 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) 1 - 

Foi usado tom crítico/analítico - - 

Tabela 66: Análise quantitativa da categoria “Crise na saúde”. 
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Descaso do governo RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total 1 1 

Houve referência à idade ou faixa etária - - 

Não houve referência, mas imagens indicaram 1 1 

Não houve referência, mas texto indicou 1 - 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou - - 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) 1 1 

Foi usado tom crítico/analítico 1 1 

Tabela 67: Análise quantitativa da categoria “Descaso do governo”. 

 

Desaparecimento RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total - 1 

Houve referência à idade ou faixa etária - 1 

Não houve referência, mas imagens indicaram - - 

Não houve referência, mas texto indicou - - 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou - - 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) - - 

Foi usado tom crítico/analítico - - 

Tabela 68: Análise quantitativa da categoria “Desaparecimento”. 

 

Cultura RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total 13 3 

Houve referência à idade ou faixa etária 3 2 

Não houve referência, mas imagens indicaram 9 1 

Não houve referência, mas texto indicou 1 - 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou 4 1 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) 9 3 

Foi usado tom crítico/analítico 1 1 

Tabela 69: Análise quantitativa da categoria “Cultura”. 
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Esporte RJTV 1ª edição SBT Rio 

Número total 2 1 

Houve referência à idade ou faixa etária - - 

Não houve referência, mas imagens indicaram 1 - 

Não houve referência, mas texto indicou 1 - 

Não houve referência, mas bagagem anterior indicou 1 1 

Jovem(s) foi(foram) ouvido(s) 1 - 

Foi usado tom crítico/analítico - - 

Tabela 70: Análise quantitativa da categoria “Esporte”. 

 

3.3 Possíveis leituras a partir dos dados apresentados 

 

A partir da análise quantitativa do material, surgem algumas conclusões e observações 

acerca do telejornalismo local oferecido à população do Rio de Janeiro e da Região 

Metropolitana pelas duas emissoras de maior audiência do país. Inicialmente, percebeu-se 

que, independentemente do assunto abordado, a juventude não é uma condição amplamente 

levada em consideração. Mesmo reconhecendo que as idades dos entrevistados não devem 

necessariamente ser explicitadas para o público, esta análise considera que, muitas vezes, a 

constatação do envolvimento de um jovem, seja como personagem ou fonte, poderia agregar 

valor à discussão e ao grupo, mostrando que indivíduos de 15 a 29 anos estão inseridos nos 

mais diversos setores da sociedade e têm capacidade de representá-la. O apagamento do fator 

juventude e a incerteza para o público em relação à faixa etária destes sujeitos excluem – ou 

dificultam – o reconhecimento do jovem como membro ativo da sociedade em um contexto 

geral. 

Na cobertura esportiva
88

, por exemplo, os noticiários raramente mostram a idade ou 

faixa etária dos jovens retratados. Em 17 de maio, o telejornal da TV Globo produziu uma 

entrada ao vivo sobre o Mundial de Surfe. A repórter citou dois brasileiros que estavam na 

                                                           
88

 Os conteúdos sobre esporte aparecem em poucos momentos nos noticiários analisados. Nenhuma matéria 

sobre times de futebol do estado foi apresentada nas edições analisadas. Apesar de o Campeonato Carioca de 

2017 ter acontecido de janeiro a maio – dentro do período pesquisado – acredita-se que os telejornais tenham 

optado por ocupar seu tempo na programação com outros assuntos da cidade e da Região Metropolitana e deixar 

a cobertura sobre futebol para os programas que se apresentam na sequência, já que os dois são sucedidos por 

noticiários sobre esporte, com ênfase para o futebol. A TV Globo apresenta o Globo Esporte logo depois do 

RJTV 1ª edição, e no SBT, o SBT Esporte Rio é exibido na sequência do SBT Rio.  
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disputa, um de 21 e o outro de 23 anos, mas não mencionou sua faixa etária. Este apagamento 

pode ser explicado pelo suposto conhecimento anterior do público de que a maioria dos 

atletas tem entre 15 e 29 anos ou da avaliação da repórter de que esta não era uma informação 

relevante.  

Entretanto, mostrar o jovem em situações marcantes no esporte transmite ao 

telespectador a ideia de reconhecimento e superação. Os efeitos podem estender-se inclusive 

para outros setores da sociedade, como a segurança pública. O incentivo à prática e à 

dedicação a um esporte pode ser um importante aliado do poder público no afastamento de 

adolescentes do tráfico de drogas, por exemplo. Relacionar uma conquista esportiva, como a 

de estar em um Mundial de Surfe, à juventude brasileira poderia ser uma forma de os meios 

de comunicação utilizarem seu alcance e sua influência para prestarem um serviço público de 

extrema utilidade. 

Outro exemplo é a cobertura sobre o cenário cultural. Julga-se importante explicitar 

que jovens têm conquistado lugar nos mais diversos campos relacionados à cultura, como 

música, dança e artes plásticas. Acredita-se que esta participação devesse ser reforçada ao 

invés de aparecer – talvez – subentendida por meio de imagens. No RJTV 1ª edição do dia 27 

de janeiro, a faixa etária do cantor Ferrugem, de 27 anos, poderia ter sido explicitada para 

mostrar que, em meio a um cenário em que continuam se destacando nomes já consagrados, 

como Ana Carolina e Paralamas do Sucesso, jovens artistas também conseguem garantir seu 

espaço.  

Neste contexto, uma observação indispensável diz respeito à importância das imagens. 

É sabido que o telejornalismo se vale do conteúdo visual para apoiar ou reforçar as 

informações contidas no texto. Mas após o estudo das edições selecionadas, ficou evidenciado 

que, muitas vezes, a parte imagética das reportagens transmite dados importantes às notícias 

que não haviam sido expostos por meio de palavras. Um destes dados é a faixa etária dos 

indivíduos envolvidos em determinadas situações. Não raro, as matérias não explicitam que o 

jovem é jovem por meio dos textos, mas sugerem esta relação tendo como base as imagens. É 

claro que, embora o conteúdo visual possa indicar algumas características, ele não é capaz de 

traçar perfis e definir peculiaridades com precisão – visto que, como aponta o conhecimento 

popular, “as aparências enganam”.  

No caso de situações de violência, não há dúvida de que muitas pessoas presas ou 

procuradas em operações mostradas nos noticiários analisados são jovens sem que sejam 

apresentadas como tal. Além de as imagens apontarem nesta direção, dados oficiais revelam 
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grande envolvimento da juventude com o mundo do crime, seja por falta de formação ou por 

ausência de oportunidades no mercado de trabalho. Nos últimos 10 anos, o tráfico tornou-se 

um dos maiores empregadores de jovens de baixa renda no Rio de Janeiro, segundo relatos de 

pesquisadores, como o geógrafo Marcelo Lopes de Souza.  

Souza (2008) alerta para o valor econômico no que diz respeito à absorção de mão-de-

obra em comunidades dominadas pelo tráfico. O professor de Geografia da UFRJ destaca:     

A remuneração de um contingente não necessariamente inexpressivo de 

moradores, começando pelos jovens que fazem a segurança dos pontos de 

venda de tóxicos (soldados), passando pelos ainda mais jovens (comumente 

crianças) que entregam drogas aos clientes ou prestam outros serviços 

(“vapores”, “aviões” e “olheiros”) e chegando àqueles, entre os quais não 

raro se incluem pessoas idosas, que trabalham na “endolação”, ou seja, 

embalando drogas. (SOUZA, 2008, p. 65-66) 

De acordo com o coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Desenvolvimento Sócio-

espacial da UFRJ, o apelo econômico do tráfico para os jovens nas favelas do Rio tem-se 

reduzido nos últimos anos.   

Ordenhados por policiais corruptos, em meio a esquemas de extorsão 

amplamente disseminados, os traficantes viram os seus lucros decaírem 

ainda mais ao perder, rapidamente desde 2006, territórios para as “milícias” 

paramilitares, integradas por (ex-) policiais e (ex-) bombeiros. A isso se 

acrescenta o “sucesso” de drogas sintéticas como o ecstasy, amplamente 

traficada por gente da própria classe média. Apesar disso, o comércio ilegal 

de drogas segue sendo uma importante fonte de renda para muitos pobres, 

direta ou indiretamente. (Ibid., p. 66-67) 

Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
89

, o Infopen, de 

2014, 31% das pessoas presas no Brasil têm entre 18 e 24 anos – o maior percentual entre 

todas as categorias analisadas relativas à faixa etária. Na sequência, aparece outro grupo de 

jovens: 25% dos presos têm entre 25 e 29 anos. O que significa que mais da metade (56%) 

das pessoas que integram o sistema carcerário brasileiro é jovem. 

Acredita-se que ao deixar evidenciada a grande participação de jovens com o crime, 

principalmente na primeira metade da juventude, e incentivar debates que proponham 

reflexões sobre as condições oferecidas a crianças e adolescentes, principalmente de baixa 

renda, no que diz respeito a oportunidades relacionadas à educação, profissionalização e 

serviços básicos, a população passaria a prestar mais atenção ao grupo e aos motivos que 

levam atualmente tantas crianças e adolescentes a dedicar suas vidas ao crime, especialmente, 
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 Dados disponíveis na revista Em discussão. Os principais debates do Senado Federal. Ano 7, nº 29, setembro 

de 2016. 
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ao tráfico de drogas. Com esta abordagem, medidas poderiam ser cobradas do poder público 

de forma que o telejornalismo desempenhasse um papel de extrema relevância social.  

Apesar de ser um fator extremamente importante, o apagamento da condição de 

juventude não é a única explicação para a ausência de tratamento crítico quanto ao drama 

social dos jovens infratores. O SBT Rio – embora tenha explicitado menos a faixa etária de 

jovens envolvidos em situações de violência do que o RJTV, apesar de estar na frente do 

concorrente em relação ao número de conteúdos exibidos sobre violência envolvendo jovens 

– aproveitou as vezes em que matérias relacionaram a juventude à criminalidade para abordar 

o tema de forma crítica e propor debates. A diminuição da maioridade penal, por exemplo, foi 

tratada em duas das 15 edições estudadas. Investimentos em educação e outros setores que 

incentivam adolescentes a seguir por outros caminhos que não o do crime, como o esporte, 

também foram discutidos mais de uma vez.  

Mesmo citando mais vezes a idade de jovens envolvidos com o crime, o RJTV 1ª 

edição perdeu diversas oportunidades de debater de forma contundente essa realidade de 

grande parte da população brasileira. A diferença entre os dois noticiários poderia ser, em 

parte, explicada pelo tempo de produção dos telejornais: o SBT Rio tem, em média, 25 

minutos a mais do que o RJTV 1ª edição. Intervalo suficiente para propor debates mais 

intensos e se debruçar de forma mais efetiva sobre determinados conteúdos. Contudo, esta 

análise não acredita que a diferença se justifique apenas por este motivo. Imagina-se que a 

linha editorial da emissora e a liberdade dada à apresentadora Isabele Benito seja maior do 

que a concedida à Mariana Gross ou a outro jornalista que apresente, eventualmente, o 

noticiário da TV Globo. 

É importante destacar que esta análise não defende um tipo de abordagem calcado na 

parcialidade, com a defesa contundente da juventude e de bandeiras sociais. Desta forma, os 

telejornais poderiam seguir um viés sensacionalista, assemelhando-se à promoção de ideais 

políticos. Mas em um formato narrativo baseado no princípio da objetividade que vá além do 

senso comum e mostre mais do que o conteúdo visível a um primeiro olhar. Sabe-se que não é 

viável na rotina diária das redações dos grandes meios de comunicação se debruçar sobre essa 

abordagem social todas as vezes em que temas como o do jovem infrator forem abordados. 

Mas acredita-se que é possível, muitas vezes, fugir da cobertura ordinária que prioriza o 

resultado da ação, criminalizando seu autor independentemente das causas ou contextos. 

Outro resultado que chamou atenção em grande escala nesta análise foi o lugar de fala. 

É enorme a disparidade entre o número de reportagens e discussões que abordaram crises em 
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diversos setores da sociedade – como saúde e segurança pública – e problemas sociais 

relacionados ao cotidiano da população – como transporte público e campanhas de vacinação 

– e a quantidade de vezes em que o jovem foi convidado a participar dos noticiários para 

valorar sobre estes assuntos.  

A crise na educação – no que se refere ao ensino superior e às universidades públicas – 

foi o problema social que mais contou com a opinião de pessoas entre 15 e 29 anos. 

Entretanto, na opinião desta análise, essa participação se justifica, principalmente, à forma 

direta com que apenas os estudantes – jovens, em sua maioria – são afetados pelo atraso nas 

aulas e pelo sucateamento das instituições. Além de servidores públicos, que foram 

amplamente mostrados como vítimas de um estado falido, sem receber salários, a juventude é 

o outro grupo diretamente atingido, não sendo possível – ou, pelo menos, recomendável –, 

portanto, dar preferência a outro tipo de entrevistado, como homens e mulheres de meia idade 

(que não sejam professores ou funcionários afetados pela crise). 

Já em relação a outros assuntos que afetam a população como um todo, o jovem 

raramente tem espaço para mostrar sua opinião e representar, assim, uma categoria 

estruturada que busca espaço no cotidiano e nos meios de comunicação. A cobertura da 

própria crise econômica do estado, responsável pela decadência do sistema educacional 

mencionada anteriormente, não conta com a participação de jovens. Esse assunto foi 

amplamente discutido, principalmente no noticiário da TV Globo, com a participação de 

Edmilson Ávila, sem que o grupo fosse representado. Isso acontece porque não há servidores 

estaduais com menos de 30 anos? Ou, de repente, porque o jovem não tem interesse em 

assuntos políticos intrínsecos a este tipo de debate? Esta análise acredita que estas não sejam 

explicações plausíveis. 

Temas em que o jovem não aparece ou é silenciado são inúmeros. O RJTV apresentou, 

por exemplo, na edição de 16 de março, uma longa discussão sobre febre amarela – doença 

que registrou surto no primeiro semestre de 2017 em algumas regiões do país. Em nenhum 

momento, o jovem foi ouvido. Apesar de não fazerem parte do público-alvo da vacinação, por 

não se tratarem de um grupo de risco, pessoas entre 15 e 29 anos poderiam ter apresentado 

questões ao infectologista que foi convidado para tirar dúvidas de telespectadores na condição 

de pais de crianças que deveriam ser vacinadas, filhos ou netos de idosos ou, simplesmente, 

como indivíduos pertencentes a uma comunidade atingida por uma doença. 

O mesmo apagamento pode ser percebido em relação a notícias sobre transporte 

público. O RJTV exibiu matérias sobre a precariedade do serviço prestado pelo BRT e pelas 



184 

 

empresas de ônibus do Rio de Janeiro nos dias 10 de março e 4 de julho. Mais uma vez, 

jovens não foram ouvidos, não puderam dar sua opinião sobre um problema que afeta a 

população como um todo. Na condição de cidadãos que precisam se locomover para estudar, 

trabalhar, se exercitar e movimentar os mais diversos setores da sociedade, o jovem tem 

plenas condições de valorar sobre o transporte oferecido pelas empresas e fiscalizado pelo 

governo.  

É importante destacar que este apagamento não é exclusividade do telejornal da TV 

Globo. O SBT Rio também ignora a opinião de jovens quando o assunto retratado não diz 

respeito direta e unicamente ao grupo pesquisado. No dia 16 de março, o noticiário propôs 

uma discussão acerca da reforma da Previdência. Criticou mudanças que prejudicavam o 

trabalhador, ouviu pessoas nas ruas que apresentaram dúvidas e transmitiram juízo de valor, 

mas, em nenhum momento, dialogou com a juventude – o grupo economicamente ativo hoje 

que mais será afetado pelas alterações progressivas propostas pelo governo, já que não se 

beneficiará das regras de transição.  

O noticiário levantou também inúmeros debates sobre segurança pública e, embora o 

telejornal tenha-se revelado crítico e atento à criminalidade no aspecto que envolve a 

juventude, pessoas entre 15 e 29 anos raramente foram ouvidas nas ruas sobre a violência. 

Quando o repórter conversava com moradores da cidade, consciente ou inconscientemente, 

selecionava pessoas geralmente do mesmo grupo para emitir opinião. E deste grupo não fazia 

parte a juventude. Jovens não foram ouvidos sobre a onda de violência que atingiu o Rio de 

Janeiro no primeiro semestre de 2017 ou sobre a atuação da polícia. Não puderam expor seu 

olhar sobre a sensação de insegurança no bairro onde moram ou as mudanças que fazem no 

dia a dia para escapar de situações de violência. Os depoimentos se concentraram, 

principalmente, em pessoas mais velhas
90

. 

No noticiário policial, é difícil criar um juízo de valor sobre o lugar de fala do jovem, 

visto que raramente pessoas apontadas como autoras de um crime têm voz em reportagens – 

independentemente de sua faixa etária – e vítimas, muitas vezes, estão mortas ou 

hospitalizadas. Mas, na medida em que também devem ser levados em consideração outros 

indivíduos que falam pelos sujeitos diretamente envolvidos com as situações de violência, 

pode-se dizer que o silenciamento dos jovens também se destaca como uma observação 
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 É importante ressaltar que, neste caso, é possível afirmar que a suposta ideia de fragilidade dos idosos reforça 

o grau de insegurança a que a população como um todo está sujeita em uma cidade com o perfil de contrastes do 

Rio de Janeiro. 
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relevante desta análise no que tange a notícias ligadas a crimes cometidos por ou contra 

jovens. Quando a juventude aparece na condição de autora de um crime, raramente alguém 

tem a chance de falar por ela. Quando isso ocorre, este papel cabe geralmente a mães, como 

aconteceu no dia 10 de janeiro nas matérias dos dois noticiários sobre a operação na Zona 

Oeste que teve como alvo menores de idade suspeitos de cometer assaltos no Centro. Quando 

o jovem é mostrado como vítima de situações de violência, também costumam ser ouvidos os 

pais ou testemunhos de pessoas mais velhas. Às vezes, um amigo ou irmão jovem é 

entrevistado. Mas essas situações são apenas exceção à regra. 

Em notícias relacionadas à cultura percebeu-se maior participação de jovens no que 

diz respeito ao lugar de fala. Embora a análise considere que o número de reportagens 

relacionadas ao grupo, principalmente na TV Globo, foi maior por causa do carnaval – e, 

portanto, não representa com fidelidade o cenário real do telejornalismo local do Rio de 

Janeiro –, nota-se que o grupo consegue ter voz e ser representado neste tipo de cobertura. O 

SBT Rio exibiu, em 14 de abril, uma matéria sobre a Maré do Amanhã, uma orquestra 

formada por adolescentes pobres. Os músicos foram entrevistados e puderam ter sua arte 

valorizada. O RJTV também mostrou, no dia 10 de março, jovens que atuam em peças de 

teatro e que tinham, à época, exposições em cartaz em um museu do Rio de Janeiro. O grupo 

foi ouvido e falou sobre suas atividades. 

A partir das observações apontadas até aqui, pode-se dizer que a opinião do jovem não 

é valorizada em momentos em que são abordados temas que abrangem a sociedade de forma 

geral e atingem a população como um todo. Ao não dar voz ao grupo, os telejornais 

apresentam um entendimento de que o jovem não é considerado apto para opinar em relação a 

assuntos que englobam toda a comunidade. Mesmo com todas as mudanças verificadas nas 

últimas décadas em relação à participação social do jovem, à inserção do grupo nos mercados 

de trabalho e consumo, e à atuação da juventude nos mais diversos setores da sociedade, os 

noticiários seguem priorizando a opinião de outras categorias sociais, principalmente de 

homens e mulheres de meia idade ou perto dos 60 anos, e não dando espaço para o jovem 

representar e se fazer ser representado. 

 

3.4 Um comparativo com a Record TV 

 

Um terceiro telejornal local no Rio de Janeiro exibido em horário próximo ao meio-dia 

é o Balanço Geral RJ, produzido pela Record TV – a terceira emissora de televisão aberta de 
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maior audiência do país, segundo dados do Ibope apresentados anteriormente. A programação 

local do canal vai ao ar de segunda a sexta-feira para todo o estado. Começa com o Balanço 

Geral RJ Manhã, das 6h30 às 7h25. Com apresentação de Wagner Montes, o programa 

transita entre o jornalismo e o entretenimento. Em seguida, das 7h30 às 8h50, é a vez do RJ 

no Ar, ancorado por Gustavo Marques. O telejornal traz as primeiras notícias do dia, o trânsito 

na cidade e os destaques da madrugada. Na hora do almoço, entra no ar o Balanço Geral RJ, 

exibido das 12h às 14h55. O jornalista Tino Júnior apresenta um noticiário focado em 

denúncias, prestação de serviços e assuntos que interferem no dia a dia da comunidade, como 

problemas nos bairros, segurança e saúde pública. A emissora termina a programação local do 

dia com o Cidade Alerta Rio, das 16h50 às 18h10, sob o comando de Ernani Alves, que, 

segundo o site do canal, leva ao telespectador “um olhar diferente na notícia habitual”. 

Como explicado na introdução, esta pesquisa pretendia analisar os telejornais locais 

das três emissoras, mas a direção da Record TV não disponibilizou a íntegra das edições e 

informou que apenas o conteúdo divulgado em sua plataforma online poderia ser acessado. 

Este obstáculo inviabilizou a inclusão da Record no trabalho acadêmico. Entretanto, 

acreditando que todo e qualquer material pode ser agregador, no sentido de compreender o 

cenário do telejornalismo local do Rio de Janeiro, decidiu-se buscar no site do canal assuntos 

que se referissem a jovens e tivessem sido exibidos no mesmo dia pelo RJTV e pelo SBT Rio. 

Ou seja, foram procuradas reportagens, entradas ao vivo ou notícias em outros formatos que 

se apresentaram como uma pauta comum entre os dois noticiários analisados anteriormente. 

Desta forma, foram selecionados os seguintes temas: 

 

I. 10/01/2017: operação na Zona Oeste do Rio de Janeiro para prender 

adolescentes suspeitos de cometer assaltos no Centro do Rio de Janeiro; 

II. 07/02/2017: jovem torcedor do Fluminense agredido após uma partida do 

Campeonato Carioca;  

III. 10/03/2017: novo adiamento do começo das aulas da Uerj; 

IV. 10/03/2017: chacina na Zona Oeste em que uma jovem sobreviveu após fingir 

estar morta; 

V. 14/04/2017: jovem assassinado em tentativa de assalto em Laranjeiras, na Zona 

Sul do Rio de Janeiro; 

VI. 23/05: jovem preso em blitz por suspeita de envolvimento no assassinato de um 

turista alemão no Rio de Janeiro; 
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VII. 04/07: estado de saúde do bebê Arthur, baleado na barriga da mãe, uma jovem 

de 29 anos. 

 

Dos sete assuntos comuns, apenas três foram localizados na plataforma online da 

Record TV. Não é possível concluir se os demais temas não foram tratados pelo Balanço 

Geral RJ nos dias selecionados ou se o conteúdo não foi disponibilizado no site.  

A seguir, a análise das três notícias exibidas pelo Balanço Geral RJ que se mostraram 

comuns entre os noticiários das três emissoras de TV aberta mais assistidas do Brasil.  

 

3.4.1 Edição de 10 de janeiro  

 

Nesta data, os três noticiários exibiram reportagens sobre uma operação na Zona Oeste 

que teve como objetivo prender e apreender jovens envolvidos com assaltos no Centro da 

cidade
91

. A matéria do Balanço Geral RJ teve 1‟30‟‟ e destacou imagens da ação policial, 

inclusive com o apoio de um cinegrafista do helicóptero da emissora. Um rapaz, apontado 

como o chefe do tráfico de drogas da Vila Kennedy, foi preso e teve sua foto divulgada. A 

idade não foi explicitada, tampouco foi possível saber por meio do retrato qual era sua faixa 

etária. Também foram mostradas imagens de dois jovens apreendidos, que, por serem 

menores de idade, tiveram sua identificação preservada. A repórter apresentou o número de 

apreensões e conversou com uma mãe, que, para não ser identificada com medo de 

represálias, foi ouvida atrás de um portão e teve sua voz modificada na edição. 

Depois da reportagem, o advogado Patrick Berriel foi recebido no estúdio e comentou 

as investigações que levaram à operação daquela manhã. Contudo, o material disponibilizado 

pelo site mostrou apenas o começo de sua participação, cerca de 30‟‟. O advogado continuou 

no estúdio após o fim do vídeo, debatendo com Tino Júnior, mas não foi possível saber por 

quanto tempo e qual foi o conteúdo da conversa.  
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 A matéria do Balanço Geral RJ está disponível em: <https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-

rj/videos/policia-faz-operacao-na-vila-kennedy-em-busca-menores-com-envolvimento-no-trafico-10012017>. 

Acesso em: 17 nov. 2017. 
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Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Operação contra 

jovens infratores. 

Jovem na 

condição de 

criminoso. 

Vocábulos que 

marcaram sua 

condição de 

jovem. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

as imagens 

exibidas 

mostraram 

que dois dos 

adolescentes 

apreendidos 

eram negros. 

Não houve 

referência 

textual, mas 

sabe-se que o 

bairro onde 

ocorreu a 

operação é 

habitado por 

famílias mais 

pobres. 

A mãe de um 

adolescente 

apreendido foi 

ouvida, sem que 

fosse identificada. 

Não houve 

problematização 

acerca da 

criminalidade que 

envolve o jovem 

infrator na reportagem 

nem na parte do debate 

em estúdio que foi 

disponibilizado pela 

emissora em sua 

plataforma online. 

Tabela 61: Categorias para análise textual – Reportagem 1 Balanço Geral RJ. 

 

Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
As imagens 

mostraram a ação 

dos policiais, 

inclusive do 

helicóptero da 

emissora, e dois 

adolescentes 

apreendidos, sem 

identificá-los. 

Além disso, foi 

exibida uma foto 

de um preso. 

Primeiro 

foram 

mostradas as 

imagens dos 

agentes de 

segurança na 

comunidade. 

Depois, a foto 

do preso, as 

imagens dos 

adolescentes 

apreendidos 

de costas e, 

por último, a 

entrevista com 

a mãe de um 

deles. 

O maior 

tempo foi 

dedicado às 

imagens da 

ação, que se 

destacaram 

neste aspecto. 

Maior parte dos 

planos abertos, 

mostrando a ação 

como um todo. 

Imagens em 

ângulos normais, e 

as aéreas, em 

plongée. A foto do 

traficante, 

aparentemente 

retirada de uma 

rede social, foi feita 

em plano médio e 

plongée. Os jovens 

foram mostrados, 

de costas, em plano 

médio e ângulo 

normal. 

As imagens reforçaram 

que os jovens 

pertenciam a classes 

baixas (conteúdo 

ocultado no texto) ao 

mostrarem o bairro 

onde ocorreu a ação 

policial. Além disso, 

foi possível perceber 

por meio das imagens 

que os jovens eram 

negros, característica 

que também não foi 

apresentada pelo texto. 

Tabela 62: Categorias para análise das imagens – Reportagem 1 Balanço Geral RJ. 

 

3.4.2 Edição de 7 de fevereiro  

 

No dia 7 de fevereiro de 2017, os três telejornais mostraram o caso de violência que 

envolveu Pedro Lucas Scudieri
92

. O torcedor do Fluminense foi agredido próximo ao 

Maracanã, quando voltava de uma partida do Campeonato Carioca. Pedro recebeu o 

tratamento de “jovem”, “torcedor” e “estudante de economia da UFRJ”, mas sua idade não foi 

apresentada. Conclui-se que se tratava de um jovem (de 23 anos, conforme apontaram as 
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 A reportagem do Balanço Geral RJ está disponível em: <https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-

rj/videos/torcedor-do-fluminense-agredido-permanece-internado-em-estado-grave-07022017>. Acesso em: 17 

nov. 2017. 
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outras reportagens sobre o caso) apenas pelas imagens exibidas e pelos vocábulos escolhidos 

pelo repórter. 

A matéria do Balanço Geral RJ, de 2‟30‟‟ de duração, informou sobre o estado de 

saúde do rapaz e as buscas pelos suspeitos. O repórter conversou com a tia da vítima, e 

diferentes partes deste depoimento apareceram quatro vezes durante a reportagem. A edição 

trouxe imagens do hospital, do local da agressão, da delegacia e, principalmente, fotos do 

jovem. O vídeo disponibilizado no site da Record TV terminou com Tino Júnior posicionado 

no estúdio com o advogado Patrick Berriel para iniciar uma discussão que foi apresentada, em 

seguida, aos telespectadores. Mas por conta do corte do vídeo, não foi possível para esta 

análise acompanhar a conversa.      

 

Circunstância Cor da pele Classe social Lugar de fala Conteúdo ocultado 

Jovem agredido 

após uma partida 

de futebol por 

torcedores do time 

adversário. Jovem 

na condição de 

vítima de uma 

situação de 

violência. Não foi 

explicitada sua 

idade, apenas sua 

condição de jovem 

e de estudante. 

Não houve 

referência 

textual. As 

fotos 

mostraram 

que o jovem 

era branco. 

Não houve 

referência, falou-

se apenas que o 

jovem morava 

no Bairro de 

Fátima, bairro de 

classe média na 

região central do 

Rio de Janeiro. 

A tia da vítima foi 

ouvida. 

A idade da vítima não 

foi informada, mas sua 

condição de jovem e 

estudante foi reforçada 

pelo repórter. 

Tabela 63: Categorias para análise textual – Reportagem 2 Balanço Geral RJ. 
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Edição 

Imagens 

utilizadas 

Edição 

Ordem das 

imagens 

Edição 

Tempo de 

exposição 

Enquadramento 

Planos e altura 

dos ângulos 

Conteúdo ocultado 

O que só as imagens 

mostram 
Imagens do 

hospital, do local 

do crime e da 

delegacia, além de 

fotos do jovem. 

A reportagem 

começou com 

imagens do 

hospital, 

seguiu com o 

local do crime 

e terminou 

com a 

delegacia. 

Sempre 

alternando 

com fotos do 

jovem, 

mostrado 

várias vezes 

durante a 

matéria. 

As fotos do 

jovem 

apareceram 

diversas vezes 

ao longo da 

reportagem e 

sempre com 

maior tempo 

de exposição. 

Em relação às 

demais, não 

foi percebida 

nenhuma 

característica 

marcante em 

relação a este 

fator. 

As imagens do 

hospital, do local do 

crime e da 

delegacia foram 

feitas em planos 

abertos e ângulos 

normais, de forma a 

dar um panorama 

geral sem destacar 

detalhes. As fotos 

do jovem, retiradas 

de redes sociais, 

foram feitas em 

planos fechados, 

mostrando apenas o 

rosto do rapaz, em 

ângulos normais. 

A cor da pele da vítima 

e sua faixa etária, que 

provavelmente a 

inseriria na categoria 

jovem. 

  

Tabela 64: Categorias para análise das imagens – Reportagem 2 Balanço Geral RJ. 

 

3.4.3 Edição de 4 de julho  

 

O conteúdo a que foi possível ter acesso sobre o tiro que atingiu o bebê Arthur ainda 

na barriga da mãe – exibido no dia 4 de julho no Balanço Geral RJ – está mais uma vez 

incompleto
93

. A emissora disponibilizou apenas uma discussão em estúdio de quase 6‟ que 

parece ter sido exibida na sequência de uma entrada ao vivo ou matéria sobre o caso. Tino 

Júnior recebeu o pai da vítima, um rapaz de 27 anos, e o tio. Os três falaram sobre o estado de 

saúde da criança e da mãe, o andamento das investigações e a expectativa da família. O pai de 

Arthur afirmou que governo do estado não havia entrado em contato para auxiliar os pais, 

nem mesmo com apoio psicológico. Nenhuma imagem do caso foi mostrada, e o âncora não 

apresentou nenhuma discussão crítica acerca do assunto. Tino Júnior ouviu o que o pai e o tio 

da criança falaram e terminou a participação deles no noticiário com frases de efeito como 

“manda seu recado por esta câmera”, “nossos pequenos ainda vão brincar juntos” e “manda 

um beijão pra família, estamos todos em oração”. 
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 Conteúdo disponível em: <https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/balanco-geral-rj/videos/pai-revela-novos-

detalhes-sobre-bebe-baleado-na-barriga-da-mae-04072017>. Acesso em: 17 nov. 2017. 
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3.4.4 Balanço Geral RJ: um noticiário superficial e policialesco  

 

Após a análise do material da Record TV, pode-se afirmar que as três emissoras 

apresentam características bastante parecidas no que tange às reportagens. A forma de 

representar os jovens é a mesma tanto em relação aos vocábulos utilizados quanto à tendência 

de não expor a idade ou faixa etária das pessoas envolvidas. Em relação às imagens, também 

há mais pontos convergentes do que divergentes. A opção por fotos retiradas de redes sociais, 

imagens gerais que mostrem de forma ampla os ambientes e enquadramentos que ajudem a 

não identificar determinados indivíduos por questões de segurança ou orientações jurídicas, 

como é o caso de menores de idade autores de atos infracionais, é a mesma nas três emissoras. 

As semelhanças podem ser percebidas ainda na observação do lugar de fala. Da mesma forma 

como fazem os noticiários da TV Globo e do SBT, o telejornal da Record TV também dá 

preferência a relatos e testemunhos de pessoas mais velhas, como a mãe de um adolescente 

apreendido e a tia de um jovem vítima de uma situação de violência. 

O aspecto que se destacou como o principal diferencial entre os três noticiários 

analisados diz respeito à forma com que os assuntos são abordados em estúdio. Tino Júnior 

apresenta um comportamento mais agressivo do que Mariana Gross e Isabele Benito, no que 

diz respeito à maneira como se posiciona em relação aos temas exibidos, e formas mais 

policialescas de eleger e abordar as notícias retratadas. O apresentador reforça clichês como 

“mande seu recado” e investe em uma apresentação carregada de espetacularização. 
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4 POR TRÁS DA NOTÍCIA: A OPINIÃO DE QUEM FAZ  

 

O jornalismo é demasiadas vezes reduzido ao domínio técnico de uma 

linguagem e seus formatos, e os jornalistas reduzidos a meros 

empregados, trabalhadores numa fábrica de notícias. Este livro é 

escrito na convicção de que há muito mais no jornalismo, para além 

do domínio das técnicas jornalísticas, e que os jornalistas fazem parte 

de uma profissão, talvez uma das profissões mais difíceis e com 

maiores responsabilidades sociais. 

Nelson Traquina
94

 

 

Com base na análise dos noticiários selecionados e as referências acerca do 

telejornalismo – principalmente em um contexto regional – e da juventude como categoria 

social estruturada, a pesquisa se dedicou a ouvir os profissionais que estão por trás das 

notícias apresentadas. Como assinala Nelson Traquina, há muito mais na prática cotidiana das 

redações jornalísticas do que técnicas ensinadas em cursos de graduação. A atuação dos 

jornalistas – orientadas em pequena, média ou longa escala pelas empresas de comunicação – 

é fator decisivo para o serviço oferecido pela imprensa à sociedade. Não é possível 

compreender, de fato, como se dá a representação da juventude – ou de qualquer outro grupo 

– sem que sejam ouvidas pessoas diretamente envolvidas na cobertura apresentada pelas 

emissoras de televisão hegemônicas. 

Inúmeros fatores influenciam a forma como as emissoras se comportam perante temas 

com as quais se defrontam, sobretudo os de natureza social. A audiência, a estrutura oferecida 

à equipe – como número de profissionais e equipamentos disponíveis – e a liberdade 

conferida aos profissionais são apenas alguns deles. Esta pesquisa ouviu as apresentadoras 

Isabele Benito e Mariana Gross (também editora-executiva do RJTV 1ª edição), e os editores-

chefes Humberto Nascimento e Thaisa Coelho, do SBT Rio e do RJTV 1ª edição, 

respectivamente. O objetivo foi conhecer a opinião de profissionais ligados aos noticiários – e 

com influência sobre as escolhas aplicadas a eles – e entender as rotinas de produção das duas 

redações, os principais desafios e as prioridades de cada um dos telejornais
95

. 
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 TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. Porque as notícias são como são. Florianópolis: Editora Insular, 

2. ed., 2005, p. 22. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/162189290/124578846-Teorias-Do-

Jornalismo-Vol-1-Nelson-Traquina-Completo>. Acesso em: 3 out. 2017. 

 

95
 Deve-se considerar o constrangimento natural de dar depoimentos na condição de jornalistas contratados e 

com cargos de confiança nas duas emissoras. Contudo, é possível valorizar os posicionamentos e opiniões dos 
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4.1 Estrutura e audiência  

 

Em primeiro lugar, cabe destacar a estrutura disponível para a produção de cada um 

dos telejornais no que diz respeito ao aspecto de equipamentos e pessoal. De acordo com a 

editora-chefe do jornal da TV Globo, Thaisa Coelho, a equipe do RJTV 1ª edição conta com 

cerca de 40 pessoas envolvidas diretamente com o noticiário. São cinco ou seis equipes de 

reportagem nas ruas – o que inclui repórter e cinegrafista –, seis editores de texto, seis 

editores de imagem, cinco ou seis produtores exclusivos, dois chefes, Mariana Gross, 

Edmilson Ávila e Anne Lotterman (apresentadora do mapa-tempo). Eventualmente, o 

telejornal tem a participação ainda do repórter e comentarista de cultura Fábio Júdice e do 

médico Luis Fernando Correia, especialista em clínica médica e Terapia Intensiva, que atua 

como comentarista de assuntos relacionados à saúde. Além dessa equipe fixa, o noticiário 

conta com jornalistas que integram a chamada “escuta”
96

 (e não são dedicados a um jornal, 

mas a todos os produtos da emissora) e de profissionais da GloboNews e do G1 (o portal de 

notícias da TV Globo), que têm parceria atualmente com os noticiários da TV Globo segundo 

uma nova proposta de “integração”
97

. 

Já o SBT Rio dispõe de 34 profissionais. São quatro equipes de reportagem, além de 

dois profissionais que trabalham na rua durante a madrugada, quatro editores de texto, cinco 

editores de imagem, quatro produtores, um apurador, dois chefes e a apresentadora Isabele 

Benito, fora os delegados de polícia que se revezam como comentaristas. O noticiário conta 

ainda com uma rede de cinegrafistas amadores que atuam como colaboradores e recebem por 

serviço, mas estes não têm relação de trabalho com a emissora, nem obrigação de fornecer 

material com determinada frequência. 

Percebe-se, desta forma, que a equipe do RJTV 1ª edição conta com mais profissionais 

dedicados ao noticiário. Segundo Thaisa Coelho, se a equipe fosse maior, seria possível 

aprimorar o trabalho, principalmente, com mais entradas ao vivo. Contudo, a editora acredita 

que o número de pessoas que atendem ao noticiário é suficiente para a realização de um bom 

trabalho. Por outro lado, Humberto Nascimento considera que a estrutura de pessoal oferecida 

                                                                                                                                                                                     
quatro entrevistados, que se mostraram dispostos a falar e sinceros dentro de um limite ético a que poderiam 

chegar. 
96

 “Escuta” é sinônimo de “apuração”. São os profissionais que buscam novas informações e checam os dados 

que chegam à redação. O trabalho desta parte da equipe é essencial para abastecer e atualizar as informações. 

Muitas vezes, o setor fornece dados para notas e notas pé. 
97

 A “integração” visa unir as redações da TV Globo, da GloboNews e do G1 de forma que profissionais prestem 

serviço para todas as plataformas ao cobrirem determinados assuntos. 
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pelo SBT está no limite. Segundo ele, é possível produzir o telejornal com os profissionais 

que se dedicam a ele, mas apenas porque o noticiário reserva boa parte de seu tempo a 

comentários e longas entradas ao vivo. Não seria possível, por exemplo, preencher este 

mesmo tempo com materiais editados, tampouco estender o horário do telejornal. Para 

Humberto, aumentar a equipe seria uma decisão bastante acertada e necessária. 

De acordo com os números passados pelos editores-chefes e pela visita feita às 

redações, pode-se dizer também que o telejornal da TV Globo tem mais estrutura física 

disponível: são mais equipes na rua, o que demanda mais material para elas (câmeras e 

equipamentos que possibilitam entradas ao vivo, por exemplo); mais ilhas de edição, que 

acarretam em mais material para exibição; e mais postos de trabalho disponíveis para a equipe 

na redação. 

Vale lembrar também que o tempo de produção dos dois telejornais é bastante 

diferente, o que amplia a disparidade entre a estrutura fornecida aos noticiários pelas duas 

emissoras. O SBT Rio tinha, no momento da pesquisa, uma hora e 35 minutos, mais do que o 

dobro do RJTV 1ª edição, que tem cerca de 45 minutos. 

Se a estrutura é inversamente proporcional ao tempo de produção, ela vai no mesmo 

sentido da audiência registrada pelos noticiários. O RJTV 1ª edição alcança, em média, 21 

pontos no Ibope
98

, o que corresponde a pouco mais de 2,5 milhões de telespectadores. O SBT 

Rio, por sua vez, registra, segundo Humberto Nascimento, 7,5 pontos diariamente, o 

equivalente a quase um milhão de pessoas, menos da metade da audiência do concorrente. 

Enquanto o telejornal local da TV Globo conta com mais profissionais para produzir 

um noticiário que já é líder absoluto em audiência e tem-se mantido nesta posição ao longo 

dos anos, o SBT Rio dispõe de menos estrutura para fornecer ao público um telejornal com o 

dobro do tempo de produção e buscar caminhos para aumentar seu público diário. Essa 

disparidade apresentada em números afeta o produto final que chega a casa de alguns milhões 

de brasileiros. Entre esses efeitos, pode-se citar, por exemplo, a qualidade técnica dos 

noticiários. Na análise, foi possível perceber que a TV Globo apresenta um jornal com menos 

erros, matérias mais produzidas, melhor qualidade de imagens e artes explicativas.  

Além disso, o aspecto opinativo também sofre interferência do fator temporal. O SBT 

Rio, com um jornal maior e, ao mesmo tempo, com menos recursos físicos e de pessoal, tem 
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 Cada ponto corresponde a 40 mil aparelhos de televisão. No horário dos noticiários analisados, calcula-se que 

três pessoas assistem juntas à programação exibida em cada um dos televisores. 
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mais disponibilidade e necessidade de inserir comentários e debates relacionados aos assuntos 

apresentados, como observou o editor-chefe Humberto Nascimento. 

Como o jornal é maior, eu não preciso ficar controlando quantos minutos o 

comentarista – seja o apresentador ou o convidado – vai falar. A gente tem 

tempo sobrando sempre. Eu sempre entro com o jornal tendo que encher 35, 

40 minutos. Então, não tem problema. Tanto é que eu não faço jornal nem 

com cronômetro, faço no visual mesmo. 

A partir da questão da estrutura e da audiência nos noticiários, é necessário 

compreender um segundo ponto observado durante as entrevistas: afinal, os telejornais têm 

interesse em atrair o público jovem? 

 

4.2 A valorização do público jovem 

 

Os dois noticiários têm como público-alvo, principalmente, mulheres de cerca de 50 

anos, segundo os quatro entrevistados, que utilizam como base os dados do Ibope. Entretanto, 

com exceção da editora-chefe do RJTV 1ª edição – que acredita que a produção do noticiário 

não deve pensar em um público específico e que o impacto de transformar o jovem em 

audiência só vai ser percebido, talvez, em uma década –, os demais entrevistados 

demonstraram preocupação em valorizar o grupo de forma a atraí-lo para o telejornalismo 

local diário do Rio de Janeiro. 

Humberto Nascimento acredita que, por ser um hábito, o ato de assistir e acompanhar 

telejornais todos os dias deve ser trabalhado e incentivado já na juventude. Segundo ele, é 

uma preocupação do telejornal tentar atrair o jovem e o fixá-lo como telespectador. 

É uma preocupação porque o SBT tá com o público muito envelhecido, e 

televisão é hábito. A pessoa pra ver um jornal, ela tem que se habituar. E 

você não cria hábito de um mês pro outro. Às vezes são um, dois, três, 

quatro, cinco anos pra pessoa se descobrir consumidora de jornal e 

telejornal. Ela tem que criar aquele hábito de ligar no SBT às 11h45, saber 

que vai ver coisa legal, que tem um jornal que tem um diferencial.  

Para Isabele Benito, inserir o jovem no telejornalismo é fundamental para o cenário 

político do país e para mudanças sociais de extrema importância. Ela considera que o jovem 

deve ser pensado como “futuro próximo”.  

Quando você é jovem, você parece que é um espectador da vida, você não 

está inserido muito na vida adulta. Então, a gente tem que mostrar pra ele 

que ele é importante, tem que refletir essa representatividade no jornal, mas, 

principalmente, receber a opinião desse jovem pra saber também que ele é 

um fator transformador e o futuro próximo. Então, se você tem um jovem 

participativo, se você tem um jovem que não é inerte diante do que a gente 
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fala na televisão, você tem uma sociedade mais informada e, leia-se, uma 

sociedade que sabe tomar decisões melhores. 

A apresentadora do SBT observa que o jovem tem passado, nos últimos anos, por 

mudanças significativas em relação à participação na sociedade e ao interesse por assuntos 

cotidianos.  

Eu tive uma época, quando eu era jovem – eu tenho hoje 37 anos, mas 

quando eu tinha meus 20 e poucos –, eu achava os meus amigos, em sua 

maioria, um pouco alienados. O que me interessava muito não era de muito 

interesse deles. Hoje, convivendo com os estagiários, com os recém-

formados, com o meu público de rede social, que reflete e escreve sobre o 

que eu falo na televisão, eu já vejo esse jovem mais participativo. Eu já vejo 

esse jovem mais engajado, eu já vejo esse jovem mais informado. 

Mariana Gross, do RJTV, reconhece que o jovem não se vê representado no 

telejornalismo local da forma como é apresentado hoje ao telespectador. Para ela, resta um 

longo caminho a ser percorrido pelas emissoras.  “Acho que falta muito. Acho que podia ser 

muito mais. Mas é que a gente ainda não achou esse caminho, a gente busca, a gente avalia – 

deu certo, não deu –, mas eu acho que é um público-alvo que a gente podia intensificar essa 

relação”. Mariana concorda com Isabele ao considerar o jovem o futuro, mas pondera sobre as 

dificuldades de atingir este público. 

As crianças e os jovens são o futuro da audiência da televisão. Se eles 

buscarem só informação pela internet, é muito preocupante. A gente vai ficar 

como? Então, a gente quer atrair. A gente faz sempre reportagem em feira de 

games, estudantes, mostra muito a situação das escolas, o péssimo estado de 

conservação nesse clima do Rio, em crise, a gente ouve muito eles falando 

como que eles estudam dessa forma, a falta de transporte pra eles 

trabalharem e irem pra faculdade, a violência nos campos... Enfim, a gente 

tenta. Mas nem sempre é fácil. 

Essas dificuldades representam um ponto de extrema importância para a ampliação da 

audiência da televisão aberta e também para esta pesquisa acadêmica. 

 

4.3 As dificuldades de atingir o público jovem 

 

Apesar da preocupação em atrair o público jovem e inserir o grupo nos noticiários, 

todos os entrevistados relataram dificuldades em percorrer um caminho que leve a este 

objetivo. Para eles, o universo jovem ainda é, de certa forma, um terreno desconhecido. 

Segundo Thaisa Coelho, “a nossa afinidade [em referência ao RJTV 1ª edição] com públicos 

mais jovens, de 18 a 24 e de 24 a 29 anos, tem crescido. Se você me perguntar o motivo, eu 

não sei”. 



197 

 

Mariana Gross concorda. Para ela, a equipe do telejornal “não sabe qual é o caminho 

das pedras”. 

Ao mesmo tempo em que a gente tá percebendo que eles estão passando por 

mudanças, a gente também tá passando por mudanças, no olhar mais focado 

pro jovem. Mas, assim, às vezes a gente aposta numa pauta que não 

corresponde, em relação aos jovens. Outras vezes, a gente aposta em uma 

pauta que não acha que vai atrair jovens, e eles comentam, e muito. Por 

exemplo, hoje, no jornal, a gente mostrou um bebê que foi achado 

abandonado num matagal, com cordão umbilical e tudo. É uma pauta que ia 

atrair, na nossa compreensão, as mães, os senhores, as senhoras... talvez 

crianças, né? Pra gente, os jovens talvez não ficassem tão impactados. Não. 

A repercussão entre os jovens foi enorme. Então, assim, é sempre uma 

incógnita. Eu não sei como te dizer, porque são grupos de reuniões sempre, 

de produtores, empenhados em atrair o jovem e inserir o jovem no 

telejornalismo, né? Que é o que eu faço. Mas é difícil, é uma incógnita.  

Para Humberto Nascimento, a dificuldade em traçar um caminho de comunicação 

direta com a juventude é um dos motivos que levam à queda da audiência dos telejornais ao 

longo dos anos. 

Existe uma dificuldade em trazer o público jovem, e não é só do SBT Rio, 

não. A gente vê pelo Ibope – que traz o estudo das concorrentes também – 

que todas as três emissoras [em referência a SBT, Globo e Record] nesse 

horário têm dificuldade em agregar o público jovem. Por isso que, ao longo 

do tempo, a televisão, os telejornais, vêm perdendo audiência. Porque o 

público jovem tá saindo mesmo. 

O editor-chefe do SBT Rio entende que, para romper a barreira e chegar até os jovens, 

os noticiários precisam sofrer mudanças estruturais. “Eu acho que a dificuldade tá no perfil 

dos noticiários. A gente precisa tentar fazer uma renovação nos noticiários pro jovem se 

identificar mais”. 

 

4.3.1 Público segmentado e pouco qualificado 

 

Uma das constatações percebidas no decorrer das entrevistas foi a percepção 

inadequada de que o jovem só está interessado em assuntos que, aparentemente, estão 

estritamente ligados aos temas e enquadramentos pré-estabelecidos como de interesse da 

juventude. A afirmação de Mariana Gross ao exemplificar a tentativa do RJTV de se 

aproximar dos jovens fazendo referência a feiras de games mostra este comportamento. É 

claro que esse tipo de reportagem atrai o público, mas não é só. Este olhar parte do princípio 

de que a categoria jovem se distancia das demais e se apoia em estereótipos normalmente 
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vinculados a hobbies e entretenimento. Esta concepção parte do princípio de que o jovem não 

estuda, nem trabalha. O jovem brinca, se entretém.   

Supõe-se que o jovem também esteja interessado em assuntos do dia a dia, da cidade 

onde mora, do cenário político nacional. Ele quer ser ouvido em matérias sobre a crise na 

saúde, a corrupção ou a falta de transporte, por exemplo. Apesar de todas as mudanças das 

últimas décadas, o jovem continua sendo visto como um público à parte. 

Em um momento da entrevista, mesmo que de forma involuntária, Thaisa Coelho 

terminou por desqualificar o público jovem e atribuiu aos pais a preocupação social que antes 

cabia, de fato, única e exclusivamente a eles. O posicionamento da editora-chefe do RJTV 1ª 

edição deixou transparecer que, na opinião dela, os jovens não estariam preocupados com 

assuntos considerados sérios. 

A minha impressão é de que a resposta dos jovens no RJ Móvel é muito 

grande, porque apesar de a gente falar em problemas sérios, que são 

normalmente, em tese, as pessoas responsáveis pela casa que estariam mais 

preocupados com aquilo, a Susana [Susana Naspolini, repórter responsável 

pelo quadro] tem uma forma de comunicação muito descolada, que tem um 

pé meio engraçado, meio divertido, e, ao mesmo tempo, cobrando a 

autoridade de um jeito mais solto de fazer jornalismo. 

Embora tenha exaltado a juventude em outros momentos da entrevista e mostrado 

preocupação em agregar o público jovem ao noticiário do SBT, Humberto Nascimento 

também reduziu a juventude a um grupo sem qualificação quando fez referência ao público-

alvo do noticiário. 

Em relação à faixa etária, 55% acima dos 50 anos, o que foi uma surpresa 

pra gente. A gente esperava muito menos porque a gente vem de um 

desenho, a gente vem de um programa infantil que tá há séculos no SBT. 

Então foi uma surpresa. Falei: “como assim? Sai do desenho pra um jornal 

hardnews?”. Porque o jornal é barra pesada, tem morte, tem crime, né? Aí os 

caras do Ibope falaram assim: “não, mas mesmo no desenho, tem uma 

participação grande do público acima de 50, porque são os aposentados, às 

vezes tão até assistindo o desenho animado com o neto. Então tem esse 

dado, que pra gente foi uma surpresa muito grande, porque a gente achou 

que o choque ia ser muito grande, de público, né? Aí você tem uma faixa que 

vai até 11 anos, que não interessa pra gente, que também os números 

mostram que é pequena, 11, 12%. A outra faixa que é importante, que 

comercialmente é boa pra gente, é dos 30 a 50 anos. É na faixa dos 28, 29%. 

E o restante, cerca de 5%, é de adolescentes até pessoas com 30 anos. Os 

números pra gente são bons, porque pelo menos qualificam o público. 

Isabele Benito também revelou tendência a valorizar mais a opinião de pessoas mais 

velhas quando foi questionada sobre a ausência da voz de jovens em matérias sobre 

problemas urbanos. Ao falar especificamente sobre falta de ônibus ou descaso com o 
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transporte público, a apresentadora do SBT disse acreditar que o jovem é menos prejudicado – 

ou sofre menos – do que uma pessoa mais velha. 

Se eu tiver um trabalhador, que eu tô vendo lá com sua marmita – pensando 

intuitivamente como repórter – e alguém de mochila ouvindo um Spotify no 

fone de ouvido, eu vou buscar o trabalhador. Porque eu acho que eu quero 

uma resposta de alguém que sofre com aquele transporte. O jovem tá cheio 

de vida, e o trabalhador com a marmita tá “puto”, porque tá “ferrado”, 

porque depende do trem, porque tem filho dentro de casa, tem que trazer 

coisa e ainda tem que pagar aquele transporte público “cagado”. 

Esta pesquisa não pressupõe que os entrevistados julguem o jovem como sujeito 

inferior ou incapaz de tomar decisões, formular opiniões e expressar sentimentos. Mas avalia 

que há uma tendência comum – não necessariamente proposital – no sentido de encarar a 

juventude como público pouco qualificado e, ao mesmo tempo, de avaliar que o grupo tem 

interesses específicos que não abrangem temas cotidianos que abarcam a comunidade em 

geral. Tais posicionamentos, mesmo que transmitidos de forma indireta, confirmam 

conclusões apresentadas anteriormente, após a análise das edições selecionadas, que davam 

conta de um apagamento da juventude em relação a assuntos relativos à comunidade. 

 

4.4 A importância da linguagem 

 

Os jornalistas entrevistados das duas emissoras apontaram a linguagem como a 

ferramenta mais utilizada na tentativa de aproximar a juventude dos telejornais. Todos 

disseram crer que uma forma de falar mais informal e menos pomposa atrai o jovem e gera 

identificação entre ele e o discurso apresentado. A utilização de gírias e/ou de expressões 

ouvidas rotineiramente nas ruas foi citada como uma importante aliada de apresentadores, 

editores e repórteres. Para Thaisa Coelho, o contato dos noticiários com os jovens, hoje, se dá 

mais pela linguagem e pela construção das narrativas do que pelo conteúdo em si. 

Eu acho que o nosso contato com o jovem hoje é pela forma de 

comunicação. Não é exatamente pela pauta e pelo conteúdo, porque a gente 

precisa falar com todo mundo, a gente não pode focar o nosso conteúdo de 

um jornal de 45 minutos, a gente tem que falar pra todo mundo. Então acho 

que vai mais pela linguagem mesmo. A própria linguagem da Mariana 

Gross, por ser mais descolada. A gente não usa cabeças escritas, a gente usa 

cabeças improvisadas. A própria escalada também... já usei “deu ruim” na 

escalada, já usei “só que não”. Enfim, a gente fala de um jeito muito jovem 

de falar.  
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Mariana Gross acrescenta que a linguagem é um aspecto fundamental no processo de 

comunicação entre o telejornalismo e o público jovem. 

Hoje mesmo, eu me peguei falando “isso aí é uma operação pra enxugar 

gelo, gente”, “ô gente, é impressionante isso aí”, como se eu tivesse falando 

com você, tivesse falando com a minha mãe, sei lá, com minha amiga. É 

muito doido. E eu acho que isso aproxima, essa linguagem. Por exemplo, eu 

falo “zap zap”, “manda pro nosso zap zap aí”, “assim não é possível, gente”. 

Eu já falei “cara”. Eu falo como eu falo normalmente. Eu tô apresentando 

um jornal carioca, um jornal do Rio. Então, eu posso falar “é mermo?”, eu 

não preciso falar “é mesmo?”, puxando um “s” que eu não tenho. Eu acho 

que isso tudo aproxima do público e aproxima muito do público jovem, que 

me segue loucamente, que fala “Mariana, caraca, queria te conhecer”, 

“queria tomar um chopp com você”. A linguagem é fundamental. 

Humberto Nascimento também reforça a importância da linguagem no processo 

comunicacional e frisa que o SBT Rio utiliza tarjas manchetadas
99

 durante reportagens e 

debates que aproximam ainda mais o jovem do telejornal.  

A gente tenta quebrar isso [o distanciamento do jovem] com uma linguagem 

um pouco mais sacana, um pouco mais Meia Hora [jornal carioca com viés 

popular famoso por manchetes engraçadas]. Faz umas manchetes mais 

chamativas e tal. O Cabral [em referência ao ex-governador do Rio Sérgio 

Cabral, preso em novembro de 2016], por exemplo, a gente só se refere ao 

Cabral como “presidiário Sérgio Cabral”, essas coisas. Dar uma provocada, 

tratar a crítica política com ironia. Então, assim, isso atrai o público jovem. 

Você vai no Twitter, tem uma ferramenta que se chama Social Searcher, a 

gente coloca SBT e aparece tudo que foi postado relacionado ao SBT Rio. 

Sempre tem pessoas muito jovens, às vezes adolescentes, falando: “SBT 

sacaneou o fulano de tal”. É a garotada falando, garotada que gostou da 

manchete. E quem dá a repercussão maior da manchete é a garotada. A 

garotada, às vezes, vê o jornal pela zoeira: “ah, eles estão esculachando o 

fulano, eu quero ver o esculacho”. Às vezes, ele não tá nem tão interessado 

na matéria, é atraído mesmo pela manchete. 

Do ponto de vista jornalístico, não se pode afirmar com certeza que o jovem se sente 

necessariamente atraído por uma linguagem informal, se o discurso se mantém distante de 

seus anseios e expectativas. Reduzir o jovem a um grupo homogêneo seria ignorar as 

diferenças de classe, formação cultural e origem social. Mas, de fato, acredita-se que a maior 

parte dos indivíduos que hoje compõem a juventude usa uma linguagem mais coloquial em 

seu dia a dia e prefere assistir a produtos televisivos – sejam eles telejornais ou não – que se 

manifestam da forma como ele fala com amigos e familiares. O entendimento de que a 
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 Tarjas são as frases utilizadas em algumas emissoras e/ou programas com um pequeno resumo (de uma ou 

duas linhas) sobre o assunto que está sendo retratado na reportagem exibida ou no debate proposto em link e/ou 

estúdio. Elas são consideradas manchetadas quando são curtas e diretas, vão direto ao assunto principal. 
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linguagem é importante na relação entre os noticiários e o público jovem precisa ser 

valorizado no cotidiano da produção. 

 

4.5 O retorno recebido pela internet e a fusão dos noticiários com as redes sociais 

 

A aproximação do público jovem e a identificação do grupo com a linguagem 

coloquial utilizada pelos telejornais têm-se refletido na internet e nas redes sociais, 

principalmente nos perfis das apresentadoras. Isabele Benito acredita que a forma informal 

com que fala com o público aproxima o jovem do noticiário. Ela garante que vê esse retorno 

por meio das redes sociais. Segundo a apresentadora do SBT, há uma divisão clara entre a 

interatividade pelas redes, mas, em todas elas, existe resposta do público jovem.  

O jovem mais antenado, mais tecnológico, que gosta de saber da parte mais 

visual, ele tá no Instagram, em relação à rede social. O meu público, em sua 

maioria, com gente de mais idade, gente média idade, tá no Facebook. O 

público jovem crítico, informado, que você fala e responde, que não absorve 

a informação só do jeito que você pensa, que também argumenta com você, 

tá no Twitter.  

Isabele considera a internet uma aliada de fundamental importância para produções 

audiovisuais que buscam um diálogo direto com a juventude.  

As redes sociais são muito importantes pra trazer o público jovem. E eu sinto 

esse público jovem. E até me pauta como apresentadora, pra eu não ficar 

falando só com um público. [...] Por isso, a minha linguagem é sempre muito 

fácil, muito coloquial, mas, de alguma forma, a gente tenta reforçar no SBT 

Rio sempre que as pessoas têm que ser críticas, não só a apresentadora ser 

crítica. E aí eu acho que o público jovem gosta, se identifica. [...] Eu acho 

que a gente fazer desse jeito, dessa forma crítica mais explicativa, mais 

didática é pra esse público jovem que fala comigo na internet, pra ele se 

tornar um cidadão crítico. Então, eu me preocupo com esse público, e a rede 

social me ajuda a trazer ele pra perto de mim.  

Mariana Gross concorda com Isabele Benito sobre a importância da internet. A 

apresentadora do RJTV diz que recebe uma resposta grande do público jovem por meio das 

redes sociais. “Minhas redes sociais são basicamente formadas por jovens como seguidores, 

em todas as plataformas – Instagram, Facebook e Twitter. Então, eu vejo que eles estão 

acompanhando”. 

Humberto Nascimento, do SBT, vai além e enxerga o futuro do telejornalismo inserido 

no cenário virtual e das redes sociais. Para ele, as emissoras de televisão passarão por um 

processo de migração para as plataformas digitais. 
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Ou pros sites ou pulverizar em várias redes sociais pra disseminar o 

conteúdo. A gente faz isso meio que embrionário pra cativar esse público 

mais jovem: “ah, isso é legal”, “que jornal é esse?”, “ah, o jornal lá da 

baixinha, „dedo na cara‟, às 11h45, vou ver”. E aí você começa a chamar um 

público novo. E quando você vai ver, esse garoto que tem 14 anos hoje 

talvez consuma pouco jornal, mas daqui a três anos, ele já vai estar numa 

idade em que ele vai precisar ver mais notícias por uma questão de emprego, 

faculdade, escola e tal. E aí, de repente, ele vai falar: “ah, vou ver aquele 

jornal”. E aí fica. E aí quando ele volta da faculdade, ele vai almoçar vendo 

televisão, vendo o jornal. Ou, se daqui a um tempo, a gente for totalmente 

pras plataformas digitais, a gente vai estar com o jornal também online, ele 

vai poder acompanhar pelo Facebook ou por um site específico. A gente já 

fez isso experimentalmente. Transmitimos o jornal ao vivo, como a Band faz 

pelo Facebook. Algumas vezes, nós fizemos, como em debates de políticos, 

que nós fizemos transmissão pelo Facebook. Deu certo, mas alguns 

probleminhas precisam ser corrigidos, como travar e tal, mas eu acho que 

isso vai ser resolvido em breve, o sinal vai ficar limpo, sem interrupções. É 

só a tecnologia avançar um pouquinho mais que já vai estar tudo superado 

pros jornais serem totalmente online. 

Thaisa Coelho prevê que as emissoras investirão cada vez mais nesta fusão com as 

redes sociais como forma de atrair o público e incentivar a participação não só da juventude, 

mas de toda a população, cada vez mais envolvida com o universo online. Segundo ela, o 

RJTV 1ª edição estuda possibilidades de levar ao ar com mais frequência comentários de 

telespectadores em redes sociais sobre as notícias e o conteúdo do telejornal no momento em 

que ele está sendo transmitido. Uma dessas possibilidades é fazer a seleção por meio de 

hashtags
100

. “A gente já teve experiências muito bem sucedidas de usar hashtag. Na 

Olimpíada, a gente usou muito. Então a ideia é essa, a gente começar a usar mais hashtag. [...] 

Por uma questão de que o mundo tá mudando”.  

 

4.6 A liberdade concedida pelas emissoras 

 

No que tange ao aspecto da liberdade de ação concedida pela direção das emissoras às 

equipes que produzem os noticiários, os entrevistados foram unânimes: podem comandar seus 

telejornais com total autonomia tanto na apresentação quanto na chefia. Na TV Globo – 

emissora bastante criticada por sua suposta linha editorial –, Thaisa Coelho disse que 
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 Hashtag é uma expressão muito comum entre usuários de redes sociais. Consiste em uma palavra-chave 

antecedida pelo símbolo “#”, conhecido popularmente no Brasil como "jogo da velha". As hashtags 

são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados e criam uma espécie de interação entre pessoas 

interessadas em um mesmo assunto. Com o uso da hashtag em uma publicação, o conteúdo fica disponível para 

outros usuários que façam uma busca pelo mesmo tema. 
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comanda o RJTV 1ª edição apenas segundo critérios que regem o próprio jornalismo, como 

ouvir todos os lados de uma mesma notícia.  

Eu tenho total liberdade pra decidir o que eu quero, e os critérios são muito 

óbvios. Eu acho, pelo menos. Porque se você tá falando de uma questão 

policial, por exemplo. Acontece muito do morador dizer uma coisa, e a 

polícia, outra. Acontece muito da polícia dizer: “ a gente prendeu três 

suspeitos com cinco granadas”. A gente tem o cuidado de escrever que a 

polícia disse que esses três detidos são suspeitos e que eles estavam com 

granadas. “A polícia disse que o cara que morreu estava com uma pistola”. 

Porque não necessariamente isso é uma verdade. Então, assim, dar espaço a 

todas as versões e sempre ouvir de quem a gente tá falando. Seja de polícia, 

seja na política, em tudo. [...] O cuidado é sempre esse: ouvir todos os lados. 

[...] Mas assim, eu acho que eu não tenho uma limitação do tipo “olha, não 

pode falar desse assunto”. Tudo, claro, com os devidos cuidados: tem que 

ouvir fulano, tem que ouvir beltrano. 

Para Mariana Gross, sua atuação é livre, e esta liberdade é uma conquista que vem 

sendo trabalhada ao longo dos últimos anos não apenas no telejornal ancorado por ela, mas 

em toda a emissora. 

Sou muito livre. E isso é uma conquista. A gente tem um jornalismo aqui 

[em referência à TV Globo] mais tradicional. Alguns jornais estão se 

soltando mais aos poucos, mas eu até hoje me surpreendo. E eu acho que eu 

fui escolhida pra apresentar o RJ no lugar da Ana Paula [Ana Paula Araújo, 

que passou a ser apresentadora do Bom Dia Brasil, primeiro jornal diário 

da TV Globo exibido nacionalmente], que já era a cara do Rio e tal, porque 

eu era uma repórter que fazia muita reportagem de comportamento, estava 

muito na rua, e sempre falei muito coloquialmente. Inclusive, algumas 

pessoas estranhavam aqui dentro da redação, diziam “não, Mariana, como 

ela tá falando isso?” e tal. Então, quando me escolheram pra vir pro RJ, eu 

estranhei, falei: “mas eu que vou apresentar o RJ? Vocês já me conhecem, eu 

sou outra pessoa, e eu não vou mudar”. “Não, você não tem que mudar”. 

Então, às vezes, eu me pego aqui no jornal sendo natural como eu nem 

imaginaria ser.  

Em relação ao SBT Rio, apesar de a emissora e o comando serem diferentes, a opinião 

acerca da liberdade concedida à equipe é a mesma. De acordo com Humberto Nascimento, a 

questão é abordada, até mesmo, no contrato dos apresentadores.  

A gente não regula o que cada um vai falar. Só o repórter que tem que se ater 

aos fatos. O repórter não pode opinar. [...] Mas o apresentador pode opinar, 

tá em contrato inclusive, e os comentaristas podem falar o que eles 

quiserem. Inclusive, eles são comentaristas de polícia, mas falam sobre 

economia, sobre política, eles opinam. 

Humberto Nascimento – que já foi funcionário da TV Globo – discorda de Mariana 

Gross e Thaisa Coelho sobre a autonomia que as colegas têm na emissora. 
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Então essa já é uma diferença em relação à Globo, que tem comentários 

muito técnicos em cima do foco, do micro. Do macro, não. E eu acho que a 

gente vai em cima disso. E isso muito em decorrência da liberdade que se dá 

no SBT, aqui não tem proibição de falar nada, restrição de dizer 

absolutamente nada, a gente fala. Até para os parceiros comerciais. A 

prefeitura, eventualmente, anuncia, é parceira comercial. Mas quando é pra 

dar “porrada” no Crivella, a gente dá. Mas não sistematicamente. A Globo 

faz uma opção política ali. A gente não tem opção política por ninguém. A 

gente dá “porrada” quando acha que tem que dar. A Record já não dá nada. 

Porque a Record e a TV Universal são uma coisa só. Então, nem oito, nem 

80. 

Ao longo da análise, Isabele Benito se mostrou bastante crítica e com posições 

políticas e sociais muito marcadas. A apresentadora concorda com o editor-chefe em relação à 

liberdade concedida a ela e à equipe pelo SBT. “Eu falo tu-do. Dá até medo, né? Porque eu 

falo tudo e mais um pouco. Eu dou muita “porrada” em político. [...] O SBT Rio é 

“porradeiro”, é crítico. E eu não tô mentindo pra você. Eu nunca fui censurada por nada que 

eu falei, nada”. 

 

4.7 O legado sob o ponto de vista dos entrevistados 

 

Além de conhecer melhor o posicionamento e as opiniões de pessoas que participam 

ativa e decisivamente dos noticiários analisados, as entrevistas tiveram um resultado 

importante: levantaram questões para os próprios entrevistados. É claro que esta pesquisa 

busca contribuir com a academia, no que diz respeito, principalmente, aos resultados da 

análise empírica dos noticiários relacionada à revisão bibliográfica desenvolvida 

anteriormente. Contudo, um dos efeitos mais desejados diz respeito à prática nas redações. 

Pretendia-se que, de alguma forma, os dados estudados e as conclusões elaboradas a partir da 

observação dos noticiários e da compreensão dos contextos relativos à juventude e ao 

telejornalismo local diário do Rio de Janeiro pudessem verdadeiramente propor mudanças – 

caso elas fossem necessárias – à maneira com que os noticiários são produzidos atualmente. 

Não é possível afirmar que essas mudanças serão, de fato, colocadas em prática. Mas 

considera-se um passo extremamente importante que tenham sido levantados questionamentos 

e debates como os que serão apresentados a seguir. 
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4.7.1 O jovem deve ser ouvido em assuntos diversos 

 

Um dos pontos de maior destaque nesta pesquisa a partir da análise dos noticiários 

selecionados é o fato de que a opinião dos jovens não é ouvida em conteúdos que dizem 

respeito à comunidade de forma geral. O grupo é convidado a se posicionar, principalmente, 

em assuntos relacionados quase única e exclusivamente a ele, como problemas em 

universidades, por exemplo. Como já foi falado, nas últimas décadas, o jovem vem 

percorrendo um caminho que mostra que ele está presente e quer poder participar cada vez 

mais ativamente da sociedade de forma geral. Ele quer ser ouvido sobre política, ele quer 

opinar sobre corrupção, ele quer participar da cidade, do estado e do país onde vive e onde sua 

realidade está inserida.  

Tal aspecto, embora passe despercebido pelas equipes dos noticiários – como 

sugeriram as entrevistas – foi objeto de reflexão para Humberto Nascimento. Embora ele e as 

demais entrevistadas concordem que o chamado povo-fala
101

 é feito com pessoas escolhidas 

aleatoriamente de acordo com o tempo e o local disponíveis para as entrevistas, o editor-chefe 

do SBT Rio acredita que orientar a equipe de reportagem no sentido de prestigiar mais a 

opinião da juventude pode ajudar não só a valorizar as ideias e os sentimentos dos jovens – na 

condição de indivíduos capazes de opinar e falar em nome da sociedade –, mas também a 

aumentar a identificação entre  o jornal e o jovem telespectador. Segundo ele, a equipe que é 

vista no noticiário reflete a parcela da população que é considerada hoje o público-alvo do 

telejornal. 

Você até tá me alertando pra uma coisa interessante, que eu posso até fazer. 

Procurar dirigir um pouco mais, sugerir colocar gente mais jovem. Eu nunca 

tinha pensando nisso. É uma coisa mais intuitiva, o repórter fala com quem 

tá na frente. É jovem, velho, não interessa. Ele vai fazer o povo-fala. O 

editor vai selecionar. Mas eu posso pedir pra dirigir até pra tentar dar um 

peso maior nesse público que interessa agregar mais. Porque tem muito essa 

coisa da identidade, né? A pessoa que vê o jornal, ela precisa se enxergar 

representada naquele jornal. Por que a gente fixou um público de 55 anos? 

Porque os repórteres são repórteres mais cascudos, os comentaristas são mais 

cascudos – todos nessa faixa de 40, 40 e poucos – então, a pessoa se vê 

representada. A pessoa de 30 até 60 anos, ela se sente representada por outra 

de 40 anos, em média, contando a notícia ou comentando a notícia. Já talvez 

um adolescente, não. Um muito jovem, não. 
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 Tipo de entrevista feita na rua, com a população, na qual o repórter seleciona não indivíduos com qualificação 

profissional e/ou técnica para falar sobre o assunto, mas pessoas comuns que, de alguma forma, tenham relação 

com o tema abordado. 



206 

 

A questão da identificação também foi lembrada e levantou questionamentos para 

Isabele Benito e Mariana Gross quando foi abordado outro assunto de extrema relevância: o 

apagamento da condição de juventude. 

 

4.7.2 O jovem deve ser visto como jovem  

 

Apesar de reconhecerem nunca ter pensado sobre essa questão e de considerarem que 

nem sempre é necessário – opinião compartilhada por esta pesquisa –, as duas apresentadoras 

julgam importante explicitar a idade ou faixa etária do jovem mostrado em determinadas 

reportagens ou ouvido em algumas entradas ao vivo e conversas em estúdio. De acordo com 

Isabele Benito, o jovem telespectador se enxergar no jovem mostrado no noticiário pode levar 

à sensação de identificação e representação.  

Pensando agora, ele pode se sentir mais representado, sim. Por que eu te falo 

isso? Porque eu gosto que mulheres sejam mostradas em assuntos que não 

dão credibilidade pra mulher. Porque eu quero me sentir representada. 

Porque eu sou parte da sociedade. Porque eu sou maioria. Porque eu sou 

arrimo de família. Porque eu trabalho, porque eu acordo às 5h da manhã, 

cuido do meu filho, sei tudo da minha casa. Eu sou guerreira, e eu não quero 

só que fiquem mostrando a gente como a fofura, a futilidade. Então, talvez, o 

jovem – eu não sendo mais jovem e pensando lá atrás –, se sinta um pouco 

deixado de lado. Então, pensando por aí, eu acho importante mostrar que ele 

é jovem, tem 21 anos e tá falando sobre a falta de ônibus em Bangu. Parando 

pra pensar nisso, quando a gente pensa no próprio rabo, é importante, sim, 

falar.  

Para Mariana Gross, identificar o jovem quanto à sua condição etária poderia ajudar o 

espectador em casa a perceber o olhar e as opiniões deste segmento da população. “De 

repente, seria legal a gente especificar quem é essa pessoa. „João, estudante de 16 anos‟. Pode 

ser legal, porque pode até gerar no telespectador algo como „olha só, esse menino aí tem 20 

anos, olha como ele tá falando, olha o que ele pensa‟ [...] Uma percepção sua que eu vou 

passar para os repórteres”. Segundo a apresentadora do RJTV 1ª edição, esta exposição pode 

aumentar a identificação do jovem telespectador, que vai assistir ao jornal e se reconhecer 

nele. 
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CONCLUSÃO  

 

Enquanto a juventude vem-se impondo cada vez mais nas últimas décadas como 

categoria social estruturada presente e ativa nas mais diversas esferas do cotidiano, o mesmo 

não acontece em relação à forma como estes brasileiros são vistos pelos meios de 

comunicação hegemônicos, particularmente pelos noticiários locais de TV. E se o telejornal 

coloca em segundo plano este segmento etário da sociedade, é compreensível o resultado 

deste tratamento para a maioria dos espectadores. O jovem continua sendo considerado inapto 

a dar opiniões e representar sua comunidade no que tange à abordagem de aspectos da vida 

cotidiana pelos grandes conglomerados midiáticos – representados aqui pelas duas emissoras 

de televisão de maior audiência do Brasil. 

Jovens não são ouvidos, e suas visões e expectativas não são levadas em consideração 

em reportagens sobre aspectos fundamentais da sociedade, como crise econômica, violência, 

corrupção nos poderes Executivo e Legislativo, problemas com transportes públicos e falta de 

atenção à saúde, além de inúmeros outros que afetam a população de forma geral, inclusive 

pessoas entre 15 e 29 anos. Pela visão da mídia – que pôde ser observada nesta análise – o 

grupo parece não ser considerado capaz de opinar e representar sua comunidade.  

Matérias que tratam de violência, com decisões políticas, por exemplo, estão 

relacionadas a jovens na mesma medida em que dizem respeito a todas as outras faixas etárias 

que compõem a sociedade. O mesmo ocorre com cidadãos envolvidos em situações de 

violência, sejam eles vítimas, policiais, criminosos ou, até mesmo, a grande parcela da 

população que precisa conviver diariamente com assaltos, tiroteios e confrontos em diversos 

bairros e regiões. Outro exemplo são as notícias sobre febre amarela e a vacinação contra a 

doença, que foram recorrentes no período analisado por conta da incidência do vírus no estado 

do Rio de Janeiro e no país –, em que os jovens também não são ouvidos.  

Em reportagens sobre a reforma da Previdência, mais uma vez, os posicionamentos da 

juventude não são levados em consideração, mesmo que o grupo represente uma parcela 

significativa da população economicamente ativa hoje no Brasil e que esteja entre os mais 

afetados com as mudanças propostas pelo governo federal, com o aumento do tempo de 

contribuição previdenciária. O SBT Rio do dia 16 de março de 2017 abordou o assunto em 

uma discussão importante, com ponderações sobre os cofres públicos e os prejuízos para 

trabalhadores, mas nenhum jovem foi chamado a opinar sobre o assunto.  
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Embora componham um grupo heterogêneo, os jovens compartilham de visões e 

expectativas sobre o futuro, e têm posicionamentos comuns dentro de uma identidade coletiva 

formada a partir das diferenças. A juventude vem sofrendo câmbios significativos não só na 

forma como participa, mas na maneira como deseja participar da vida cotidiana da 

comunidade. Se até décadas atrás, os cidadãos que integram o grupo aceitavam de forma mais 

conformada ser representados por pais, professores ou pessoas mais velhas, agora eles querem 

ser capazes de falar por si, pela categoria e pela comunidade. Estão envolvidos ativamente nos 

mercados de trabalho e consumo, associações e movimentos sociais, em partidos políticos. 

Pagam impostos e desfrutam de direitos sociais, pelo menos em tese. Os jovens precisam 

exercer seu poder de fala e devem ser ouvidos pelos meios de comunicação, principalmente 

pela televisão – ainda a plataforma mais vista pelos brasileiros de todas as camadas sociais. 

Em suma, nas últimas décadas, os jovens querem deixar de ser figurantes para se tornarem 

protagonistas da história do país, de preferência antes de envelhecerem. 

Sem vozes representativas nos meios de comunicação de massa, a tendência é que os 

jovens busquem alternativas para se mostrar. Alternativas estas, em grande escala, 

relacionadas à internet, que possibilita uma interatividade maior em relação a outros meios de 

comunicação e propõe uma participação muito mais livre, veloz e democrática, sem conceder 

poder de fala apenas a grupos hegemônicos. A televisão, sobretudo o telejornalismo, precisa 

adaptar-se a esta nova realidade. Não deve enxergar a internet e as redes sociais como 

concorrentes, mas como aliadas capazes de atrair a juventude para sua programação, melhorar 

a comunicação entre as redações e os telespectadores, e fidelizar um grupo que deve ser visto 

não só como público em potencial, mas como futura audiência. 

Cabe ponderar que, em alguns momentos da pesquisa, percebeu-se não um 

silenciamento proposital da TV sobre a juventude, mas uma falta de reflexão acerca da 

importância de incluir o grupo na grade de notícias. Tal realidade se evidenciou na análise dos 

telejornais pesquisados e foi confirmada nas entrevistas concedidas pelos editores-chefes e 

apresentadoras dos noticiários. Acredita-se tratar de uma cultura – reforçada pela mídia – de 

que pessoas mais velhas têm mais autoridade para falar sobre assuntos da sociedade. Mas, ao 

mesmo tempo em que as escolhas de quem fala e quem é silenciado nos telejornais podem ser 

feitas de forma aleatória e/ou sem o objetivo de fortalecer a suposta superioridade de uma 

parcela da população sobre outra, é importante que os jornalistas reexaminem as rotinas de 

produção para que possam desenvolver um trabalho realmente alinhado à noção de 

democracia, que fuja do senso comum. 
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É curioso destacar que esta cobertura que prioriza pessoas mais velhas e não se dedica 

à inclusão da juventude tem grande participação dos próprios jovens. Muitos repórteres 

iniciantes, que aparecem no vídeo diariamente, têm até 29 anos de idade e, portanto, fazem 

parte da juventude brasileira. O mesmo acontece com a equipe de produtores e editores, 

composta também por muitos jornalistas com menos de 30 anos. Apesar de estarem incluídos 

no grupo analisado pela questão etária, não parece haver um movimento nas redações no 

sentido de propor e cobrar mudanças relativas à participação do grupo nos telejornais. 

Além de observar o lugar de fala e o pouco espaço dedicado às opiniões e 

posicionamentos dos jovens no telejornalismo local do Rio de Janeiro, a pesquisa se propôs a 

compreender a forma como os noticiários de TV retratam a juventude. Neste aspecto, 

percebeu-se que o grupo como categoria é, geralmente, desconsiderado. Não se levam em 

conta especificidades dos cidadãos que compõem o grupo, tampouco se abordam questões 

estruturais relacionadas à faixa etária. 

O carnaval serve como exemplo. O tema mereceu destaque em edições analisadas por 

conta do recorte temporal utilizado na pesquisa. Jovens são mostrados – explicita ou 

implicitamente – em blocos e na passarela da Marquês de Sapucaí. No carnaval de rua 

carioca, foliões desta faixa etária compõem a grande maioria. São principalmente eles que 

fazem a festa dos mais de 600 desfiles que acontecem em todas as regiões da cidade. As 

imagens mostram a presença de jovens fantasiados na rua, mas, em nenhum momento, a festa 

é relacionada a uma identidade coletiva juvenil. A juventude também é ouvida em poucos 

momentos sobre a folia. Nas vezes em que a figura do jovem ganha destaque no noticiário, 

não raro o grupo é relacionado a episódios de transgressão, como brigas, atos de vandalismo 

ou excesso de bebida alcoólica. 

No Sambódromo, há pessoas das mais variadas idades. De passistas mirins à Velha 

Guarda das escolas. Todas participam da festa, e não há claramente uma parcela que se 

sobreponha sobre as demais. Neste contexto, estão também os jovens. Muitos deles com uma 

história de amor e dedicação às agremiações passada de geração em geração: de pai ritmista 

para filho ritmista, de mãe porta-bandeira para filha porta-bandeira, de antigos passistas para 

novos passistas. A relação entre escolas de samba e jovens que participam ativamente da 

construção dos desfiles por conta de uma ligação com a comunidade é algo fundamental hoje 

para a manutenção do carnaval do Sambódromo e para o futuro da festa famosa 

internacionalmente, mas ela não é mostrada. Novos enfoques poderiam ser trabalhados pelas 
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equipes dos noticiários televisivos a fim de fugir da cobertura ordinária do carnaval carioca e, 

principalmente, relacionar a folia ao cotidiano da população. 

Em situações de crime – que se mostraram maioria na análise –, geralmente, deixa-se 

claro que o jovem é jovem, mas esta informação funciona apenas como um adendo, um 

detalhe em meio às notícias consideradas realmente importantes pelos veículos. Muitas vezes, 

principalmente no noticiário da TV Globo, não há um aprofundamento acerca da questão do 

jovem infrator, das causas que levam tantos meninos e meninas ao mundo do crime e de 

como, posteriormente, eles serão tratados e supostamente reabilitados para voltarem a viver 

em sociedade. 

Um exemplo foi uma nota coberta exibida no RJTV 1ª edição do dia 10 de janeiro. 

Adolescentes que cumpriam medidas socioeducativas em unidades do Departamento Geral de 

Ações Socioeducativas (Degase) não tinham retornado após passarem em casa o período de 

festas de fim de ano. Além desta informação – considerada no texto a principal – a nota exibiu 

imagens gravadas por funcionários do Degase que detalhavam as condições precárias as quais 

jovens eram submetidos nos centros de detenção. A equipe do noticiário procurou o Degase, 

que respondeu, por meio de nota oficial, que a estrutura dos alojamentos estava passando por 

melhorias. Contudo, em nenhum momento, o telejornal questionou a volta dos adolescentes 

àquele ambiente despreparado para recebê-los. Em vez de denunciar o estado insalubre das 

unidades do Degase e propor uma discussão que aprofundasse o tema do jovem autor de atos 

infracionais, o noticiário reforçou o senso comum relativo à criminalização do grupo.  

É preciso reconhecer que boa parte dos espectadores aprovaria a volta dos 

adolescentes ao centro de detenção, baseados no lugar-comum que prefere retirar da 

sociedade jovens praticantes de pequenos delitos ou em situação de rua. Mas cabe a pergunta: 

qual é o papel dos meios de comunicação de grande audiência em questões como esta? 

Apresentar todos os lados do problema ou se contentar com o superficial? As frequências de 

telerradiodifusão são concedidas à iniciativa privada, mas pertencem à União. Dizem respeito 

a um negócio estritamente relacionado à sociedade, que deve prestar contas aos cidadãos e 

fornecer um serviço comprometido, de fato, com avanços sociais. 

É importante destacar que, ao contrário de uma hipótese levantada no início desta 

pesquisa, apesar de a representação do jovem ter aparecido, na maioria das vezes, de forma 

superficial em relação às especificidades do grupo, percebeu-se uma preocupação das duas 

emissoras em evitar discursos hegemônicos reforçados por estereótipos em relação a jovens 

pobres e/ou negros. Acreditava-se que o jovem negro, pobre, morador de uma favela fosse 
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remetido, principalmente, à ideia de violência. Já o jovem infrator branco, de classe média 

alta, estudante de boas escolas, ao contrário, tivesse seus crimes atribuídos a problemas 

familiares e distúrbios psicológicos. Mas tal hipótese não se confirmou. 

Um bom exemplo foi a cobertura da morte de um turista argentino, de 28 anos, 

durante uma briga com cinco jovens brasileiros em uma boate na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Brancos e aparentemente pertencentes a classes altas da sociedade, os rapazes que agrediram 

o turista foram mostrados como assassinos, sem meias palavras. Não houve uma tentativa de 

minimizar o crime, tampouco justificar a ação violenta do grupo. A confusão foi apresentada 

pelos noticiários, que utilizaram tom crítico para se referir ao acontecimento, seja em 

comentários dos apresentadores ou no texto dos repórteres
102

. 

É certo dizer – com base, principalmente nos estudos do teórico indiano Homi K. 

Bhabha – que faz parte do discurso estereotipado diminuir ou desconsiderar especificidades 

que compõem e sustentam grupos não-hegemônicos. E, neste contexto, pode-se sim dizer que 

a juventude é tratada como grupo não-hegemônico e tem suas especificidades diminuídas. 

Mas não a “juventude pobre” ou a “juventude negra”. Desconsidera-se o cotidiano de jovens 

em geral. Uma possível participação em movimentos sociais, a carreira e a formação de uma 

nova família, por exemplo, são aspectos raramente postos em questão. Pode-se dizer, 

portanto, que a hipótese de um discurso hegemônico carregado de significações e estereótipos 

em relação à juventude existe, mas não há de forma flagrante uma segregação por classe 

social ou cor de pele.  

Vale evidenciar nesta conclusão a questão da liberdade de ação das equipes dos 

noticiários analisados. Apesar da opinião comum dos entrevistados em relação ao tema, a 

autonomia de editores e apresentadores pode ser questionada, principalmente no telejornal da 

TV Globo. Problemas sociais são, sim, trazidos com frequência. Mas suas causas e 

desdobramentos ficam encobertos. É comum, por exemplo, abordar a falta de ônibus na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro, mas não se vê um questionamento sobre o processo duvidoso que 

conduziu as licitações do serviço, nem em relação às relações suspeitas de empresários e 

autoridades do setor de transportes. Nas poucas vezes em que este enfoque vem a público, ele 

está associado a denúncias e investigações do Ministério Público. 
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 Vale frisar que não cabe ao texto do noticiário qualificar as ações. Ao mostrar a forma como se deu a 

agressão, os conceitos de covardia e assassinato devem ser concluídos pelo espectador, de acordo com a 

narrativa das imagens.  
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Do mesmo modo, fala-se sobre a ineficiência das prefeituras da Baixada Fluminense 

na área de urbanismo. Mas deixa-se de lado a relação promíscua entre tais prefeituras e as 

milícias nos serviços públicos paralelos. Discute-se constantemente a regulamentação urbana, 

mas os eventos que ocupam praias e logradouros públicos, e que são patrocinados em grande 

parte por grupos de comunicação ou por parceiros comerciais, tendem a ser enaltecidos. 

Não é possível afirmar se tais situações ocorrem por questões editoriais e de limitações 

que devem ser obedecidas ou por um aparente desinteresse dos editores. Contudo, as duas 

situações são bastante preocupantes, visto que tais questionamentos e abordagens terminam, 

na maioria das vezes, fora dos meios de comunicação de massa. O SBT Rio, com viés mais 

crítico, principalmente em relação à apresentadora Isabele Benito, tenta fugir do lugar-

comum, abordando com mais frequência temas polêmicos, talvez por não ser a emissora líder 

de audiência e por isso sofrer menos cobrança das autoridades. Mas, de forma geral, acredita-

se que haja espaços nos quais os telejornais são orientados a não entrar, principalmente no 

noticiário político e no que tange ao Poder Judiciário. Mais uma vez, trata-se de uma 

suposição com base na análise das edições selecionadas e de uma bagagem pré-adquirida a 

respeito do telejornalismo que é oferecido à população. 

É importante destacar o trabalho feito pelo SBT Rio. O noticiário, ao contrário da 

imagem que passa, principalmente pelo slogan “se precisar, „é dedo na cara‟”, apresenta-se 

como um noticiário crítico, mas não sensacionalista ou policialesco. A participação de 

delegados como comentaristas – embora questionável do ponto de vista jornalístico, já que 

poderia haver uma propensão a defender a Polícia Militar em situações em que se apresenta 

uma oposição – contém aspectos positivos. Marcelo Carregosa e Marcus Amim agregam 

valor ao noticiário no que diz respeito ao conteúdo crítico e problematizam as situações, 

inclusive a questão do jovem infrator
103

. Com frequência, o noticiário não apenas traz 

problemas sociais, como os analisa de forma estrutural e cobra providências do poder público. 

A qualidade do telejornal em relação à parte plástica e visual deixa a desejar em relação ao 

RJTV – que põe no ar um produto audiovisual com menos erros e mais bonito esteticamente. 

Mas, ao contrário, sai na frente do concorrente em relação à prestação de serviços importantes 

para a sociedade. 
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 É importante ressaltar que a participação dos delegados – na condição de representantes do Estado –, de 

forma crítica ao governo, configura uma situação curiosa. Uma hipótese que pode ser levanta é a de pretensões 

políticas. Carlos Augusto Nogueira foi candidato à prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em 2016. 

Mas Marcelo Carregosa e Marcus Amim, que participam mais ativamente do noticiário, ainda não se destacaram 

no cenário político do estado do Rio de Janeiro. Acredita-se que tal possibilidade não anule o caráter agregador 

da participação dos policiais no telejornal, mas pode levar ao questionamento das finalidades dos agentes.  
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A edição do SBT Rio de 10 de março se destacou. No dia anterior, o noticiário 

mostrara duas mulheres – supostamente jovens, tendo como base as imagens – investigadas 

por publicar fotos em redes sociais portando armamento pesado e coletes à prova de balas. 

Neste dia, uma delas se apresentou à polícia e disse que as armas eram falsas e que o episódio 

se tratava apenas de uma brincadeira de carnaval. A jovem foi ouvida pelo repórter por mais 

de cinco minutos. Isabele Benito também conversou com ela, elogiou sua atitude de se 

apresentar à polícia, mas recriminou a postura e a apologia ao crime, mesmo que feita de 

forma inocente. No final, a apresentadora criticou a repercussão do caso que, segundo ela, foi 

maior porque as jovens eram pobres, e concluiu: "esse é o SBT Rio, aquele que dá 

oportunidade pra todo mundo".  

Apesar, claro, da tentativa óbvia da jornalista de enaltecer o jornal da qual é âncora, 

deve-se considerar que o noticiário se mostrou, sim, no decorrer da análise, como um produto 

mais democrático do que o concorrente direto da TV Globo, dando voz e saindo em defesa 

dos mais pobres e das minorias, inclusive dos jovens.  

O mesmo aconteceu no dia 2 de março, quando veio a público a situação caótica do 

carnaval de rua no Jardim Ocênico, região nobre da Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Tiroteio, 

roubo, vandalismo, invasão de prédios e sexo explícito nas ruas. O repórter ouviu moradores 

da região, que criticaram a festa no bairro e a falta de organização e segurança. Os 

depoimentos associaram o aumento da violência à chegada do metrô. Ou seja, mesmo que 

indiretamente, atribuíram a baderna a classes mais pobres, que passaram a chegar ao local por 

meio de um transporte público. Depois da matéria, Isabele Benito e o delegado Marcus Amim 

– comentarista convidado do dia – discutiram os excessos do carnaval, mas se concentraram, 

principalmente, na postura dos moradores. Enfatizaram que melhorias em transportes públicos 

não podem ser vistas como um problema e consideraram um absurdo dizer que aquela 

confusão fora gerada pelos jovens pobres. A apresentadora chegou a dizer que os baderneiros 

captados pelas imagens seriam “playboys, filhinhos de papai, moradores da Barra da Tijuca”. 

Isabele Benito saiu em defesa das classes mais baixas em resposta aos comentários 

preconceituosos de moradores da região. 

Os dois casos abordados anteriormente atestam outra característica fundamental desta 

análise. Nas duas situações, o jovem não foi apresentado como jovem. Tanto no carnaval de 

rua da Barra da Tijuca quando no episódio das mulheres que publicaram fotos com armas, foi 

possível concluir que se tratava de jovens apenas por meio das imagens. No telejornalismo, a 
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imagem não funciona apenas como aliada do verbal, mas como parte essencial à narrativa 

audiovisual, com carga informativa, muitas vezes, superior ao texto. 

Embora não seja possível se basear na parte imagética para afirmar a idade de um 

indivíduo, sua faixa etária pode ser sugerida por meio das imagens. O telejornalismo local 

analisado, embora muitas vezes ignore a condição juvenil de pessoas mostradas nas 

reportagens e demais conteúdos veiculados, termina por sugerir tal condição, mesmo que 

involuntariamente. Neste aspecto, a análise das imagens foi essencial para esta pesquisa. 

Muitas vezes, o texto não afirma que o personagem retratado é um jovem, mas as 

imagens sugerem. Esta característica pode levar o telespectador a reunir elementos que o 

ajudem a tirar suas próprias conclusões, independentemente do que deseja transmitir o 

conteúdo editorial. Pode ajudar o público a ter percepções que levantem debates importantes 

para a sociedade. Um exemplo disso é uma reportagem exibida pelo RJTV 1ª edição no dia 27 

de janeiro de 2017. O repórter ouviu um representante do Muspe – o Movimento Unificado 

dos Servidores Públicos Estaduais do Rio de Janeiro – sobre a crise financeira e os prejuízos 

para os trabalhadores. O rapaz parecia jovem, mas sua faixa etária não foi identificada.  

O fato de a imagem indicar que se tratava de uma pessoa de até 29 anos tem um 

significado importante. Mostra que jovens estão inseridos em contextos geralmente atribuídos 

a pessoas mais velhas, neste caso, a crise do governo estadual. A reportagem deu voz a um 

cidadão que representava não apenas o Muspe, mas a juventude na condição de categoria 

social estruturada que participa ativamente do mercado de trabalho e de discussões políticas, 

sociais e econômicas fundamentais para a comunidade. A participação desse personagem – 

cuja juventude foi sugerida unicamente por meio das imagens – reforça que há jovens nos 

mais diversos setores. São policiais, atletas, médicos, servidores, líderes sindicais. E podem 

falar em nome da população. 

Ainda no aspecto da importância das imagens para a narrativa telejornalística, pode-se 

citar a cor da pele dos jovens mostrados nos noticiários. Só foi possível analisar se havia ou 

não diferença de tratamento entre negros e brancos por meio do conteúdo visual. Não é 

comum o texto do repórter ou do apresentador citar a cor de pele das pessoas que aparecem 

nos telejornais – sejam elas infratoras, vítimas ou cidadãos citados e/ou ouvidos em qualquer 

circunstância. Afinal, transmitir esta informação textualmente se mostra dispensável, na 

medida em que a imagem fala por si própria. Além disso, qualquer menção poderia 

caracterizar-se como redundância e ser interpretada como preconceito. Desta forma, é 

possível dizer que a imagem ajuda de forma determinante na compreensão do conteúdo como 
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um todo. Informações não ditas oralmente podem ser percebidas visualmente. E estas 

informações podem agregar tanto ou mais valor do que as que fazem parte do universo verbal. 

Os meios de comunicação de massa – em especial as emissoras de televisão aberta – 

têm um longo caminho a percorrer no que diz respeito à integração e à representação da 

juventude como instância social. O grupo ainda não é visto realmente como parte integrante 

da comunidade e não tem suas especificidades, opiniões e ambições valorizadas pela mídia. 

As redações de telejornalismo precisam parar de produzir conteúdos que reforcem e 

valorizem o senso comum para dar lugar a uma cobertura mais democrática, que faça jus ao 

importante papel social que são capazes de desempenhar em nome da sociedade. 
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ANEXO 1 – Transcrição das entrevistas 

 

ENTREVISTA 1
104

 

Thaisa Coelho, editora-chefe do RJTV 1ª edição (entrevista realizada em 11 dez. 2017). 

 

Nara Meireles: A partir de todas as mudanças que têm sido vistas nas últimas décadas 

em relação à participação da juventude na sociedade, é uma preocupação incluir o jovem no 

noticiário – tanto em notícias que fazem referência especificamente a ele quanto ouvindo o 

que o grupo tem a dizer sobre diferentes assuntos? 

Thaisa Coelho: O nosso jornal não se preocupa em fazer conteúdos especificamente 

para jovens ou pra idosos ou pra mulheres de meia idade ou para homens pais de família com 

filhos. A gente tem a missão de levar as principais notícias que aconteceram naquela manhã, 

às vezes no fim de semana, dependendo do que tiver rolando. E também temos um perfil 

comunitário muito forte, de você ligar pro 1746 [central de atendimento ao cidadão da 

prefeitura do Rio de Janeiro] e não conseguir, tem o RJ Móvel [quadro do telejornal que 

mostra problemas pontuais de diversos locais da cidade a pedido dos moradores], que tem 

um papel muito importante... A minha impressão é de que a resposta dos jovens no RJ Móvel 

é muito grande, porque apesar de a gente falar em problemas sérios, que são normalmente, em 

tese, as pessoas responsáveis pela casa que estariam mais preocupados com aquilo, a Susana 

[Susana Naspolini, repórter responsável pelo quadro] tem uma forma de comunicação muito 

descolada, que tem um pé meio engraçado, meio divertido, e, ao mesmo tempo, cobrando a 

autoridade de um jeito mais solto de fazer jornalismo. Então, eu acho que o nosso contato 

com o jovem hoje é pela forma de comunicação. Não é exatamente pela pauta e pelo 

conteúdo, porque a gente precisa falar com todo mundo, a gente não pode focar o nosso 

conteúdo de um jornal de 45 minutos, a gente tem que falar pra todo mundo. Então acho que 

vai mais pela linguagem mesmo. A própria linguagem da Mariana Gross, por ser mais 

descolada. A gente não usa cabeças escritas, a gente usa cabeças improvisadas. A própria 

escalada também... já usei “deu ruim” na escalada, já usei “só que não”. Enfim, a gente fala de 
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um jeito muito jovem de falar. Então, eu acho que é mais pela linguagem e pela forma do que 

pelo conteúdo em si. 

Aliás, a gente teve um projeto muito bem-sucedido, e aí eu acho que esse projeto tem 

uma identificação enorme com o jovem, que foi o “Parceiros do RJ”, que provavelmente a 

gente vai voltar no ano que vem, com algumas mudanças. A ideia agora é fazer contato pelo 

virtual – WhatsApp, essas páginas comunitárias que a gente tem um monte hoje no Facebook 

(Coletivo Papo Reto, Voz da Comunidade...), e os jovens são as pessoas que organizam essas 

páginas. Então, acho que isso vai trazer mais o jovem do ponto de vista do conteúdo. A gente 

tinha uma interação muito grande mesmo com o “Parceiros do RJ”, que eram jovens que 

estavam ali, mostrando os problemas das suas comunidades. 

 

NM: Quando o projeto acabou? 

TC: Acabamos em 2015 e devemos voltar em 2018 com um novo viés. A ideia é que 

qualquer pessoa seja um parceiro do RJ. A gente vai começar com um grupo menor, pré-

selecionado, focado nesses coletivos do Facebook, que é onde muitos jovens estão com a 

gente. E a parti daí, a gente provavelmente vai ampliando. Mas vai ser um modelo diferente 

do que a gente tinha antes, que era: selecionar as duplas, treinar as duplas, as duplas tinham 

aula de edição, de reportagem e tal. E elas tinham um tutor aqui que cuidava de cada 

reportagem. As matérias eram editadas aqui, elas tinham equipamento da TV Globo. Mas hoje 

em dia, com um celular, qualquer um faz um vídeo. Então, acho que isso do ponto de vista do 

conteúdo vai reforçar um pouquinho a identificação dos jovens.  

  

NM: E como surgiu a ideia de retomar esse projeto? 

TC: Essa ideia não surgiu por uma demanda “ah, precisamos falar com jovens”. 

Surgiu porque a gente precisa dar conta de uma forma mais organizada da quantidade de 

coisas que a gente recebe e que a gente vê circulando. Às vezes, a gente nem consegue 

monitorar direito, fazer uma curadoria eficaz de tudo que é compartilhado nessas páginas. E 

essas páginas produzem muita coisa. O que acontece hoje é que a gente faz um movimento do 

tipo: aconteceu um tiroteio na Pavuna, vamos procuras o “Pavuna da Depressão”, e não o 

movimento contrário, de através do “Pavuna da Depressão”, a gente saber o que tá rolando. 

Então, é mais por isso, por uma necessidade de curadoria, da gente acompanhar a discussão 

do que as pessoas tão falando ali na internet e aumentar a interação. Eu acho que o caminho é 

esse, de juntar o noticiário com a internet e as redes sociais. Dois projetos que a gente tá 
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tocando vão nesse caminho. Esse [o “Parceiros do RJ”] e a coisa de você comentar o jornal 

ao vivo, que também deve começar no ano que vem. O cara posta no Twitter: “olha, tô vendo 

que vocês falaram aí que o 1746 não funciona, eu também liguei já faz dois meses e não 

resolveu”, e a gente trazer esse comentário pro ar. A gente já teve experiências muito bem 

sucedidas de usar hashtag. Na Olimpíada, a gente usou muito. Então a ideia é essa, a gente 

começar a usar mais hashtag. Mas, de novo, não pela necessidade exatamente de trazer jovens 

para o jornal, porque não é algo que a gente acha que tem um impacto forte hoje na audiência. 

Pode ser que tenha daqui a dez anos. E também porque a gente não pode abrir mão do 

conteúdo que a gente trata. Mas por uma questão de que o mundo tá mudando. Não só o 

jovem tá usando internet, mas meus pais de 65 anos também usam, a minha avó usaria se 

tivesse viva e é isso, as pessoas todas estão ali dentro daquele canal. 

 

NM: A análise das edições pesquisadas indicou que, muitas vezes, jovens são 

mostrados e/ou ouvidos sem que sua condição de juventude seja explicitada, sem que seja 

falado que se trata de um jovem. Por que isso acontece? 

TC: Eu acho que é pela falta de necessidade mesmo. Ele tá ali, você tá vendo que ele 

tem 15 anos ou 25. A gente faz questão de destacar, por exemplo, quando uma menina de 15 

anos leva três tiros ou morre de bala perdida. A gente teve agora, semana passada, aquele caso 

da menina de 21 que levou 36 tiros de um PM. E aí, quando uma vida é interrompida tão 

precocemente, a gente vê a necessidade, sim, de falar que aquela pessoa era superjovem. 

Justifica. Justifica você falar que são jovens. A gente fez uma matéria esse ano sobre um 

projeto de jovens que resgataram uma escola abandonada em São Gonçalo [município da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro] e transformaram aquela escola numa oficina de 

funk. Era um projeto superlegal, todo comandado por jovens. E aí, faz sentido a gente falar: 

“olha, essa galera, essa garotada, tá começando a vida e já transformou esse espaço que o 

poder público abandonou”. Mas, assim, dentro de uma matéria, por exemplo, sobre greve de 

ônibus, se eu entrevistei uma menina que tem 21 anos, pra gente, não faz muito sentido falar a 

idade. Porque ela não tá presente naquela reportagem porque é jovem. Ela tá ali porque ela é 

tão afetada quanto a senhora de 65 anos que não pegou o ônibus. Ou a pessoa de 45. 

  

NM: A análise indicou também que o jovem é mais ouvido em reportagens 

relacionadas a temas que dizem respeito direta e/ou unicamente a ele, como a crise na Uerj, 

por exemplo. Outros assuntos, que atingem a população como um todo – como transporte, 
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saúde pública, segurança e corrupção –, não costumam contar com a opinião do grupo. Qual é 

o critério de seleção das fontes? 

TC: Depende, porque, por exemplo, se for a greve de ônibus, a gente vai pra rua e a 

gente vai procurar qualquer pessoa afetada. Seja ela, jovem de 18 anos ou um senhorzinho de 

70. Se é uma pauta mais produzida, como 1746, a gente recebe muita coisa e a gente vai atrás. 

Então, a gente fala com a pessoa que falou com a gente. Ou, às vezes, a gente tá fazendo uma 

matéria de Enem – essa é outra situação que a gente fala muito das pessoas serem jovens, 

porque faz sentido, porque você tá falando da vida daquela pessoa que tá tentando uma vaga 

no vestibular. Aí nesse caso, a gente fala “vamos procurar um cursinho”. O cursinho fala 

“esse aqui dá uma aula divertida”. Enfim, depende muito da pauta. Se é um factual, a gente 

vai correr pra rua e entrevistar qualquer um que tiver sido afetado por aquele problema. 

  

NM: Não existe uma preferência? 

TC: Não, não existe. E a gente nem tem como fazer isso. Porque, na verdade, o que 

determina é a notícia. Então, assim, se aquela pessoa está diretamente atingida por aquela 

situação, eu vou falar. Se ela não tá, eu não vou falar. Às vezes, a gente tá lá, fazendo uma 

matéria de um acidente qualquer, aí tem um supertrânsito. Qual critério? O critério é aquela 

pessoa que tá parada no engarrafamento e que foi afetada. É isso, não tem exatamente um pré-

requisito. Nosso único cuidado é com menores de 18 anos. Aí, nesse caso, a gente precisa de 

uma autorização dos pais, da escola... A gente tem uma dificuldade muito grande quando, às 

vezes, a gente faz uma imagem de alguém fazendo alguma coisa errada, mas não dá pra 

identificar se aquele jovem tem 25 ou 17. Às vezes, a gente borra. Isso aconteceu outro dia. 

Um jovem roubou o cordão de alguém que tava no ônibus e saiu correndo. Eu não consigo 

olhar pra cara dele e dizer “ele tem 22” ou “ele tem 17”. Então, nesse caso, a gente fala: 

“como essa pessoa pode ser menor de idade, a orientação é cobrir o rosto dela”. Porque é lei, e 

a gente não pode descumprir. Sexta-feira passada, o cop [em referência ao Globocop, o 

helicóptero de TV Globo] flagrou um caminhão que foi saqueado nas barbas da Força 

Nacional. Dois menores foram „presos‟. Eu não posso mostrar o rosto desses menores. E não 

tem, assim, uma identidade de „tem muito jovem criminalizado hoje‟, porque é da vida 

mesmo, é factual, tá ali. É o único cuidado que a gente toma. Em geral, a gente tem muitos 

casos que são pessoas jovens que falam muito bem. E aquilo ganha um destaque muito grande 

sem eu precisar dizer “nossa, olha essa menina, ela tem 16 anos e fala muito bem”. Basta as 

pessoas olharem pra cara dela, que elas já vão entender que aquilo é realmente importante. 
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NM: A linha editorial da emissora e/ou do noticiário te dá liberdade para trabalhar da 

forma que você acha ideal? Há limites estabelecidos? Como você, Thaisa Coelho, como 

editora-chefe do RJTV, se sente em relação a isso? 

TC: Eu tenho total liberdade pra decidir o que eu quero, e os critérios são muito 

óbvios. Eu acho, pelo menos. Porque se você tá falando de uma questão policial, por exemplo. 

Acontece muito do morador dizer uma coisa, e a polícia, outra. Acontece muito da polícia 

dizer: “ a gente prendeu três suspeitos com cinco granadas”. A gente tem o cuidado de 

escrever que a polícia disse que esses três detidos são suspeitos e que eles estavam com 

granadas. “A polícia disse que o cara que morreu estava com uma pistola”. Porque não 

necessariamente isso é uma verdade. Então, assim, dar espaço a todas as versões e sempre 

ouvir de quem a gente tá falando. Seja de polícia, seja na política, em tudo. Eu acho até que, 

assim, quando a gente cobre eleição, eu acho que a gente se cerca de cuidados até demais. Aí 

vira uma cobertura meio fria. São Paulo, por exemplo, faz uma cobertura bem diferente da do 

Rio, muito mais solta. Por exemplo: “um candidato alfinetou o outro”. Eu não vou dizer que 

um candidato alfinetou o outro. A gente tem muito cuidado, então a gente faz aquilo muito 

distanciado. Mas é um padrão, a gente segue, por exemplo, o Jornal Nacional. A gente se 

espelha muito no Jornal Nacional, pelo menos aqui no Rio. Mas o cuidado é sempre esse: 

ouvir todos os lados. Em determinadas situações, por exemplo, manifestação. A gente toma o 

cuidado de dizer “olha, os organizadores dizem que eram tantas pessoas, e a Polícia Militar 

disse que tinham tantas”. Ou então “a Polícia Militar não estimou”. Mas assim, eu acho que 

eu não tenho uma limitação do tipo “olha, não pode falar desse assunto”. Tudo, claro, com os 

devidos cuidados: tem que ouvir “fulano”, tem que ouvir “beltrano”. 

  

NM: Na análise comparativa, eu percebi que o SBT Rio comenta mais as notícias do 

que o RJTV 1ª edição. Por que você acha que isso acontece?   

TC: Eu acho que essa é uma linha do jornal, uma linha que a gente criou. Que nem fui 

eu que criei, foi a Cecília que criou, a antiga editora-chefe. Que é o seguinte: eu acredito que o 

comentário tem que agregar informação. Eu não acho que o telespectador precisa de uma 

pessoa pra ficar falando ali: “olha, que absurdo”, “olha que „não sei o que‟”. Eu preciso 

agregar àquela informação alguma coisa. Então, assim, quando o Edmilson [Ávila] comenta, 

ele sempre pondera, do tipo: “olha, o Eduardo Paes tá dizendo que não tava no contrato 

colocar ar condicionado nos ônibus, mas ele assinou um termo de ajustamento de conduta 
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com o Ministério Público. Portanto, ele tem obrigação de fazer isso”. Ele tá comentando que o 

cara tem obrigação de fazer isso, mas ele tá agregando uma informação ali. E eu acho que o 

fato de um apresentador comentar o tempo inteiro, quando o apresentador comenta muito, ele 

é o cara que vai dar as duas versões, muitas vezes, mais de duas versões. Eu acho que isso tira 

um pouco a isenção dele ao dar esse outro lado. Tem momento que não tem como, tipo: “olha, 

sobre essas imagens que você viu aí na reportagem, a prefeitura disse que a rua não estava 

alagada, mas a rua estava alagada”. Tem coisas que são escrachadas. E aí, nesse ponto, 

quando a gente recebe uma nota pé absurda, cabe, sim, comentar. Mas eu não acho que seja 

um papel do apresentador ficar ali ponderando tudo, principalmente, porque o comentário que 

vale é o comentário com informação. O comentário que é simplesmente uma opinião pessoal, 

o telespectador vai ter a sua. Não precisa ficar fazendo um comentário de cada coisa: “olha 

isso”, “olha aquilo”.  Às vezes, na maneira como a gente escreve, aquilo ali já tá muito claro 

pra traduzir o absurdo da situação, não precisa de vários apostos ali. Eu acho que também tem 

uma outra coisa: o jornal do SBT fala de um jeito que a gente não fala. A linguagem do RJ é 

solta, mas a gente não usa, por exemplo, uma expressão de baixo calão. E o jornal do SBT, 

sim. Eu imagino que tenha o seu público, mas não é o nosso caso, no jornal da hora do 

almoço, com criança na sala, idosa na sala, todo mundo. E essa é a dificuldade de você falar... 

Quando eu trabalhava no JN, o Bonner [William Bonner, apresentador do Jornal Nacional] 

falava que a dificuldade deles era falar para o Homer Simpson [protagonista do desenho 

animado americano “The Simpsons”, ilustrado como um homem trabalhador e pai de 

família, que reúne alguns estereótipos tido como cômicos: é grosseiro, preguiçoso e 

ignorante]. É um pouco isso. 

  

NM: Qual é o público-alvo do jornal? 

TC: Majoritariamente, mulheres em torno de 50 anos. Mas, ao mesmo tempo, a 

audiência mede também o grau de afinidade que você tem com cada público. A gente sempre 

teve uma afinidade muito grande com o público com média de idade de 50 anos, 

principalmente mulheres. Mas a nossa afinidade com públicos mais jovens, de 18 a 24 e de 24 

a 29 anos, tem crescido. Se você me perguntar o motivo, eu não sei. As pesquisas mostram 

que tem crescido essa afinidade, mas não consigo citar um motivo. Talvez por a gente ter 

jovens mais engajados, por a gente estar falando muito de problemas da cidade, o tempo todo. 

Eu tenho uma preocupação de não fazer um jornal policialesco, porque a cidade não é só 

polícia. A gente tem uma preocupação também de mostrar coisas boas. Pode cair o mundo, 
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que na quinta-feira, a gente vai falar das dicas de cultura do Fábio Júdice. Sexta-feira, a gente 

tem o Diversão e Arte [quadro também de Fábio Júdice que fala sobre a programação 

cultural do fim de semana]. Às vezes, a gente tem até um pouco de dificuldade, porque 

metade do jornal é polícia, metade do jornal é cultura. Fica meio difícil encaixar as histórias. 

Mas a gente tem que mostrar iniciativas e coisas legais pra aliviar. 

Mas voltando ao público-alvo, tem também a questão da classe social. Eu sei que SBT 

e Record falam muito bem com classes tipo D e E. A gente fala muito bem com classes A, B e 

C. Mas, por outro lado, você vê o RJ Móvel, que as pessoas acham que classes de C a E 

amam. Mas pessoas de classe A e B também amam. Então são coisas, assim, que a gente não 

pode explicar. A audiência é um parâmetro, mas a gente não pode se guiar só por isso. 

  

NM: Como é a equipe hoje do RJTV 1ª edição? Quantas pessoas trabalham para o 

jornal? 

TC: Olha, nós temos na rua, todos os dias, cinco ou seis equipes de reportagem com 

três pessoas cada uma. São seis editores de texto e seis editores de imagem. Na produção, eu 

tenho cinco ou seis pessoas exclusivas do RJ, contando com os estagiários. Aí temos eu, 

editora-chefe, o meu executivo, Marcos Mendes, a Mariana [Gross], o Edmilson [Ávila], 

Fábio Júdice, Anne [Lotterman, apresentadora do mapa-tempo] e Dr. Luiz Fernando. Isso 

fora o pessoal da escuta, que trabalha pra todos os produtos, e as parcerias com GloboNews e 

G1, que têm sido cada vez mais frequentes.  

  

NM: E, pra vocês, essa estrutura é suficiente? 

TC: Olha, se a gente tivesse mais, a gente sempre faria mais, né? Hoje, por exemplo, 

eu não tive tantos links quanto eu achava que o jornal poderia ter. Mas a gente consegue dar 

conta disso com comentários do Edmilson e tal, a gente acha caminhos. Mas tem aumentado 

também o número de participações ao vivo. Não só porque a gente tá com mais equipes, mas 

porque a gente tem G1 e GloboNews, então não tenho mais só os meus repórteres para entrar. 

Acho que fazemos um bom jornal com o que temos. Mas, claro, se tivéssemos mais, faríamos 

mais. 
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ENTREVISTA 2 

Humberto Nascimento, editor-chefe do SBT Rio (entrevista realizada em 12 dez. 2017). 

 

 Nara Meireles: Qual é o público-alvo do SBT Rio? 

Humberto Nascimento: Pelo Ibope, que a gente recebe os dados, 60% de classes C e 

D. A E, eles não consideram muito porque são os muitos pobres, então eles não consideram 

relevantes para efeito de aferição, porque não consomem os serviços básicos, nem televisão. É 

uma margem de pobreza que não consome nada. Dos outros 40%: 30% de classe B e 10% 

classe A, que é a minoria. Até por uma questão de sinal também, de logística, pontos da Zona 

Sul, que têm muito morro, às vezes o SBT tem área de sombra, pega com interferência, 

muitas vezes as pessoas têm Sky [TV por assinatura], e a Sky não faz leitura do SBT nem da 

Record regional, só da Globo de São Paulo. Isso dificulta bastante pra gente. Então, assim, 

onde a gente vai muito bem, pega muito bem o sinal, tem uma receptividade muito boa 

quando a gente vai é a Baixada, São Gonçalo... lugares justamente de classes mais baixas. Por 

isso que o jornal tem essa pegada mais popular. O jornal não fala pra Zona Sul, cobre pouco 

Zona Sul. Se a gente tem que fazer uma escolha, vamos ignorar a Zona Sul e vamos cobrir a 

Zona Oeste, vamos cobrir São Gonçalo, a Baixada. É a realidade... A gente se baseia nos 

dados do Ibope. Se o nosso público é esse, por que a gente vai insistir num público que mal vê 

a gente? 

  

NC: E em relação à faixa etária? O que as pesquisas mostram? 

HN: Em relação à faixa etária, 55% acima dos 50 anos, o que foi uma surpresa pra 

gente. A gente esperava muito menos porque a gente vem de um desenho, a gente vem de um 

programa infantil que tá há séculos no SBT. Então foi uma surpresa. Falei: “como assim? Sai 

do desenho pra um jornal hardnews?”. Porque o jornal é barra pesada, tem morte, tem crime, 

né? Aí os caras do Ibope falaram assim: “não, mas mesmo no desenho, tem uma participação 

grande do público acima de 50, porque são os aposentados, às vezes tão até assistindo o 

desenho animado com o neto. Então tem esse dado, que pra gente foi uma surpresa muito 

grande, porque a gente achou que o choque ia ser muito grande, de público, né? Aí você tem 

uma faixa que vai até 11 anos, que não interessa pra gente, que também os números mostram 

que é pequena, 11, 12%. A outra faixa que é importante, que comercialmente é boa pra gente, 

é dos 30 a 50 anos. É na faixa dos 28, 29%. E o restante, cerca de 5%, é de adolescentes até 
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pessoas com 30 anos. Os números pra gente são bons, porque pelo menos qualificam o 

público e dão mais fixação. A gente percebe pouca variação, a gente vê que começa o jornal e 

vai aumentando a audiência. O Ibope vai subindo pra todo mundo, porque mais gente vai 

ligando a televisão. Aí, depois que a gente atinge o nosso patamar, a gente oscila muito 

pouco, meio ponto, no máximo um ponto quando vai pra comercial. Então existe uma 

fidelidade grande do produto. Diferente da Record – que a gente briga muito no horário com a 

Record –, que tem uma oscilação muito grande. Às vezes, de uma matéria para outra, ela 

perde dois pontos. 

  

NM: Qual é a audiência média do jornal? 

HN: O nosso Ibope médio é de 7,5, 8/dia pensando no mês. Às vezes dá 10 num dia, 

no outro dia dá 6. Mas, na média mensal, 7,5, 8. Isso já tá assim há quase quatro anos, quando 

a gente assumiu a vice-liderança do horário. Na verdade, a gente já ocupa a vice-liderança há 

uns cinco anos, mas durante um ano foi brigando com a Record. Há quatro anos, a gente se 

fixou, e a audiência ficou nesse patamar, que é bem razoável. Vamos botar oito pra facilitar a 

conta: 8 x 120 mil – cada ponto são 40 mil lares, que multiplica por três pessoas por causa do 

horário, dá 120 mil. 8 x 120 mil dá quase um milhão de espectadores por dia. O que é muito 

bom, até em termos comerciais, é bom de venda. O jornal é bom de venda. A gente começa 

com matérias de cidade, pra atrair o público e conseguir manter a audiência. A gente não 

começa com a matéria principal. A matéria principal, mais forte, vai por volta de meio dia, 

quando a Globo e a Record tão começando. O jornal vai começando lentamente. Então, a 

gente consegue fixar a atenção da audiência e manter. A gente consegue impedir a migração 

pra Globo e pra Record nos primeiros 20 minutos. Depois, tem um pouco, mas não é muito. 

Vem funcionando. É claro que comparando com a TV Globo, é muito mais difícil você 

conseguir atingir esse objetivo de bater em audiência. Porque você precisaria de muito mais 

estrutura, mais gente. Mas, o que a gente faz perto da estrutura que a Record tem é milagre! 

Com helicóptero, com uma “porrada” de coisa...  

  

NM: Mas existe a preocupação de trazer o público jovem pro jornal ou, pela parte 

comercial, vocês estão satisfeitos? Porque esses números que você falou mostram que a 

audiência do jovem é pequena... 

HN: Existe, existe, sim. É uma preocupação porque o SBT tá com o público muito 

envelhecido, e televisão é hábito. A pessoa pra ver um jornal, ela tem que se habituar. E você 
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não cria hábito de um mês pro outro. Às vezes são um, dois, três, quatro, cinco anos pra 

pessoa se descobrir consumidora de jornal e telejornal. Ela tem que criar aquele hábito de 

ligar no SBT às 11h45, saber que vai ver coisa legal, que tem um jornal que tem um 

diferencial. Ela tem que se acostumar e não simplesmente ir pro SBT no zap, na hora do 

intervalo da Globo. Porque com a Globo já existe um hábito de 40 anos. A pessoa assiste ao 

RJTV, sabe que vai ter coisa boa. E ela só vai pra outra emissora na hora do intervalo. Então, 

a gente quer acabar com isso. Como você acaba com isso? Você tem que começar antes e 

mostrar coisas que eles não vão mostrar.  

  

NM: Falando sobre a questão de estrutura, você comentou que é difícil concorrer com 

a Globo, que tem mais estrutura disponível. Mas disse também que, perto da Record, que 

também tem mais estrutura do que o SBT Rio, vocês fazem milagre. Como é a estrutura de 

vocês hoje – física e de pessoal? 

HN: O jornal aumentou, ele começou com 35 minutos. Foi dando audiência, foi 

incomodando a Record, aí o pessoal passou pra 45, passou pra uma hora. Atualmente, ele 

começa às 11h45 e vai até às 13h20. Tá com uma hora e 35 minutos. Cada vez, espicham 

mais. Porque vai dando certo e arrebentando com a média de audiência da Record, e é isso 

que eles querem. Mas eu já avisei que a partir de uma hora e 40, eu não consigo mais fazer 

com a estrutura que tem aqui, porque já tô no meu limite. A gente tem horário na grade, mas 

tem que me dar mais gente, mais estrutura. Hoje, a equipe do SBT Rio tem quatro equipes 

completas – com três pessoas – mais a equipe da madrugada, que tem só duas pessoas. O que 

a gente faz bem é o seguinte: a gente tem uma rede de colaboradores, que são cinegrafistas 

amadores, que ganham por serviço. Eles não trabalham só pra gente. Eles trabalham também 

pra Record, pra Bandeirantes e pra alguns jornais impressos, porque eles fazem foto também. 

E volta e meia, eles têm um material bom. Aí a gente compra, não é exclusivo – porque eles 

também vão repassar esse material –, mas a gente faz uma amarração com editores daqui. Os 

nossos editores todos já foram repórteres, então facilita, porque fica com cara de reportagem 

também. Faz uma passagem neutra aqui, tudo sem ir pra rua. Então, fica parecendo no ar que 

a gente tinha quase dez repórteres. Mas não tem dez repórteres. São quatro repórteres e quatro 

editores. São também cinco editores de imagens, não o tempo todo, mas a maior parte da 

preparação do jornal. A gente tem muito volume de edição. O jornal tem que ser novo, a gente 

pouco repete o jornal da manhã. Na produção, de manhã eu só tenho um produtor e um 

apurador. À tarde, são três produtores. Porque como o jornal é muito factual, eu não preciso 
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ter uma quantidade grande de produtor aqui de manhã. Das quatro equipes, eu sei que pelo 

menos três vão fazer factual. Toda hora é um morto, alguém que roubou, depoimento de “não 

sei o que”, Polícia Federal, Lava-Jato... Todo dia tem. Ou suíte de alguma coisa que aconteceu 

no dia anterior. Então, eu não preciso ter muita produção de manhã. Mas à tarde, sim. Porque 

a gente investe muito em exclusiva de investigação. Às vezes, eu fico com dois desses 

produtores da tarde investindo em séries que a gente só vai ver resultado daqui a duas, três 

semanas. Mas esse é o diferencial, é o que dá repercussão. O factualzinho não dá repercussão 

em rede social, não dá curtida, não dá compartilhamento. Eu nem peço pra colocar. Mas essas 

matérias de denúncia bombam, elas bombam em redes sociais. Viralizam. Então a gente 

investe nisso justamente porque vai viralizar em rede social. Essas matérias de política que a 

gente faz com câmera escondida, por exemplo, têm muita repercussão. Teve uma do Tribunal 

de Contas com mais de um milhão de acessos, que rodou até por WhatsApp. Ligou o vice-

presidente do SBT lá de São Paulo cumprimentando o meu chefe aqui, o diretor de 

jornalismo, parabenizando pela matéria. “Mas você viu?”. “Claro, tá todo mundo 

compartilhando, quem me mandou foi um cara da filial de Belém”. Então, você vê. Um 

negócio aqui do Rio que foi pra Belém, depois pra São Paulo. Por isso. Nessas matérias, 

pouca gente investe, porque não tem braço pra fazer. A gente também não tem braço. Mas 

como a gente se garante com o factual, a gente sempre reserva uma equipe pra fazer esses 

especiais. Tem repórter que não vai pra rua fazer factual há seis meses, porque é um especial 

atrás do outro. E além dessa galera que eu falei, tem eu, que sou editor-chefe do jornal, mas 

também me meto na reportagem, na produção, tô aí! Tem a chefe de reportagem também, que 

é a Debora Monserrat, a Isabele e os delegados.  

 

NM: Falando em internet e redes sociais, você já mostrou que acha importante essa 

fusão com o telejornalismo... 

HN: Muito! Pra começar, eu acho que vai chegar uma hora que os telejornais vão 

migrar pras plataformas digitais. Porque ninguém aguenta mais esperar o jornal pra ver a 

notícia. Porque o cara soube de uma coisa pelo celular, pelo feed do Facebook, por alertas de 

aplicativos de notícias, ele começa a ver nos sites. Ele tem que ver já os vídeos, a sonora, 

porque a comunicação é muito visual, né? Hoje em dia, a pessoa não quer mais ver só a 

notícia. Ela quer ver a imagem daquela notícia. Então, assim, as emissoras de televisão vão 

migrar todas pras plataformas digitais. Ou pros sites ou pulverizar em várias redes sociais pra 

disseminar o conteúdo. A gente faz isso meio que embrionário pra cativar esse público mais 



233 

 

jovem: “ah, isso é legal”, “que jornal é esse?”, “ah, o jornal lá da baixinha, „dedo na cara‟, às 

11h45, vou ver”. E aí você começa a chamar um público novo. E quando você vai ver, esse 

garoto que tem 14 anos hoje talvez consuma pouco jornal, mas daqui a três anos, ele já vai 

estar numa idade em que ele vai precisar ver mais notícias por uma questão de emprego, 

faculdade, escola e tal. E aí, de repente, ele vai falar: “ah, vou ver aquele jornal”. E aí fica. E 

aí quando ele volta da faculdade, ele vai almoçar vendo televisão, vendo o jornal. Ou se daqui 

a um tempo a gente for totalmente pras plataformas digitais, a gente vai estar com o jornal 

também online, ele vai poder acompanhar pelo Facebook ou por um site específico. A gente 

já fez isso experimentalmente. Transmitimos o jornal ao vivo, como a Band faz pelo 

Facebook, algumas vezes nós fizemos, como em debates de políticos, que nós fizemos 

transmissão pelo Facebook. Deu certo, mas alguns probleminhas precisam ser corrigidos, 

como travar e tal, mas eu acho que isso vai ser resolvido em breve, o sinal vai ficar limpo, 

sem interrupções. É só a tecnologia avançar um pouquinho mais que já vai estar tudo 

superado pros jornais serem totalmente online. 

   

NM: Saindo um pouco do jovem como público e falando do jovem representado no 

telejornal. Pelas análises, eu percebi que geralmente o jovem é ouvido em situações que 

atingem direta e quase unicamente ao grupo, como, por exemplo, em matérias sobre a crise na 

Uerj. Em outros assuntos que afetam a sociedade como um todo – transporte, política, saúde 

pública –, geralmente são entrevistadas pessoas de meia idade. Como é feita essa seleção? 

 HN: Eu acho que a gente é até um pouco eclético nisso. Em protestos, por exemplo, a 

gente ouve muitos jovens. Até porque os jovens são os protagonistas de muitos protestos. 

Aquela confusão na Alerj, quando as pessoas tentaram entrar, a gente ouviu muitas pessoas e 

muitas delas na faixa de 19 a 25 anos, estudantes universitários. Hoje mesmo tem matéria da 

Uerj, com o jovem representado. Já fizemos muitos vivos com lideranças, movimento 

estudantil, quando tem coisa de greve também. Agora, quando tem uma matéria de política 

mais densa, de denúncia, é difícil, porque aí você precisa de uma qualificação pra sonora, 

especialistas, alguém técnico. 

  

NM: Não me refiro à sonoras com especialistas, porque essas, eu entendo que 

precisam de uma qualificação específica. Mais a povo-fala mesmo... 

 HN: A gente faz, mas não é nada dirigido, intencional: “vamos concentrar no jovem”. 

Você até tá me alertando pra uma coisa interessante, que eu posso até fazer. Procurar dirigir 
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um pouco mais, sugerir colocar gente mais jovem. Eu nunca tinha pensando nisso. É uma 

coisa mais intuitiva, o repórter fala com quem tá na frente. É jovem, velho, não interessa. Ele 

vai fazer o povo-fala. O editor vai selecionar. Mas eu posso pedir pra dirigir até pra tentar dar 

um peso maior nesse público que interessa agregar mais. Porque tem muito essa coisa da 

identidade, né? A pessoa que vê o jornal, ela precisa se enxergar representada naquele jornal. 

Por que a gente fixou um público de 55 anos? Porque os repórteres são repórteres mais 

cascudos, os comentaristas são mais cascudos – todos nessa faixa de 40, 40 e poucos – então, 

a pessoa se vê representada. A pessoa de 30 até 60 anos, ela se sente representada por uma 

outra de 40 anos, em média, contando a notícia ou comentando a notícia. Já talvez um 

adolescente, não. Um muito jovem, não. A gente tenta quebrar isso com uma linguagem um 

pouco mais sacana, um pouco mais Meia Hora [jornal com viés popular famoso por 

manchetes engraçadas]. Faz umas manchetes mais chamativas e tal. O Cabral [em referência 

ao ex-governador do Rio Sérgio Cabral, preso em novembro de 2016], por exemplo, a gente 

só se refere ao Cabral como “presidiário Sérgio Cabral”, essas coisas. Dar uma provocada, 

tratar a crítica política com ironia. Então, assim, isso atrai o público jovem. Você vai no 

Twitter, tem uma ferramenta que se chama Social Searcher, a gente coloca SBT e aparece 

tudo que foi postado relacionado ao SBT Rio. Sempre tem pessoas muito jovens, às vezes 

adolescentes, falando: “SBT sacaneou o fulano de tal”. É a garotada falando, garotada que 

gostou da manchete. E quem dá a repercussão maior da manchete é a garotada. A garotada, às 

vezes, vê o jornal pela zoeira: “ah, eles estão esculachando o fulano, eu quero ver o 

esculacho”. Às vezes, ele não tá nem tão interessado na matéria, é atraído mesmo pela 

manchete. Mas assim, existe uma dificuldade em trazer o público jovem, e não é só do SBT 

Rio, não. A gente vê pelo Ibope – que traz o estudo das concorrentes também – que todas as 

três emissoras [SBT, Globo e Record] nesse horário têm dificuldade em agregar o público 

jovem. Por isso que, ao longo do tempo, a televisão, os telejornais, vêm perdendo audiência. 

Porque o público jovem tá saindo mesmo. A gente tá tentando fixar com essa coisa mais 

popular, mais bem humorada, até a linguagem dos repórteres, que tem ficado mais informal e 

tal. Eu acho que a dificuldade tá no perfil dos noticiários. A gente precisa tentar fazer uma 

renovação nos noticiários pro jovem se identificar mais. O nosso problema aqui é que eu não 

posso colocar recém-formados ou pessoas sem muita bagagem na reportagem. Porque eu 

preciso de repórteres experientes, que segurem o jornal. Às vezes, eu tenho cinco, dez 

minutos de vivo. Não é qualquer repórter que segura isso, ainda mais com qualidade. Tem que 

ser repórter cascudo, acostumado a isso. Quando não tiver mais notícia nova, ele vai puxar 
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pela memória, lembrar casos parecidos e tal. A gente não descarta o novo, não. Muito pelo 

contrário. Mas o novo precisa ter um tempo pra poder adquirir maturidade pra entrar no ar. É 

difícil, você não faz um repórter, um editor, em um ano. Ele tem que errar, perceber o erro. 

Não é em pouco tempo que se forma esse profissional completo. 

  

NM: Em relação aos jovens infratores, quais são os cuidados? 

HN: Tem o Eca [Estatuto da Criança e do Adolescente] que impede que a gente 

mostre, fale nome e tal. Aconteceu uma vez aqui uma situação inusitada, mas foi um 

flagrante. A gente tava na passarela do Maracanã falando de trânsito, ao vivo. De repente, 

teve um assalto na nossa frente. O cinegrafista, claro, virou a câmera imediatamente. Um 

motoqueiro com arma na mão, rendendo o motorista numa transmissão ao vivo. Era um 

menor. Mas depois que a gente foi descobrir, só na delegacia. Porque aí, ele foi preso, foi 

levado. Aí, nos telejornais da noite, já entrou tudo com blur, mas, ao vivo, não teve condição. 

E, além de ter sido no momento, era um menor, mas um galalau. Não tinha como saber. Aí 

deu uma representação e tal, mas o advogado mostrou que a delegacia só chegou à conclusão 

de que era um menor à tarde, que não tinha como o repórter saber. Ele procurou a autoridade 

policial, mas não tinha identificação. Então, não teve processo, nem nada. Mas normalmente 

isso é uma coisa que dá muito problema pra qualquer empresa de comunicação, colocar 

menor sem nenhum efeito visual cobrindo o rosto, preservando o nome e tal. Até com 

adolescente vítima. A gente já teve um caso de grande repercussão, que vieram o pai, a mãe e 

uma adolescente que tinha sido estuprada no trem, com um agente ferroviário envolvido. Aí 

os pais tiveram que assinar um termo, e, obviamente, a gente não mostrou a menina e nem 

identificou ela de jeito nenhum. Ela ficou ao vivo no estúdio de costas e com um efeito 

sombreado. Na hora que ela falava, a voz ficava rachada, com distorção de áudio. A gente não 

identificava ela de jeito nenhum, mas ela tava ao vivo ali. E os pais assinaram um termo de 

responsabilidade autorizando que ela falasse. Se não, ia chegar polícia aqui e ia me levar! 

  

NM: Na análise comparativa, eu percebi que o SBT Rio comenta mais as notícias do 

que o RJTV 1ª edição. Por que você acha que isso acontece?  

HN: Eu vejo essa diferença não só nos comentários, mas na condução das matérias. E 

você tem duas coisas. Primeiro, no SBT, você tem mais tempo. Como o jornal é maior, eu não 

preciso ficar controlando quantos minutos o comentarista – seja o apresentador ou o 

convidado – vai falar. A gente tem tempo sobrando sempre. Eu sempre entro com o jornal 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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tendo que encher 35, 40 minutos. Então, não tem problema. Tanto é que eu não faço jornal 

nem com cronômetro, faço no visual mesmo. O segundo ponto, acho que é a questão da 

própria liberdade. A gente não regula o que cada um vai falar. Só o repórter que tem que se 

ater aos fatos. O repórter não pode opinar. Eventualmente, um ou outro desliza num vivo. Em 

matérias, não, porque a gente controla. Mas no vivo acontece, e a gente tem que dar um puxão 

de orelha porque ele não pode opinar. Mas o apresentador pode opinar, tá em contrato 

inclusive, e os comentaristas podem falar o que eles quiserem. Inclusive, eles são 

comentaristas de polícia, mas falam sobre economia, sobre política, eles opinam. Isso não é 

controlado. Então essa já é uma diferença em relação à Globo, que tem comentários muito 

técnicos em cima do foco, do micro. Do macro, não. E eu acho que a gente vai em cima disso. 

E isso muito em decorrência da liberdade que se dá no SBT, aqui não tem proibição de falar 

nada, restrição de dizer absolutamente nada, a gente fala. Até para os parceiros comerciais. A 

prefeitura, eventualmente, anuncia, é parceira comercial. Mas quando é pra dar “porrada” no 

Crivella, a gente dá. Mas não sistematicamente. A Globo faz uma opção política ali. A gente 

não tem opção política por ninguém. A gente dá “porrada” quando acha que tem que dar. A 

Record já não dá nada. Porque a Record e a TV Universal são uma coisa só. Então, nem oito, 

nem 80. A gente tenta ficar no meio ali. Uma outra questão também eu acho que é um pouco 

da forma do jornal. O RJTV, que é nosso concorrente no horário, é um jornal mais clássico. 

Ainda que esteja em pé e tal, é um jornal mais clássico. Ele foi desenvolvido não com uma 

pegada popular. E eu acho que essa pegada popular que a gente tem é o que nos possibilita, 

mesmo com pouca estrutura, a brigar ali pela audiência. Porque a gente faz a coisa com uma 

pegada diferente.   

    

NM: Vamos falar um pouco então dos delegados como comentaristas. Todo dia, a 

Isabelle recebe um delegado no estúdio. Como isso começou e como você vê essa 

participação? 

HN: Isso foi um gol de placa em função da pouca estrutura. A gente tem que ser 

criativo sem estrutura. Eu pensei: “qual é o diferencial da Globo e da Record?”. Era ter um 

produtor pra ir a delegacias, pegar documentos com delegados... E a gente não tinha estrutura 

pra ir às delegacias. Então, vamos trazer as delegacias pra dentro do SBT. Aí a gente foi a 

primeira a abrir pros delegados. Na época, a Globo tinha comentários do Pimentel [Rodrigo 

Pimentel, capitão da Polícia Militar e especialista em segurança pública], que nem tá mais 

lá. Aí a gente começou com um delegado por dia. Aí às vezes era complicado, o cara 
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desmarcava em cima da hora. Aí a gente viu que precisava ter gente fixa. Pelo menos três 

fixos. E eventualmente, com uma coisa pontual ou outra, a gente pode convidar um segundo 

delegado, ou, não precisa ser só delegado, pode ser um coronel da PM, um promotor, um 

juiz... E compõe, faz tipo a GloboNews, que coloca duas pessoas ali no cantinho do estúdio. 

Beleza. E foi assim. Aí a Record gostou da ideia e passou agora a ter cada dia um delegado, 

fazendo a mesma coisa, e a Globo tirou o Pimentel e colocou um delegado também 

[Fernando Veloso, ex-chefe da Polícia Civil do Rio, que comenta eventualmente assuntos 

relacionados à segurança pública no RJTV]. Aí, o que a gente percebeu: “opa, tá ficando 

overdose de delegado, e a Polícia Civil tá se sentindo intocável”. A gente começou a 

dar “porrada” na Polícia Civil, estamos dando várias matérias de “porrada”. Porque eles estão 

achando que isso aqui é assessoria de imprensa da Polícia Civil. A gente começou a dar uns 

“catuques” pra eles sentirem. Às vezes, a gente traz alguém de direitos humanos, por 

exemplo, pra fazer um contraponto ao delegado. Teve aquele massacre no Salgueiro, mataram 

oito pessoas. O negócio não tava esclarecido, a Polícia Civil tava fazendo uma investigação 

superesquisita, inclusive quem estava comandando as investigações era o delegado daqui, o 

Marcus Amim, que é da Delegacia de Homicídios de Niterói. O negócio tava suspeito e eu 

falei: “olha, não é porque você trabalha aqui que a gente vai passar a mão na sua cabeça se 

tiver „merda‟”. Então, a gente andou dando umas “porradas”. Ele andou ficando até meio 

chateado, não veio uns dias, eu falei: “paciência, porque não é assessoria de imprensa isso 

aqui”. A Polícia Civil tem que perceber que não é assessoria de imprensa.  A gente agora tá 

até querendo fazer a mesma coisa que a gente fez com a Polícia Civil com o Ministério 

Público. Já que a gente não consegue ir até o Ministério Público, vamos colocar o Ministério 

Público aqui dentro. Começar a abrir para os promotores falarem também. E é isso, tudo pela 

insuficiência de recursos: a gente não tem como ir até lá, então, traz pra cá. É jeitinho, é tudo 

no jeitinho! Porque tem que ser assim. O que a gente vai fazer? Não vai fazer? Não, vamos 

fazer. 
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ENTREVISTA 3 

Isabele Benito, apresentadora do SBT Rio (entrevista realizada em 15 dez. 2017). 

 

Nara Meireles: A partir de todas as mudanças que têm sido vistas nas últimas décadas 

em relação à participação da juventude na sociedade, é uma preocupação incluir o jovem no 

noticiário – tanto em notícias que fazem referência especificamente a ele quanto ouvindo o 

que o grupo tem a dizer sobre diferentes assuntos? 

 Isabele Benito: Eu acho que sim. Primeiro, mostrando o jovem pra ele se sentir 

incluído naquilo que é reflexo dele e se enxergar como cidadão, porque quando você é jovem, 

você parece que é um espectador da vida, você não está inserido muito na vida adulta. Então, 

a gente tem que mostrar pra ele que ele é importante, tem que refletir essa representatividade 

no jornal, mas, principalmente, receber a opinião desse jovem pra saber também que ele é um 

fator transformador e o futuro próximo. A gente sempre tem que pensar no jovem como 

futuro próximo. Então, se você tem um jovem participativo, se você tem um jovem que não é 

inerte diante do que a gente fala na televisão, você tem uma sociedade mais informada e, leia-

se, uma sociedade que sabe tomar decisões melhores. Porque o que a gente está colhendo 

frutos agora, dessa politicagem, dessas autoridades e, até mesmo, de atitudes erradas de outros 

poderes (quando a gente fala em política, a gente fica muito em Executivo e Legislativo, mas 

tem também o Judiciário, que não era alvo de desconfianças antes, mas agora, sim) por causa 

de um reflexo meio obscuro que é resultado de uma geração que não foi tão participativa de 

notícias, de informação, dessa coisa de cidade mesmo, desse reflexo de saber o que acontece 

na minha cidade e tentar mudar de alguma forma a minha cidade. Então, eu acho que a 

televisão tem papel importantíssimo, não só no sentido de fazer o jovem se sentir representado 

como parte do conteúdo da cidade como também pra manter o jovem informado pra que ele 

possa decidir sobre essa cidade. 

  

NM: E você acha que o jovem atualmente se sente inserido nisso? 

IB: Eu sinto que sim. Eu tive uma época, quando eu era jovem – eu tenho hoje 37 

anos, mas quando eu tinha meus 20 e poucos –, eu achava os meus amigos, em sua maioria, 

um pouco alienados. O que me interessava muito não era de muito interesse deles. Hoje, 

convivendo com os estagiários, com os recém-formados, com o meu público de rede social, 
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que reflete e escreve sobre o que eu falo na televisão, eu já vejo esse jovem mais participativo. 

Eu já vejo esse jovem mais engajado, eu já vejo esse jovem mais informado. 

  

NM: Você tem muita resposta de jovens em redes sociais? 

IB: Muita. Twitter, principalmente. Aliás, eu vejo uma divisão bem clara. O jovem 

mais antenado, mais tecnológico, que gosta de saber da parte mais visual, ele está no 

Instagram, em relação à rede social. O meu público, em sua maioria, com gente de mais 

idade, gente média idade, tá no Facebook. O público jovem crítico, informado, que você fala 

e responde, que não absorve a informação só do jeito que você pensa, que também argumenta 

com você, tá no Twitter. As redes sociais são muito importantes pra trazer o público jovem. E 

eu sinto esse público jovem. E até me pauta como apresentadora, pra eu não ficar falando só 

com um público. Porque na apresentação, eu penso assim, “o meu produto é informação, eu 

tenho que dar para o cliente algo de qualidade, algo que reflita na vida dele”, ser informado e 

tudo mais. Até na forma como eu falo, eu tenho sempre que me permitir lembrar do meu 

público que me responde na rede social, apesar da audiência do Ibope mostrar que o público é 

mais velho. Por isso, a minha linguagem é sempre muito fácil, muito coloquial, mas, de 

alguma forma, a gente tenta reforçar no SBT Rio sempre que as pessoas têm que ser críticas, 

não só a apresentadora ser crítica. E aí eu acho que o público jovem gosta, se identifica. 

Porque o público mais velho já tem suas opiniões formadas, ele vai debater comigo – eu sou 

de um lado, ele pode ser de outro (porque cada um tem um lado mesmo e isso é válido porque 

isso é democracia). Eu acho que a gente fazer desse jeito, dessa forma crítica mais explicativa, 

mais didática é pra esse público jovem que fala comigo na internet, pra ele se tornar um 

cidadão crítico. Então, eu me preocupo com esse público, e a rede social me ajuda a trazer ele 

pra perto de mim. 

  

NM: A análise das edições pesquisadas indicou que o jovem é mais ouvido em 

reportagens relacionadas a temas que dizem respeito direta e/ou unicamente a ele, como a 

crise na Uerj, por exemplo. Outros assuntos, que atingem a população como um todo – como 

transporte, saúde pública, segurança e corrupção –, não costumam contar com a opinião do 

grupo. Qual é o critério de seleção das fontes? 

IB: Você quer que eu seja sincera, tendo sido repórter de rua durante muito tempo? É 

quem está na frente. Se eu tiver fazendo uma matéria sobre problemas em hospitais e eu tiver 

um jovem chorando na calçada, eu vou entrevistar esse jovem. Mas, em sua maioria, quem vai 
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estar chorando na calçada por falta de atendimento é o idoso, que é mais debilitado, tem mais 

necessidades relativas à saúde. Na falta de transporte fica mais democrático, mas quem tiver 

na minha frente, eu vou. Mas, parando pra pensar, se eu tiver um trabalhador, que eu tô vendo 

lá com sua marmita – pensando intuitivamente como repórter – e alguém de mochila ouvindo 

um Spotify no fone de ouvido, eu vou buscar o trabalhador. Porque eu acho que eu quero uma 

resposta de alguém que sofre com aquele transporte. O jovem tá cheio de vida, e o trabalhador 

com a marmita tá “puto”, porque tá “ferrado”, porque depende do trem, porque tem filho 

dentro de casa, tem que trazer coisa e ainda tem que pagar aquele transporte público 

“cagado”. Isso tudo na intuição. Mas se eu estivesse numa manifestação, eu iria buscar o 

jovem, porque eu acho o jovem mais “porradeiro”! 

  

NM: A análise indicou também que, muitas vezes, jovens são mostrados e/ou ouvidos 

sem que sua condição de juventude seja explicitada, sem que seja falado que se trata de um 

jovem. Por que isso acontece? 

IB: Depende do assunto. Vamos dar um exemplo claro: todas as mulheres têm que 

fazer um preventivo, têm que fazer exame de saúde, porque a fulana, de apenas 22 anos, 

descobriu um câncer no útero. Eu tenho que falar que a fulana tem 22 anos. Mas se eu for 

falar, por exemplo, da passagem de ônibus – a não ser que esteja falando de gratuidade 

estudantil –, não sei te falar se mudaria. Posso parar pra pensar agora, mas na máquina 

moedora que passa notícia o dia todo, isso pode passar batido. Pensando agora, ele pode se 

sentir mais representado, sim. Por que eu te falo isso? Porque eu gosto que mulheres sejam 

mostradas em assuntos que não dão credibilidade pra mulher. Porque eu quero me sentir 

representada. Porque eu sou parte da sociedade. Porque eu sou maioria. Porque eu sou arrimo 

de família. Porque eu trabalho, porque eu acordo às 5h da manhã, cuido do meu filho, sei tudo 

da minha casa. Eu sou guerreira, e eu não quero só que fiquem mostrando a gente como a 

fofura, a futilidade. Então, talvez, o jovem – eu não sendo mais jovem e pensando lá atrás –, 

se sinta um pouco deixado de lado. Então, pensando por aí, eu acho importante mostrar que 

ele é jovem, tem 21 anos e tá falando sobre a falta de ônibus em Bangu. Parando pra pensar 

nisso, quando a gente pensa no próprio rabo, é importante, sim, falar. Mas são coisas que 

passam batidas pra gente. 

  

NM: Como você avalia a participação dos delegados diariamente no jornal? Qual você 

acha que é a importância deles ali? 
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IB: Pra mim, a importância técnica da história. Pra mim, a importância de você não 

ficar numa imagem só de sangue, que não me agrada. E o público também já cansou disso. É 

pra você tentar pensar com o público soluções verdadeiras para o problema. E qual é o 

problema que a gente mais vive no Rio de Janeiro, entre tantos? A falta de segurança. Porque 

a falta de segurança leva você a ter uma má educação, leva você a ter problemas de saúde, 

leva você a uma questão social fortíssima. E esses delegados que vêm aqui, eles não falam só 

de polícia. Eles falam da questão da educação, de tudo. Na verdade, eles cobram educação, 

social e saúde, que são coisas que refletem na falta de segurança. Tá tudo ligado. Eles 

conseguem mostrar pra população que a presença policial, muita gente armada na rua, só 

piora essa situação. Então, pra mim, é um ponto crucial num momento em que eu não só 

informo e dou minha opinião, como eu tenho pessoas técnicas que me ajudam a embasar essa 

opinião e conscientizar esse público. 

 

NM: A linha editorial da emissora e/ou do noticiário te dá liberdade para trabalhar da 

forma que você acha ideal? Há limites estabelecidos? Como você, Isabele Benito, como 

apresentadora do SBT Rio, se sente em relação a isso? 

IB: Eu falo tu-do. Dá até medo, né? Porque eu falo tudo e mais um pouco. Eu dou 

muita “porrada” em político. A gente é um programa jornalístico no Rio de Janeiro que, 

ultimamente, tá muito polícia e política. E eu dou muita “porrada”. O SBT Rio é “porradeiro”, 

é crítico. E eu não tô mentindo pra você. Eu nunca fui censurada por nada que eu falei, nada. 

A não ser, claro, no dia que eu soltei a “piroca mole” no ar. Mas nisso, até eu tomei um susto 

comigo. Mas mesmo assim, foi meio “Bele, tenta evitar essa palavra ao meio-dia, né?”, não 

foi “não pode falar!”, entendeu?! O SBT Rio é muito livre. Linha editorial livre. O que eu 

gosto é que muita gente que não assiste pode pensar: “SBT Rio, programa local do Rio de 

Janeiro? Ih, „é tiro, porrada e bomba‟”, e não é assim. A gente mostra “tiro, porrada e bomba”, 

porque ele existe mesmo, a gente não faz ele existir, ele existe. Mas a gente faz uma coisa 

crítica, informativa e faz as pessoas discutirem segurança pública, e eu acho isso importante. 

As pessoas que assistem ao SBT Rio discutem segurança pública, discutem política, dão 

opinião – desde a D. Creuza, que teve que ralar, fazer faxina e disse pra um vereador que tava 

distribuindo cesta básica “ah, aqui não, eu assisto SBT Rio, „dou dedo na cara‟, porque eu 

votei em você”. Eu já ouvi isso: “eu votei no fulano de tal, eu sei agora que ele tem que fazer 

coisas, falei pra ele que não fez nada pelo meu bairro, que eu não voto mais nele, não”. É 

demais ouvir isso. Isso é conscientização. Isso é usar a informação como manutenção de 
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democracia justa. E é isso que o SBT Rio faz. Eu acho que a minha função de incentivar um 

público crítico, é trabalhar essa classe E, D, C, que vai dar resultado lá na frente, que é essa 

massa manipulada. Se eu quiser trabalhar pra transformar, tem que ser em cima desse público. 

Mas ter as classes mais altas como público é importante porque tira o “ranço”, tira o 

preconceito de que a gente faz jornal pra pobre, pra gente sem estudo, e não é nada disso. A 

gente faz um jornal de conscientização e crítico. Ter um público segmentado – eu não falo 

elitizado, eu falo um público intelectualizado mesmo – é importante. Ainda mais jovem. Isso, 

pra gente, é uma planta muito importante lá na frente. 

 

NM: Na análise comparativa, eu percebi que o SBT Rio comenta mais as notícias do 

que o RJTV 1ª edição. Por que você acha que isso acontece? 

IB: É linha editorial, a minha opinião é essa, é linha editorial. Não acho errado, pelo 

contrário. Cada um faz o seu tipo de jornalismo, e o mérito deles é uma qualidade 

maravilhosa. Mas a gente não opina mais, a gente opina, e eles não. A gente não é mais 

crítico, a gente não dá mais opinião de política do que eles. A gente dá opinião, e eles, não. É 

uma grande diferença. Você tem dois produtos muito diferentes. A qualidade deles é 

maravilhosa, a informação deles é precisa. Se você quer um jornal que te informe, que você 

assiste e não precisa debater sobre o assunto, beleza. Aquilo ali é um programa maravilhoso e 

muito bem feito, muito bem amarrado. Agora, se você quer comparar com o SBT Rio, são 

dois pontos importantes: a gente não é mais opinativo. A gente opina, eles, não. Aquilo não é 

opinião. Aquilo é: cabeça, VT, nota pé, cabeça, VT, nota pé, “boa tarde pra você”. O nosso é: 

cabeça, “porrada”, VT, opinião... A gente não passa nada sem opinião, sem debater o assunto. 

E a gente é muito crítico politicamente. Como eles não têm opinião, eles não têm crítica 

nenhuma. 
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ENTREVISTA 4 

Mariana Gross, apresentadora do RJTV 1ª edição (entrevista realizada em 18 dez. 

2017). 

 

Nara Meireles: A partir de todas as mudanças que têm sido vistas nas últimas décadas 

em relação à participação da juventude na sociedade, é uma preocupação incluir o jovem no 

noticiário – tanto em notícias que fazem referência especificamente a ele quanto ouvindo o 

que o grupo tem a dizer sobre diferentes assuntos? 

Mariana Gross: Hoje em dia, essa questão do jovem no telejornalismo, digamos, 

encarado como uma audiência, ela é muito pautada pelo horário do programa exibido. A gente 

sabe que no Bom Dia Rio, é difícil pegar jovem para assistir, porque é um horário muito cedo, 

muitos deles estão saindo pra estudar ou trabalhar. E quem não tá estudando, tá dormindo, né? 

Então o Bom Dia Rio, a gente sabe que não é essencialmente visto por jovens. Mas o RJ tem 

uma pegada de audiência jovem, porque o horário facilita. Ele já está voltando da escola, da 

faculdade, ou se preparando pra ir, e muitas televisões estão ligadas. É a hora do almoço 

também pra quem está trabalhando. Aí como que eu acho que a gente consegue inserir esse 

jovem na nossa pauta? A gente tá sempre pensando realmente em reportagens que atraiam os 

jovens. Eu discordo dessa questão que muita gente levanta de que o jovem está ligado só à 

internet em relação aos meios de comunicação, que ele só busca informação na internet. Eu 

acho que há muitos jovens ligados no RJ, eu vejo isso pelas redes sociais. Minhas redes 

sociais são basicamente formadas por jovens como seguidores, em todas as plataformas – 

Instagram, Facebook e Twitter. Então, eu vejo que eles estão acompanhando. Mas agora, é 

uma incógnita descobrir o que interessa ao jovem. Ao mesmo tempo em que a gente tá 

percebendo que eles estão passando por mudanças, a gente também tá passando por 

mudanças, no olhar mais focado pro jovem. Mas, assim, às vezes a gente aposta numa pauta 

que não corresponde, em relação aos jovens. Outras vezes, a gente aposta em uma pauta que 

não acha que vai atrair jovens, e eles comentam, e muito. Por exemplo, hoje, no jornal, a 

gente mostrou um bebê que foi achado abandonado num matagal, com cordão umbilical e 

tudo. É uma pauta que ia atrair, na nossa compreensão, as mães, os senhores, as senhoras... 

talvez crianças, né? Pra gente, os jovens talvez não ficassem tão impactados. Não. A 

repercussão entre os jovens foi enorme. Então, assim, é sempre uma incógnita. Eu não sei 

como te dizer, porque são grupos de reuniões sempre, de produtores, empenhados em atrair o 
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jovem e inserir o jovem no telejornalismo, né? Que é o que eu faço. Mas é difícil, é uma 

incógnita. A gente não sabe qual é o caminho das pedras. 

  

NM: Então, existe essa preocupação... 

MG: Existe, existe total. É o futuro, né? As crianças e os jovens são o futuro da 

audiência da televisão. Se eles buscarem só informação pela internet, é muito preocupante. A 

gente vai ficar como? Então, a gente quer atrair. A gente faz sempre reportagem em feira de 

games, estudantes, mostra muito a situação das escolas, o péssimo estado de conservação 

nesse clima do Rio, em crise, a gente ouve muito eles falando como que eles estudam dessa 

forma, a falta de transporte pra eles trabalharem e irem pra faculdade, a violência nos 

campos... Enfim, a gente tenta. Mas nem sempre é fácil. 

  

NM: Você comentou sobre a fusão do telejornalismo com as redes sociais. Como você 

avalia essa questão? 

MG: Essa fusão, eu acho maravilhosa. A gente vinha cobrando há muitos anos. A casa 

tinha uma resistência em relação a essa abertura pra redes sociais no ar, porque não deixa de 

ser uma propaganda do nosso competidor, mas, ao mesmo tempo, isso agilizou muito essa 

comunicação. A gente agora tá programando para os próximos dias uma mudança na 

configuração gráfica do jornal e vai contar com uma interatividade no telão, do tipo “olha, 

acabaram de mandar essa mensagem”. A gente vai querer realmente botar pra quebrar nessa 

interatividade mais do que nunca. A gente já fala diariamente no ar sobre o WhatsApp, né? 

“Manda pro nosso WhatsApp”. Então, já é um avanço, né? Eles podem mandar ao vivo, a 

gente às vezes lê: “olha, acabei de receber esse WhatsApp aqui”, já rola isso. Mas eu acho que 

a gente tem muito pra avançar. Muito. É muito bacana: dá agilidade, é um mecanismo que 

eles utilizam diariamente. Então, é muito bom. Eu acho que tem que ter interatividade no 

telão, tem que ter mensagem escrita no telão, tem que ter áudio, tem que entrar gente falando. 

Eu sei, é televisão. Tem que ter imagem, mas por que não entrar um comentário de alguém 

que acabou de mandar uma mensagem de áudio pra gente pela internet? Eu acho essencial. 

  

NM: A análise das edições pesquisadas indicou que o jovem é mais ouvido em 

reportagens relacionadas a temas que dizem respeito direta e/ou unicamente a ele, como a 

crise na Uerj, por exemplo. Outros assuntos, que atingem a população como um todo – como 
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transporte, saúde pública, segurança e corrupção –, não costumam contar com a opinião do 

grupo. Qual é o critério de seleção das fontes? 

MG: Eu fui repórter durante 17 anos, e a preferência do chamado povo-fala é a mais 

pra agilizar. A gente tem pouco tempo pra fechar a reportagem pro dia e tal. Então, quando a 

gente tá na rua pra escolher alguém pra responder sobre uma questão como crise no 

transporte, por exemplo, a gente vai logo em alguém mais maduro, porque rende mais rápido. 

E normalmente o jovem tem uma recusa. Não é sempre. Mas, muitas vezes, você vai abordar 

um jovem, e o jovem fala “não sei falar sobre isso”, “não me interesso sobre esse assunto”, 

“tô sem tempo”, tem vergonha. Eu acho que a pessoa que sofre há mais tempo com esse 

problema tem mais o ímpeto de parar e falar. E vai ter mais experiência no assunto, porque 

vive há muitos anos um problema quase que secular no Rio de Janeiro, sabe? Então, eu acho 

que o parâmetro é esse. Não existe uma escolha pré-aprovada, uma coisa pensada 

anteriormente. Você sai e, por acaso, você vai numa pessoa mais madura porque vai render 

mais rápido, ele vai parar, ele vai querer denunciar. 

  

NM: A análise indicou também que, muitas vezes, jovens são mostrados e/ou ouvidos 

sem que sua condição de juventude seja explicitada, sem que seja falado que se trata de um 

jovem. Por que isso acontece? 

MG: Eu acho que em casos de manifestação, por exemplo, mesmo que seja uma 

manifestação em sua maioria feita por jovens, a gente jamais vai dizer isso, a gente não pode 

dizer isso. A gente não pode nunca generalizar em manifestação. Porque se você pegar uma 

imagem e congelar, do alto, você vai ver que tem idosos, tem sempre uma mistura. Então, eu 

acho que é mais por aí. É mais um cuidado de não dizer que foi um movimento feito apenas 

por jovens. Por exemplo, essa manifestação aí [apontando para uma reportagem do Globo 

Esporte, transmitida naquele momento, sobre uma confusão antes de uma partida do 

Flamengo], de invasão do Flamengo no Maracanã. Em sua maioria, jovens. Mas a gente não 

diz isso no ar: “os jovens...”. Não. A gente vê um pai com uma criança. A gente vê um idoso, 

a gente vê de tudo. Então, eu acho que é mais por aí. É claro que, talvez, a gente setorizar em 

algumas situações, a gente especificar, talvez seja uma alternativa que a gente não percebeu. 

Uma percepção sua que eu vou passar para os repórteres. De repente, seria legal a gente 

especificar quem é essa pessoa. “João, estudante de 16 anos”. Pode ser legal, porque pode até 

gerar no telespectador algo como “olha só, esse menino aí tem 20 anos, olha como ele tá 

falando, olha o que ele pensa”. Eu acho que é uma forma das pessoas em casa perceberem 
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qual é a opinião dessa faixa etária. E pode rolar uma identificação também, né? Ele vai olhar e 

se reconhecer. É importante. Mas não existe uma orientação. 

 

NM: A linha editorial da emissora e/ou do noticiário te dá liberdade para trabalhar da 

forma que você acha ideal? Há limites estabelecidos? Como você, Mariana Gross, como 

apresentadora do RJTV, se sente em relação a isso? 

MG: Sou muito livre. E isso é uma conquista. A gente tem um jornalismo aqui mais 

tradicional. Alguns jornais estão se soltando mais aos poucos, mas eu até hoje me surpreendo. 

E eu acho que eu fui escolhida pra apresentar o RJ no lugar da Ana Paula [Ana Paula Araújo, 

que passou a ser apresentadora do Bom Dia Brasil, primeiro jornal diário da TV Globo 

exibido nacionalmente], que já era a cara do Rio e tal, porque eu era uma repórter que fazia 

muita reportagem de comportamento, estava muito na rua, e sempre falei muito 

coloquialmente. Inclusive, algumas pessoas estranhavam aqui dentro da redação, diziam “não, 

Mariana, como ela tá falando isso?” e tal. Então, quando me escolheram pra vir pro RJ, eu 

estranhei, falei: “mas eu que vou apresentar o RJ? Vocês já me conhecem, eu sou uma outra 

pessoa, e eu não vou mudar”. “Não, você não tem que mudar”. Então, às vezes, eu me pego 

aqui no jornal sendo natural como eu nem imaginaria ser. Eu não uso teleprompter, né? Eu só 

uso umas palavras-chave e vou improvisando mesmo. E como eu já tô há quatro anos 

apresentando, já tô em casa. Hoje mesmo, eu me peguei falando “isso aí é uma operação pra 

enxugar gelo, gente”, “ô gente, é impressionante isso aí”, como se eu tivesse falando com 

você, tivesse falando com a minha mãe, sei lá, com minha amiga. É muito doido. E eu acho 

que isso aproxima, essa linguagem. Por exemplo, eu falo “zap zap”, “manda pro nosso zap 

zap aí”, “assim não é possível, gente”. Eu já falei “cara”. Eu falo como eu falo normalmente. 

Eu tô apresentando um jornal carioca, um jornal do Rio. Então, eu posso falar “é mermo?”, eu 

não preciso falar “é mesmo?”, puxando um “s” que eu não tenho. Eu acho que isso tudo 

aproxima do público e aproxima muito do público jovem, que me segue loucamente, que fala 

“Mariana, caraca, queria te conhecer”, “queria tomar um chopp com você”. A linguagem é 

fundamental. Mas tem um outro lado pra mim, pessoal, que é o seguinte: “Mariana dá um 

show no RJTV, porque é a cara do Rio de Janeiro, é carioca pura, faz carnaval, faz futebol, 

faz todos os clássicos do Rio de Janeiro, violência e tal”. Mas eu acho que talvez pra um JN 

seja um avanço muito grande. Eu acho que eu jamais seria escalada pro JN! Só me colocarem 

um cabresto, amarrada e me fazerem ler o TP. Aí eu acho que eu posso ser escalada! 
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NM: Na análise comparativa, eu percebi que o SBT Rio comenta mais as notícias do 

que o RJTV 1ª edição. Por que você acha que isso acontece? 

MG: Eu acho que é mais pela linha editorial. Eu, Mariana, pessoalmente, não é nem 

uma coisa ligada à TV Globo, eu acredito no seguinte: é claro que a gente não tem que ser 

mais fantoche da notícia, né? Você não tem que estar ali lendo como um gravador sem 

manifestar nada. A gente é humano, a gente tem que realmente humanizar essa notícia, porque 

são coisas às vezes muito trágicas, que você não tem como não se emocionar. Não digo 

chorar, mas a gente sente, né? E também quando é divertido, você pode rir, pode entrar na 

brincadeira. Enfim. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, são opiniões tão diversas das pessoas 

que estão nos assistindo, que não cabe a mim ficar opinando. Eu acho um pouco “chover no 

molhado”. Porque o que são as opiniões que ela [em referência à Isabele Benito] inclui ali? 

Ela inclui no momento que é óbvio que é um absurdo. Então por que eu, Mariana, tenho que 

ficar falando? Deixa o telespectador se manifestar em casa com base no que ele viu, 

entendeu? Não sou que tenho que ficar dizendo quando voltar da imagem: “gente, mas isso é 

um absurdo”, “isso não pode acontecer”. Por quê? Por causa de uma vaidade minha de poder 

estar dizendo ali? “Esse é o meu espaço”, “essa é a minha opinião”, “eu posso dizer o que eu 

tô sentindo”. “Foda-se” como eu tô me sentindo, sabe? Não sei se interessa muito. A notícia é 

o que interessa, na minha opinião. Tanto que a gente tem aí comentaristas para darem um 

arremate. O Edmilson fala, o Dr. Luiz Fernando fala, a gente tinha um de polícia que tá 

voltando. Então, assim, eu me sinto mais à vontade nesse estilo. Talvez tivesse que me 

adaptar algum dia, caso mudasse de emissora, a gente nunca sabe. Mas eu, Mariana, acho 

mais coerente esse estilo que você, sim, pode sentir, pode se manifestar de alguma forma, mas 

não cabe a mim ficar fazendo um discurso elogiando ou criticando policial, elogiando ou 

criticando uma iniciativa. O telespectador vai tirar suas próprias conclusões, ele tá assistindo 

pra isso, não sou eu que tenho que ficar direcionando, movimentando massas, sabe? A gente 

tá aqui mostrando o que tá rolando na cidade. Eu tô ali sentindo, mas, ao mesmo tempo, se 

você não se emocionou com isso, beleza, você se emociona com outra coisa. Por que eu tenho 

que te fazer emocionar de qualquer maneira? Eu acho meio forçado, eu não curto, eu não 

gostaria de ter que fazer isso. Eu acho que eu já tô no limite ali do tipo de jornalismo que eu 

acredito. Às vezes, eu até passo um pouquinho, porque eu vejo que existe uma possibilidade, 

existe uma necessidade, mas não acho que eu tenho que pontuar toda hora. Que saco. “Quem 

é você?”, “você acha que eu quero saber o que você pensa toda hora?”, “me conta aí o que 

rolando, deixa que eu decido”. Entendeu? Eu não gosto. 
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NM: Qual é a audiência média do RJTV 1ª edição? 

MG: A gente tá com uma audiência muito boa. A gente tá liderando já há quatro anos. 

Na verdade, a gente já liderava, mas a audiência tá consolidada há esse tempo. Tá em 21, 22... 

A gente é líder absoluto. O SBT vem no segundo lugar, com 7, 6... 

 

NM: Você acha que o jovem se vê representado no telejornalismo local como ele é 

apresentado hoje? 

MG: Não. Acho que falta muito. Acho que podia ser muito mais. Mas é que a gente 

ainda não achou esse caminho, a gente busca, a gente avalia – deu certo, não deu –, mas eu 

acho que é um público-alvo que a gente podia intensificar essa relação. Ainda falta um 

caminho.  


