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RESUMO 

 

O Brasil figura entre os países com menor índice de desenvolvimento humano e social. Mas esse 
motivo parece não ser o suficiente para que a mídia liste as questões sociais entre as suas 
prioridades. A presente pesquisa está consagrada a traçar um perfil da abordagem do jornalismo 
social na programação das emissoras televisivas locais- RBS TV e TV Pampa. O estudo também 
visa a contribuir para a construção desse termo, impulsionar a inclusão das pautas sociais e a 
discussão do tema entre acadêmicos e profissionais de jornalismo. A análise baseia-se na 
aplicação de questionários semi- estruturados e análise de conteúdo de gravações da 
programação. A pesquisa também teve a observação participante e pesquisa bibliográfica como 
recursos. O mass media mais influente na sociedade não utiliza o seu poder através de pautas 
sociais e incentivo à cidadania. Surge, então, a necessidade de educar a mídia e os cidadãos. 
 

Palavras-chaves: Jornalismo social. Televisão. RBS TV Santa Maria. TV Pampa Santa Maria. 
 

 

ABSTRACT 

 

The Brazil appears between the countries with smallest rate of human and social development. 
But this reason look not to be enough to media lists social questions among its priorities. The 
present research aims to draw a profile of social journalism approach in program of local 
television stations- RBS-TV and  Pampa TV. This paper also aims to contribute to construction 
of this term, impulse the inclusion of social subjects  and discussion of subject between students 
and professionals of journalism. This analysis is based on application of questionnaires and 
analysis of subject programs. This research had a participating observation and bibliographical 
research as resorts. The influential average mass doesn’t use its power through social subjects and 
support to citizenship. Then appear the necessity to educate media and citizens. 
 

Keywords: Social journalism. Television. RBS TV Santa Maria. Pampa TV Santa Maria. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

“Em um país em que a questão social deveria ser, sempre, a prioridade número um na 

agenda, soa estranho defender a necessidade de educar a mídia (e as fontes).” 

As palavras do jornalista Clóvis Rossi1 sintetizam as linhas mestras deste trabalho. O 

Brasil figura nos primeiros lugares em estatísticas de baixos índices de desenvolvimento humano 

e social, e os níveis de desigualdade e pobreza extrapolam os números. Ao mesmo tempo, há uma 

mídia que realiza cobertura ineficaz desses assuntos e é obcecada por números e pelo lado 

econômico da maioria das situações que refletem a realidade da nação. 

É nesse ponto que urge o trabalho do jornalismo social. O termo, ainda pouco utilizado na 

imprensa brasileira e nos estudos teóricos da área, reflete a realidade no seu âmago, visando 

atender aos apelos da comunidade, bem como ficar mais próximo dela e ser um elo para a 

solução de alguns dos seus problemas. Ele condensa a idéia de que é preciso ir além do ato de 

noticiar, e mostrar as dificuldades sociais.  

Esse tipo de jornalismo não tem uma abordagem freqüente nas redações dos meios de 

comunicação, por ter pouco destaque e não ser a prioridade- mesmo que sejam as pautas mais 

recorrentes no país. É um desafio entender o porquê desse descaso, a começar com uma pesquisa 

na região.  

A televisão foi o meio escolhido como objeto de análise por ser o mass media que mais 

poder exerce sobre a população, que dá mais visibilidade a qualquer fato e é visto por todas as 

classes sociais. É um veículo com difusão eficiente e, portanto, poderoso para exercer função 

social e de cidadania. 

Junto a isso, reside o fato de a TV ser a mídia em que a pesquisadora estagia e pretende 

trabalhar. Sendo a televisão o veículo mais abrangente, justifica-se a necessidade de pesquisar se 

vem sendo utilizada para exercer a defesa dos Direitos Sociais e Humanos. É o meio mais eficaz 

para tornar visíveis as misérias sociais, provocar um entendimento, desenvolvimento da 

consciência e até da solidariedade da população de diferentes níveis.  

                                                           
1 Repórter da Folha de São Paulo. In: Vivarta (2003, p. 8). 



 

 

 

8

Diante de tal constatação, questiona-se se as emissoras locais conseguem alcançar a 

comunidade de maneira efetiva? Os anseios e dificuldades enfrentados pelo povo são noticiados e 

resolvidos através do telejornalismo? Há uma programação – o que inclui blocos, reportagens ou 

programas- voltada especificadamente a dar voz à população e auxiliar na resolução de seus 

problemas? O jornalismo voltado para a construção social é exercido com força e eficiência? 

Com o tema delimitado - o jornalismo social na mídia televisiva em Santa Maria e região- 

o presente trabalho baseia-se nos questionamentos apresentados no parágrafo anterior. O universo 

de pesquisa é a mídia televisiva local, a partir da análise de suas respectivas abordagens e 

programações.  

Como a proposta abrange Santa Maria e região, o objeto empírico investigado são as 

emissoras RBS TV Santa Maria (que tem uma região de cobertura de 38 municípios, ou seja, 

todos eles assistem à programação da emissora de Santa Maria) e TV Pampa (que tem uma 

sucursal em Santa Cruz do Sul). São objeto de estudo os programas veiculados nessas emissoras. 

Na RBS TV, são analisados os telejornais Jornal do Almoço (são quatro blocos locais) e RBS 

Notícias(um bloco local), e na TV Pampa, os telejornais Pampa Meio-Dia, Pampa Boa- Noite e 

os programas Saúde e Qualidade de Vida e Mídia Mix.  

O estudo traça um perfil da abordagem do jornalismo social na programação das duas 

emissoras televisivas locais. A partir daí, é possível evidenciar se os anseios enfrentados pela 

população da região foram noticiados e resolvidos por meio da mídia no período verificado e em 

quais momentos o jornalismo social foi exercido com força e eficiência de uma maneira geral. 

A análise vem contribuir para a construção do conceito de jornalismo social e refletir 

sobre a sua importância para a sociedade como um todo; auxiliar na problematização da prática 

jornalística, no sentido de impulsionar a inclusão das pautas de cunho social nas emissoras; 

mostrar como os jornalistas que trabalham nos veículos de comunicação analisados encaram o 

viés social utilizado em seu dia- a- dia profissional e como se constrói a notícia no ambiente 

televisivo. Também, contribui este estudo para fomentar um aumento da discussão sobre o 

assunto entre o corpo docente e discente dos cursos de jornalismo, bem como a difusão da 

necessidade da prática do jornalismo social na vida acadêmica e profissional.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CAPÍTULO I -  JORNALISMO SOCIAL 

 

2.1.1 Desigualdade e sociedade  

 

A sociedade do atomismo social. O homem como um átomo- menor quantidade duma 

substância elementar que tem as propriedades químicas de um elemento- isolado das mazelas que 

o cercam no universo, individualista. A distância da coletividade e a desarmonia que paira na 

realidade são predominantes, conforme a visão de Paiva (2002, p.30).  

Esse egocentrismo surgiu no individualismo incrustado em concepções que influenciaram 

a história da humanidade. A autora cita as idéias de Rosseau como fundamentais, já que ele 

disseminou que as pessoas só são livres quando decidem o que querem, e só têm saúde moral ao 

realizarem um contato com elas mesmas, com a voz interior.  

Ela também elege como influentes os pensamentos de Santo Agostinho (a consciência 

reflexiva leva à Deus), John Locke (a vontade de cada um é prioridade em relação às suas 

obrigações sociais) e o racionalismo de Descartes (cada pessoa tem a responsabilidade de pensar 

por si própria).  

A autora chega a comparar o cotidiano atual com a imagem dantesca e metafórica do 

inferno. Para isso, se utiliza de argumentos de teóricos da atualidade, que descrevem a sociedade 

como “contraditada por uma incurável insociabilidade” (Taylor) e no que tange à moral vigente, 

“um simulacro moral” (Macintyre).  

 
Não há mais registro de nenhuma ordem que se configure como propiciadora de vivência 
pública. Ao contrário, os poderes legislativos, judiciários e executivos tornam-se cada 
vez mais fechados no atendimento a grupos e pressões específicas. Definha dia após dia 
a possibilidade de compartilhamento vigoroso da diferença. (PAIVA, 2002, p. 37) 

 

Diferenças essas visíveis no Brasil, a nação da diversidade e tangíveis no que se refere à 

sociedade desigual. O Brasil é considerado um dos países mais desiguais do planeta. Segundo o 

Relatório 2006 do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento (PNUD), o Brasil é o 

10º país mais desigual do mundo, a frente acima apenas da Colômbia, Bolívia, Haiti e seis países 

da África Subsaariana.  
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O economista Ricardo Henriques reforça a idéia, em artigo2 publicado em 2003. Ele diz 

que a quantidade de pobres no país já alcança 34% da população, ou seja, 54 milhões de pessoas. 

Essa desigualdade é duplamente cruel: a maioria esmagadora da população pobre é formada por 

negros. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios de 1999, os negros 

representam 45% dos brasileiros, mas correspondem a 64% dos pobres e 69% dos miseráveis. 

Entre os brancos, 22,6% deles são pobres e 8,1%, miseráveis.  

A obra3 coordenada pelo diretor- editor da Agência Nacional de Direitos da Infância 

(ANDI), Veet Vivarta, defende a idéia de que a questão da desigualdade deveria ganhar uma 

posição de destaque na mídia, pois, só a partir do entendimento desse conceito, consegue-se 

compreender outros, como pobreza, fome e desenvolvimento. Mais que um problema de 

concentração de renda, é uma desigualdade entre indivíduos e, muitas vezes, refere-se ao que é 

considerado injusto. Vivarta (2003, p.134) salienta que buscar a igualdade não é aumentar a renda 

total em uma sociedade, nem sanar a fome de uma população com os mesmos produtos, já que os 

indivíduos têm perfis diferenciados.  

Superar as desigualdades não seria conquistar a igualdade, mas a eqüidade, considerada 

um direito humano pelas Nações Unidas. Ela se baseia na idéia da justiça, já que dá tratamentos 

diferentes aos indivíduos conforme as condições e necessidades de cada um, para que possam 

alcançar oportunidades iguais.  

Torna-se cada vez mais aceita a prerrogativa de que se depender do modelo de 

desenvolvimento atual, tais diferenças tendem a ficar cada vez mais acentuadas. Isso porque ele é 

calcado apenas na economia.  

O conceito de desenvolvimento é atribuído ao ex-presidente dos Estados Unidos, Harry 

Truman, em 1949. Após a divisão dos países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, no mundo 

pós-guerra, também veio o desenvolvimento pós-Truman. Depois de convencer os países de 

Terceiro Mundo que adotando o crescimento baseado nos padrões de consumo seria possível 

alcançar a categoria dos desenvolvidos, ao longo de mais de cinqüenta anos, as desigualdades 

aumentaram de forma considerável.    

                                                           
2 HENRIQUES, Ricardo. Pobreza, desigualdade racial e infância. In: Vivarta (2003, p. 63) 
3 Os dados do livro “Que país é esse” (2003) foram baseados no trabalho de dez consultores- entre jornalistas, sociólogos, 
economistas, antropólogos e educadora- que analisaram 716 matérias, publicadas em 56 jornais e três revistas nacionais no 
período entre agosto de 2001 e julho de 2002. 
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A constatação é dada pelo Banco Mundial, que em relatório de dezembro de 2002, 

ressalta: “A exclusão social brasileira refreia também o crescimento econômico (o vínculo entre a 

desigualdade e o desenvolvimento é claro nos indicadores internacionais)”. (VIVARTA 2003, p. 

32) 

O princípio de que visar apenas ao aspecto econômico não funciona na sociedade também 

não é defendido por essa ou aquela tendência partidária. Segundo o sociólogo e professor da 

Universidade de Brasília, Brasilmar Ferreira Nunes (apud VIVARTA, 2003, p.40), a teoria 

desenvolvimentista em voga foi colocada em prática por governos de direita e fracassou, assim 

como foi falho o pensamento de esquerda- adotado em Cuba - em que apenas o social seria 

válido. 

Isso só vem provar que o econômico e o social são indissociáveis no desenvolvimento de 

uma sociedade, que depende das duas variáveis, portanto. Um exemplo claro dessa prática são as 

políticas habitacionais de cunho compensatório. Ao mesmo tempo em que dão moradia, geram 

emprego e renda através da construção civil. 

Porém, governo e mídia parecem não ter conseguido se desprender da idéia de que o viés 

econômico é o principal. Ainda que de esquerda, políticas de governo tratam o acúmulo de 

riqueza como essencial para o social. E a mídia, por conseqüência, dá mais espaço aos valores 

monetários e numéricos do que aos humanos. 

É o que atesta pesquisa encabeçada pela ANDI em 2003. Das 716 matérias analisadas e 

com foco global identificado como desenvolvimento (humano, social, econômico), 48,62% se 

referiam ao desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social apareceu apenas em 20,18% 

das matérias. 

Discussões em torno do modelo atual de desenvolvimento econômico, visto como o único 

processo viável, vêm sendo fomentadas.  

 

 

Essa é a verdadeira face de uma revolução cada vez mais necessária. Enquanto não 
mudarmos o sentido e os valores subjacentes no conceito de desenvolvimento, os 
financistas e seus assessores economistas com forte bagagem econométrica nos 
desprezarão com jargões técnicos que nos ensinam o que devemos fazer com déficits e 
superávits, ou como consegui-los. (BUARQUE apud VIVARTA, 2003,  p.43) 
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Essa relevante discussão teve o embrião lançado em 1995, no que veio a ser considerado 

um marco na história de desenvolvimento social. A Cúpula Mundial do Desenvolvimento Social 

aconteceu em Copenhague, na Dinamarca. Cento e dezessete Chefes de Estado estabeleceram dez 

metas a ser cumpridas. 

A primeira delas resume as demais: “Criar um ambiente econômico, político, social, 

cultural e jurídico que permita o desenvolvimento social”.4 Essa grande meta inclui erradicar a 

pobreza, fomentar empregos e promover a integração social, protegendo os direitos humanos, a 

igualdade e a eqüidade.  

 Esse acordo foi rediscutido pela Organização das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, 

cinco anos depois de sua realização. No encontro intitulado Cúpula do Milênio5, 117 chefes de 

Estado firmaram oito compromissos a ser cumpridos até 2015 por países de todo o mundo. São 

eles:  

1. Reduzir pela metade a pobreza extrema e a fome; 

2.  Alcançar o ensino primário universal; 

3. Promover a igualdade entre os sexos; 

4. Reduzir a mortalidade de menores de cinco anos em dois terços; 

5. Reduzir a mortalidade materna em três quartos; 

6. Inverter a tendência de propagação do HIV/ Aids, da malária e da tuberculose; 

7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 

8. Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

Se cumpridas, as promessas mudarão o cenário mundial. A imprensa é vista como um dos 

principais agentes dessa mudança, devido ao seu papel fiscalizador:  

 

Todos os dias, é possível ler nos jornais brasileiros material sobre o cumprimento de 
compromissos do País com o Fundo Monetário Internacional. Por que não fazer o 
mesmo com os objetivos sociais estabelecidos pelo Brasil perante a comunidade 
Internacional? É plenamente viável confrontar as diretrizes traçadas em várias 
conferências realizadas pelas Nações Unidas nos últimos anos com a realidade brasileira, 
buscando não apenas dados oficiais mas também informações junto aos próprios 
organismos multilaterais, nas universidades e com entidades do Terceiro Setor.  
(VIVARTA, 2003, p. 30) 
 

                                                           
4 Ver mais em www.un.org/esa/socdev/wssd 
 
5 Cúpula do Milênio. Em: www.un.org/esa/socdev/geneva2000. E em Vivarta (2003, p.29).   
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2.1.2.O jornalismo social: conceito e tendências 

 

Por ser nova no Brasil, a expressão “jornalismo social” ainda não tem aparato teórico 

suficiente que a ampare. O jornalismo social é empírico. O seu conceito exato - diferente dos já 

estruturados jornalismo cultural e internacional - está em construção, e as manifestações em torno 

de sua prática são recentes. 

Segundo a Asociación Civil Periodismo Social, organização independente de jornalismo 

social, constituída na Argentina em 2003, 

 

El periodismo social es un periodismo que asume su responsabilidad en los procesos 

sociales, que reflexiona sobre su papel en el devenir social y se preocupa por la 

búsqueda de soluciones. […] Su principal instrumento para enfrentar la crisis es 

profundizar su labor periodística: sumar nuevas fuentes […] El periodista que se suma 

a esta perspectiva se siente ante todo un ciudadano comprometido con la realidad de su 

país y como tal un actor social de peso. Sus objetivos son colaborar en la construcción 

de una imagen de la realidad que integre con mayor fidelidad a todos los actores 

sociales para contribuir a un diálogo que permita encontrar soluciones sustentables 

para enfrentar los desafíos que hoy nos amenazan. 

 

O jornalismo social é um jornalismo que assume sua responsabilidade nos processos 
sociais, que reflete seu papel no devir social e se preocupa com a busca de soluções. [...] 
Seu principal instrumento para enfrentar as crises e aprofundar seu trabalho jornalístico: 
somar novas fontes [...]  O jornalista que adere a essa perspectiva se sente antes de tudo 
um cidadão comprometido com a realidade de seu país e como tal, um ator social de 
peso. Seus objetivos são colaborar na construção de uma imagem da realidade que 
integre com maior fidelidade a todos os atores sociais para contribuir com um diálogo 
que permita encontrar soluções sustentáveis para enfrentar os desafios que hoje nos 
ameaçam.  

 

Há quem argumente que o termo jornalismo social não é correto, já que ser social está 

entre as obrigações do ofício jornalístico. Apontado como um dos jornalistas de mais destaque na 

televisão quando se trata de pautas de cunho social- devido ao número de matérias realizadas 

sobre o assunto e a profundidade com que foram tratadas - o repórter especial da Rede Globo, 

Marcelo Canellas, não costuma utilizar a expressão. Ele alega que o viés social deve perpassar 

todas as áreas da profissão, já que esse é um dos deveres do jornalista.  

Canellas, que foi o vencedor do Prêmio Jornalismo Social, em 2003, reconhece a escassez 

da abordagem social nos media televisivos: 
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Acredito que boa parte das reportagens que tratam desses assuntos é apresentada de 
maneira simplista e superficial e, principalmente, fora de contexto, arrancada de seu 
lugar na História, para virar apenas uma anomalia social que as autoridades podem 
corrigir. Dessa maneira, os protagonistas dessas reportagens são, não raramente, 
retratados como pobres coitados dignos de pena.6 

 

Porém, na perspectiva de outros jornalistas, é necessário defender a aplicação e 

popularização dessa expressão, que deve ter como conseqüência uma revolução positiva na mídia 

e na sociedade, através do uso. Conforme esclarece o diretor-executivo da Agência de Notícias 

Repórter Social, Alceu Luís Castilho, em entrevista à pesquisadora, 

 

Parece-me um absurdo a teoria de que, se tudo é social, não há a necessidade de se 
cunhar o termo jornalismo social. Então que se faça isso com política e economia, e com 
o jornalismo científico, esportivo, agrícola, etc. Por que só o jornalismo que privilegia a 
sociedade, o ser humano, os conflitos sociais, é que não poderia ter uma expressão 
própria? Agora, no dia em que o social for prioridade na imprensa, aí sim a expressão 
perderá o sentido.6 

 

O posicionamento é endossado pela Agência Nacional dos Jornalistas Sociais (Anjos), 

que coloca como dever do jornalista social reportar a realidade “sem maquiar informações”, e não 

só informar como transformar essa realidade. “Isso pressupõe ampliar o debate dos temas e 

políticas públicas que afetam a vida dos brasileiros e trabalhar para a inclusão social, 

contextualizando as informações, combatendo preconceitos e estereótipos, tornando a cobertura 

menos superficial e oficialesca”.  

Apesar do termo ter urgência de ser praticado no país, devido às condições adversas em 

que a nação está imersa, na Europa ele é atestado e reconhecido.  A França utiliza a expressão 

desde 1905, ano de fundação da AJIS - Associação dos Jornalistas de Informação Social 

(Association dês Journalistes d’Information Sociale). Os jornalistas deste país fomentam 

discussões sobre o assunto, que é consolidado. Mas o enfoque dado é diferente do que é 

necessário aos brasileiros, devido às gritantes diferenças entre as duas sociedades, inclusive nas 

chagas sociais.  

Três termos utilizados no meio jornalístico vão ao encontro das diretrizes construtoras do 

conceito de jornalismo social e ajudam a fundamentá-lo: jornalismo cívico, jornalismo 

comunitário e jornalismo público.  

                                                           
6 As entrevistas de Marcelo Canellas e Alceu Castilho podem ser lidas na íntegra em Anexos I. 
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Eles são utilizados como sinônimos por alguns estudiosos, sendo que alguns dos autores 

preferem utilizar mais um termo a outro. O movimento que abarca esses nomes emergiu no fim 

dos anos 80 e é definido por Nelson Traquina (2001) como novo jornalismo. Ele menciona os 

termos e seus respectivos autores: “jornalismo comunitário” (Craig, 1995), “jornalismo de 

serviço público” (Shepard, 1994); “jornalismo cívico” (Lambeth e Craig, 1995).  

Considerado, junto com o jornalista Davies Merritt, um dos pais fundadores do jornalismo 

cívico, o professor da Universidade de Nova York, Jay Rosen (1994, apud TRAQUINA 2001, p. 

180) diz que a profissão precisa ser mais pública e define o jornalismo cívico como “a arte 

subdesenvolvida de ligação com a comunidade na qual os jornalistas trabalham- incluindo a 

comunidade política [...], a disponibilidade de quebrar velhas rotinas, [...] um foco nos cidadãos 

como atores do drama público em vez de espectadores”. 

Ele e Merritt preferem o termo Jornalismo Público, e tem a mesma opinião: questionam o 

modelo de objetividade, defendem a democracia participativa e o jornalismo como ativo na 

resolução dos problemas da comunidade.  

O jornalismo cívico surgiu nos Estados Unidos em 1990. Segundo Márcio Fernandes 

(2002, p. 96),  expressa a abertura de um espaço para a comunidade, discutindo assuntos de 

interesse público. Um dos princípios dessa expressão é demonstrar a falibilidade do esquema de 

comunicação pregado pelo teórico Lasswell em 1979 (“emissor-canal / mensagem-receptor”, 

funcionando em apenas um sentido), já que esses componentes interagem, “principalmente por 

iniciativa do receptor”.  

No mesmo ano de criação dessa teoria, foi elaborada a de Marshal McLuhan, que dividiu 

os meios de comunicação em “quentes” e “frios”, nos quais o receptor é passivo e interativo, 

respectivamente. Essa teoria é citada por Fernandes (2002) como influente para o surgimento do 

jornalismo cívico. Ele também cita Carlos Castilho, que destaca em sua obra a criação de um 

centro de estudos e desenvolvimento do Jornalismo cívico nos Estados Unidos, em 1994, como 

decisivo para a disseminação.  

Nelson Traquina identifica o ano de 1988 como o momento decisivo “para a emergência 

do novo movimento”, devido à frustração dos norte-americanos com a campanha presidencial 

daquele ano. A superficialidade da campanha motivou jornais daquele país a inovar. A primeira 

experiência aconteceu em um impresso da Georgia, o Columbus Ledger Enquirer, que após 
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sondar os problemas da comunidade, publicou o relatório “Columbus para além de 2000”, e 

serviu de base para a formação do movimento para cidadãos “Unidos para além de 2000”. Em 

1990, o jornal Wichita Eagle, dirigido por Merritt, lançou o projeto Voter Project, no mesmo 

estilo do Columbus, no ano de eleições. Dois anos mais tarde, buscou envolver o público na 

resolução dos problemas no People project: solving it ourselves. 

Para Traquina (2001, p.183), esse não é um jornalismo inteiramente novo. Ele cita 

Christians, Ferre e Fackler, 1993, quando diz que o jornalismo cívico tem as “mesmas 

preocupações levantadas por John Dewey nos anos 20 e 30 sobre o papel das mídia; retira 

inspiração da teoria de responsabilidade social do jornalismo defendida pela Comissão Hutchins 

nos anos 40; repercute posições mais recentes dos acadêmicos que condenam a teoria libertária 

do jornalismo como limitada e insuficiente.” 

As funções dessa categoria de jornalismo, para Fernandes (2002), são: atuar como um 

incentivo para que o público entre em ação com o que está descontente, ao invés de apenas 

assistir impávido às notícias; ser mais do que tudo ético e atuar em defesa dos cidadãos e por uma 

imprensa mais cidadã. Outra função é fiscalizar, não só o âmbito político ou eleitoreiro, como 

também problemas  cotidianos da população, como o lixo na rua, por exemplo. O autor cita 

Schaffer, ao apresentar o equilíbrio como uma das características do jornalismo cívico, que utiliza 

outros meios que não os de acusação ao retratar órgãos governamentais.  

Para Merritt (apud TRAQUINA, 2002), esse novo movimento veio dar um novo sentido 

ao jornalismo, à democracia e à vida pública, que se encontram em crise. Traquina (2001, p.180) 

reforça os objetivos do civic journalism, com a opinião de outro “pai fundador” do mesmo, Jay 

Rosen: “o jornalismo pode e deve ter um papel no reforço da cidadania, melhorando o debate 

público e revendo a vida pública”. 

Como defende o professor universitário Luis Martins da Silva, 

 

O Brasil está para alguns aspectos da vida social como a Terra para algumas estrelas que 
já não existem, mas cuja luz finalmente chega até nós. Na área da comunicação social, 
um assunto se presta a essa analogia. Trata-se do civic journalism, um movimento que 
vem se expandindo há mais de uma década e tem passado por questionamentos, mas por 
aqui não mereceu sequer tradução. (FERNANDES, 2002, p. 97) 

 

De fato, os estudiosos do assunto defendem que, no Brasil, o termo ainda é novidade. A 

escassa bibliografia e os exemplos ainda incipientes são colocados por Fernandes (2002, p.102). 
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O autor cita o projeto editorial do Jornal O Povo em Fortaleza e casos raros de imprensa atuante 

como reguladora social no Observatório da Imprensa e Instituto Gutenberg. Como pontos 

positivos, ele enumera o aumento da credibilidade e do alcance da imprensa engajada na área. 

 Já nos EUA, a expressão é mais difundida, e os exemplos numerosos, tais como o dos 

Jornais The Spokesman Review (em Spoke, Washington), o The Orange County Register (da 

Califórnia) e o Charlotte Observer, da Carolina do Norte. Segundo Traquina (2001, p.176), em 

2001, mais de duzentos projetos de jornalismo cívico estavam em andamento nos Estados 

Unidos, “utilizando técnicas de auscultação do público, as empresas jornalísticas tentaram 

identificar a agenda dos cidadãos.”  

Mas o civic journalism ainda precisa ser debatido, devido às críticas que sofre e à 

necessária análise de expressões do vocabulário que ele comporta. Na perspectiva de Fernandes 

(2002, p.102), as palavras ‘cão- guia’, ‘conselho de imprensa’ e ‘problemas cívicos’ (no lugar de 

problemas de Poder Público) devem ser avaliadas. Isso porque o jornalismo cívico, público ou 

comunitário- mais do que componente do “Quarto Poder”, (compromisso da imprensa com a 

objetividade, com a representação do cidadão comum e com o funcionamento eficiente do 

sistema de divisão de poderes), é um Poder Moderador que vai além dos princípios do Quarto 

Poder, é um instrumento mais completo entre os cidadãos e os demais poderes.  

É nesse âmbito que um dos responsáveis pela implantação do civic journalism, o 

jornalista americano Jan Shaffer, coloca os benefícios e o futuro implantado pela atuação do 

Jornalismo Cívico: 

 

(...) Para a comunidade: observaremos que, ao fornecermos aos leitores meios de agir, 
eles irão agir; (...) que aumentou de forma mensurável o conhecimento dos leitores sobre 
assuntos específicos; (...) outros grupos comunitários adotarem o modelo de 
engajamento cívico (...). Para o jornalismo: observaremos jornalismo de profundidade 
com ressonância mais autêntica para a comunidade (...); todo tipo de inovações nas 
redações. (...) por fim, o jornalismo cívico produziu um ambiente que permitiu aos 
editores assumirem novos riscos. (SHAFFER apud FERNANDES, 2002, p.106) 

 

Traquina (2001, p. 184) coloca então o futuro do jornalismo cívico como dependente de 

um único foco: deve ser uma reforma, não uma revolução. 

O Jornalismo Social  emerge através de manifestações espontâneas por todo o território 

nacional. Hoje existem inúmeras Organizações Não-Governamentais e entidades estabelecidas no 

país, demonstrando o interesse que predomina. Cicilia Peruzzo (2004, p.4) refere-se a elas como 
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um fenômeno mundial  e não recente, já que a expressão foi criada pela ONU na década de 1940. 

Ela recorre a Gohn para definir a expressão e explicar que essas organizações ganharam 

representatividade nos anos 90 e que seu campo de atuação – que sempre foi na sociedade civil- 

“tem sido o do assistencialismo (por meio da filantropia), o do desenvolvimento (por meio de 

programas de cooperação internacional, entre ONGs e agências de fomento) e o da cidadania 

(ONGs criadas a partir de movimentos sociais).” 

A partir de Gohn, a autora define ONGS, como:  

 

Organizações formais, privadas, porém com fins públicos e sem fins lucrativos, 
autogovernadas, objetivando realizar mediações de caráter educacional, político, 
assessoria técnica, prestação de serviços e apoio material e logístico para populações- 
alvo específicas ou para segmentos da sociedade civil, tendo em vista expandir o poder 
de participação destas com o objetivo último de desencadear transformações sociais (...)  
(PERUZZO, 2004, p. 4)  

 

A autora se utiliza do conceito de jornalismo comunitário e salienta a força dos 

movimentos populares dentro dos movimentos sociais. Em busca de solidificação e 

reconhecimento, os movimentos populares unem-se a outras instituições- públicas e privadas. 

Como exemplo da força que eles exercem, a autora cita o movimento da Ação da Cidadania 

contra a Fome e pela Vida, que conseguiu o apoio de mais de dois milhões de pessoas e a 

crescente adesão de empresas a essas organizações.  

No artigo Comunicação Comunitária e Educação para a Cidadania, Cicilia (2004, p.4) 

define movimentos populares como o “conjunto de organizações das classes subalternas que são 

constituídas com objetivos explícitos de tentarem obter um melhor nível de vida através do 

acesso a bens de consumo individual e coletivo, da garantia da satisfação dos direitos básicos de 

sobrevivência e de participação política na sociedade (...)”  

A partir disso, surge também a força da comunicação, por meio dessas organizações. As 

vozes da exclusão se manifestam na comunicação comunitária, que proporciona aos receptores 

das mensagens das mídias tornarem-se emissores. Segundo Cicília (2004, p.8), os meios de 

expressão populares (ou alternativos à grande mídia) foram sendo criados como alternativa à 

censura que regia a sociedade e os media no período da ditadura. Esses canais de comunicação, 

restritos, abriram-se para o pluralismo na metade da década de 1990.  
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Segundo a autora, muitos dos “meios de comunicação comunitários ou populares 

contribuem duplamente para a construção da cidadania” (PERUZZO, 2004, p.7). Facilitam a 

compreensão das relações sociais, dos assuntos públicos e políticos; valorizam o saber popular 

(identidades e raízes populares); informam assuntos de interesse social.  

A inserção dos movimentos populares na comunicação está ligada à educação, que Cicilia 

define como um processo de “edu-comunicação”. A educação informal se desenvolve nas formas 

próprias de comunicação desses movimentos do povo, que aprende na prática, na medida em que 

se engaja na formação dessas interações sociais. Os envolvidos nesse processo mudam o seu 

modo de ver e relacionar-se com a sociedade, adquirem visão crítica em relação aos mass media, 

participam da produção e transmissão das mensagens, planejamento e gestão de veículo 

comunitário.  

 

(...) Existe uma insubmissão, uma rebeldia frente (...) a muitos poderes. Tudo o que 
passa pelos movimentos feministas, pelos movimentos ecológicos, pelos movimentos 
homossexuais, étnicos, raciais, os movimentos dos negros. (...) Estes movimentos, 
pequenos, em sua maioria inarticulados, à medida que se articulem e articulem a escola, 
e os meios de comunicação municipais, comunitários, irão criando redes de formação de 
cidadãos que vão ser muito eficazes, para fazer com que essas vozes dispersas comecem 
a tomar corpo no espaço regional e, mesmo, no espaço nacional. (MARTÍN-BARBERO 
apud  PERUZZO, 2004, p.6) 
 

Junto ao crescimento do Terceiro Setor e entidades e à exposição das pautas sociais nos 

mass media, cabe destacar os esforços individuais, que são a demonstração da força que reside 

em cada ator social, e que cresce a cada dia. “Por isso, os bons jornalistas na área nasceram, creio 

eu, de esforços individuais. Louváveis, meritórios, admiráveis, mas, ainda assim, solitários, quase 

sempre empíricos”, ressalta o também jornalista Clóvis Rossi, ao apresentar a pesquisa da ANDI. 

(VIVARTA 2003, p.9) 

Um desses exemplos é o presidente da Agência Repórter Social. O jornalista Fábio de 

Castro, no momento, organiza uma dissertação de doutorado sobre o conceito de Jornalismo 

Social7 e luta pela expansão e credibilidade do mesmo através da agência de notícias que chefia. 

Como exemplos de iniciativas recentes no país, ele cita a fundação da Organização Não- 

Governamental Anjos (Agência Nacional dos Jornalistas Sociais), já citada anteriormente,  e da 

                                                           
7 CASTRO, Fábio de. Conceito de Jornalismo Social: um estudo sobre as fontes da Folha de São Paulo no noticiário sobre as 
questões sociais. Projeto de Doutorado em Jornalismo Social. ECA-USP, 2005.  
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Agência Repórter Social- em 2002 e 2003, respectivamente, em São Paulo; a criação do Prêmio 

Caixa de Jornalismo Social; a fundação do Curso de Pós- Graduação em Jornalismo Social na 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo; a adequação de empresas à 

Responsabilidade Social; iniciativas da sociedade civil e o Fórum Social Mundial, que arrastou 

multidões no Brasil e tem proporções mundiais.  

As manifestações de proteção à infância também aumentaram no país. PONTE (2002, p. 

158) destaca debates públicos, ONGS, a ANDI e “a cobertura jornalística como tema de reflexão 

pela Federação Internacional dos Jornalistas (FIJ)”. São consideradas carro-chefe na defesa dos 

direitos da criança a ANDI e a Unicef. 

As organizações em prol do cumprimento do desenvolvimento social despontam e 

ganham destaque também nos países vizinhos. A AVINA foi criada por um empresário suíço em 

1994. A entidade apóia iniciativas para o desenvolvimento sustentável, eqüidade, conservação e 

manejo dos recursos naturais, governabilidade democrática e Estado de Direito na América 

Latina. Com sede no Panamá, conta com 21 representações no continente, inclusive no Brasil. 

Na Argentina, o jornalismo social tem como principal defensor a Associação Civil 

Periodismo Social. Nesse país, a sociedade civil e o Estado utilizam a arte como ferramenta de 

inclusão de crianças e adolescentes carentes. Elas têm a oportunidade de desenvolver 

potencialidades através da dança, música, artes cênicas e visuais. "Cuando un chico logra 

entusiasmarse y tomar interés por algo comienza a proyectarse, a armar un proyecto de vida 

posible, a imaginar. Se trata de romper esa idea de que un chico en situación de pobreza o en un 

ámbito marginal no puede, por ejemplo, tocar el violín", explica Horacio Cuello, coordenador do 

Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles da Secretaria de Cultura. 

Destacam-se, nessa empreitada, a Fundación Crear Vale la Pena e El Culebrón Timbal, 

que junto à organizações do Brasil, Chile e Peru, integram a Rede Arte e Transformação Social, 

patrocinadas pela AVINA.  

Também são destaque a Asociación Artes Escénicas, Circo Social Der Sur, Fundación 

Kine, Cultural y Educativa e uma Orquestra: Orquesta Juvenil del Consejo de Niñez, 

Adolescencia y Família. 

O fenômeno recente se prolifera e exige a atitude do quarto poder.  
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O jornalismo não será capaz de cumprir sua função, de consumar sua razão de ser, 
enquanto não priorizar devidamente o problema social. Com o fim da ditadura e a 
abertura política, essa passou a ser a maior ameaça à democracia. (...) Com o 
amadurecimento progressivo da democracia, essas questões estarão cada vez mais em 
pauta. É nesse país e nesse contexto que defendo a idéia de Jornalismo Social.” 
(CASTRO, 2005) 

  

Mas fazer jornalismo social representa enfrentar desafios. Ainda maiores para quem não 

possui a estrutura dos grandes meios. Os veículos com propostas sociais têm mais dificuldades 

para conquistar a publicidade e produzir grandes tiragens.  Um desses exemplos é a Revista Ocas, 

que tematiza os moradores de rua do país. Cerca de dez voluntários redigem cada edição, com 

uma tiragem mensal de 7.500 exemplares.  Do valor cobrado por cada um, um terço é destino à 

impressão e dois aos vendedores, moradores de rua, que também são responsáveis por alguns 

textos e fotos.  

Outro exemplo é a Agência de Notícias da Aids. Fundada em 2003, sob a inspiração da 

Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI), ela conta com quatro jornalistas 

contratados para o ofício. Hoje o site supera mil visualizações por dia e conta com a atenção de 

ativistas, gestores públicos e comunidade científica.  

Superar as dificuldades financeiras não é obstáculo forte o bastante para esmorecer os 

ativistas sociais. As barreiras são recompensadas em dobro. Por existir essa crescente ação 

individual na imprensa, o quadro se desenha positivo. Os consultores da ANDI analisam que 

mesmo que freqüentemente sejam resultado de esforços individuais- e não de linhas editoriais 

consolidadas- essas reportagens apontam para a viabilidade de uma presença cada vez mais pró-

ativa dos meios de comunicação frente à pauta do desenvolvimento humano e social.       

O jornalismo social é abrangente. As escassas abordagens sociais presentes em díspares 

editorias são então reunidas através dele, que as tangencia e percorre a todas. Não é apenas 

transmitir uma visão financeira em uma crise na editoria de economia; noticiar de forma 

sensacionalista a necessidade de uma criança que precisa de doações; ou expor na TV famílias 

miseráveis como exemplo de um país que amarga nessa condição. 

Não são as manifestações esporádicas na mídia, nem a cobertura superficial de temáticas 

tão relevantes. O jornalismo social é maior, e para seus defensores, merece o mesmo espaço e 

relevância que as demais. A luta é para que ele seja transformado oficialmente em uma categoria, 
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a fim de reunir com força as vozes que ecoam de tempos em tempos nos meios de comunicação e 

são logo esquecidas. 

O presente estudo defende que o conceito de jornalismo social nomeia as diretrizes que 

compõem esse “neologismo”. A união desses fatores forma o que se chama de Desenvolvimento 

Social, baseado na dignidade humana, nos direitos humanos, na igualdade, no respeito, na paz, na 

democracia, na responsabilidade e cooperação mútua, respeito aos valores religiosos, éticos e 

histórico cultural das pessoas.  

Assim, a expressão em questão é formada justamente pelas categorias que os veículos de 

comunicação não priorizam. Baseado na revisão bibliográfica e inspirado nas categorizações 

nomeadas pelos defensores do conceito- como ANDI, Agência Periodismo Social e Agência 

Repórter Social- este trabalho dividiu as categorias que formam essa gênese de jornalismo, a fim 

de auxiliar na construção do conceito e facilitar a análise da presente pesquisa. O jornalismo 

social é então dividido em seis grandes categorias: Direitos Humanos, Direitos Sociais, Exclusão 

Social, Desigualdade social e de gênero e Desenvolvimento Sustentável.  

Os Direitos Humanos são os direitos fundamentais, para que o homem se desenvolva 

plenamente. Segundo Vivarta (2003, p.170), “todos os seres humanos devem ter assegurados, 

desde o nascimento, as mínimas condições necessárias para se tornarem úteis à humanidade e 

receber os benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar”. O marco de conquista desses 

direitos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas em 1948.  

No presente estudo, os Direitos Humanos são subdivididos nas categorias violência e 

proteção à infância e a adolescência. Na mídia, as crianças são retratadas de maneira 

sensacionalista, como ganchos emocionais, “crianças vítimas”, endossa Raquel Ponte (2002). É a 

criança vítima de doenças, das redes de pedofilia, da exploração sexual comercial e do 

crescimento dos meninos de rua. “São imagens simbólicas colocadas mais para serem vistas do 

que ouvidas” (PONTE, 2002, p.157). 

A segunda categoria são os Direitos Sociais, que abrangem o “direito a um mínimo de 

bem-estar econômico e segurança; direito de participar, por completo, na herança social e levar a 

vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade; direito de 

acesso ao sistema educacional, de saúde e aos serviços sociais”. (VIVARTA, 2003, p.170). Neste 



 

 

 

23

trabalho, a categoria é subdivida em: cidadania; direito de acesso à saúde e direito à educação e 

acesso a bens culturais. Para Vivarta (2002), a cidadania é condicionada pelo elemento civil – 

liberdade de ir e vir, de imprensa, de pensamento e fé. Direito à propriedade e de concluir 

contratos válidos e o direito à justiça, direito de participar no exercício de poder político e social, 

direito a um nível mínimo de bem-estar econômico e segurança. 

A educação é a base para a resolução da maioria dos problemas que assolam a população. 

Ela é colocada como meta na Declaração da ONU, como arma de combate à pobreza. A nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação garante a educação infantil para todas as crianças de zero a 

seis anos, com acesso a creches e pré -escolas. Mas o déficit nesses estabelecimentos é brutal. O 

relatório do Banco Mundial sobre o Brasil, concluído em 2002, ressalta:  

 

A educação gera capital humano e social. Os investimentos em educação podem 
transmitir mensagens culturais e construir a coesão social, mas também podem elevar a 
capacidade de geração de renda dos indivíduos e a produtividade da economia. Embora 
o crescimento econômico decorrente dos investimentos públicos em educação pareça 
levar mais tempo para produzir resultados, os benefícios para as pessoas são mais 
imediatos. (VIVARTA, 2003, p. 32) 
 

A terceira categoria que compõem o jornalismo social é a Exclusão Social, que depende 

do que cada sociedade considera como integração social. A definição tradicional volta-se para a 

população sem-teto, a pobreza urbana, a falta de acesso a empregos. Está a exclusão subdividida 

em: movimentos sociais e exclusão étnica- racismo em relação à negros, índios e pardos. 

A Quarta categoria é a Desigualdade Social. Para Vivarta (2002, p.170), é mais que um 

problema de concentração de renda: é a desigualdade entre indivíduos e, muitas vezes,remete ao 

que é considerado injusto. Está ligada à eqüidade, que oferece oportunidades iguais através de 

ações que reconhecem a diversidade entre os grupos políticos e indivíduos. A desigualdade 

subdivide-se: em fome (privação de capacidades, renda e necessidades básicas, crise econômicas, 

elevação dos preços e políticas públicas) e pobreza (privação dos meios para satisfazer as 

necessidades básicas como emprego e serviços de saúde e educação).  

A definição mais comum de pobreza parte de valores monetários básicos para que as 

pessoas possam atender suas necessidades também básicas. “Mundialmente, o valor mais 

utilizado para estabelecer essa definição de pobreza é o de uma renda per capita igual ou menor a 

US$ 2 por dia. No Brasil, os cálculos utilizados definem essa linha como renda igual ou menor a 
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meio salário mínimo por mês per capita.” (VIVARTA, 2004, p. 135). A pobreza extrema e a 

fome são estreitamente ligadas, já que a primeira provoca perda de potencial humano no contexto 

de desenvolvimento social, produzindo reflexos na economia. A redução dos dois problemas é o 

primeiro compromisso firmado na Declaração do Milênio.  

Já a desigualdade entre homem e mulher ainda é evidente em muitos aspectos da 

sociedade. Promover essa igualdade também é um dos compromissos para o novo milênio. As 

mulheres são protagonistas da maior parte das estratégias de superação de desigualdades e 

merecem o foco das notícias e das políticas públicas.  

A sexta e última categoria de jornalismo social é o Desenvolvimento sustentável. Vivarta 

(2003, p.169) usa o Relatório Brundtland (elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento e criada pelas Nações Unidas) para definir Desenvolvimento 

Sustentável: “o que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.  Fazem parte deste contexto, alternativas 

de preservação para uso excessivo dos recursos naturais que não consideram a capacidade de 

suporte dos ecossistemas. Tornou-se questão global a partir da constatação, na Rio 92, de que há 

uma ligação entre degradação ambiental, pressão populacional e pobreza. 

 

2.1.3 O jornalismo social na mídia 

 

O jornalismo na contemporaneidade é visto como promotor do espetáculo da notícia, 

condicionado pela velocidade de produção e escassez do tempo, e substituto do espaço público. A 

filósofa Marilena Chauí é mais enfática. Para ela, o jornalismo é uma indústria, regida pelo 

capital. 

 

Do ponto de vista econômico, os meios de comunicação são empresas privadas, mesmo 
quando, como é o caso do Brasil, rádio e televisão sejam concessões estatais, pois estas 
são feitas a empresas privadas. Ou seja, os meios de comunicação são uma indústria (a 
indústria cultural) [...] dizendo-nos o que devemos pensar, sentir, falar e fazer, afirmam 
que nada sabemos e seu poder se realiza como manipulação e intimidação social e 
cultural. (CHAUÍ, 2006, p.6) 
 

 Paiva (2002, p.37) defende que a mídia tem a responsabilidade de atuar como espaço 

público, e para isso, “precisa orquestrar um monumental esquema de construção do real”, o que 

inclui a seleção de notícias a serem trabalhadas no ritmo veloz e a espetacularização dos fatos.  



 

 

 

25

Ao analisar a mídia,  Ponte (2002, p. 172), concorda com Paiva, citando, além da lógica 

do espetáculo, a pressão acentuada da concorrência, o insuficiente conhecimento do campo 

social, o conformismo nas formas de fazer notícia, com a fragmentação dos acontecimentos em 

editorias isoladas.  

Para comprovar o quanto a cobertura isolada de temas sociais é um equívoco, o 

economista da Cepal, no Brasil, Carlos Mussi, defende que, no caso da Aids, por exemplo, 

enquanto a mídia analisa o aumento do número de casos e o quanto está sendo gasto na área, não 

se dá conta que a “política de luxo de combate à Aids foi pensada a longo prazo, a fim de evitar 

chegar ao limite da África e ter prejuízos incalculáveis”. (apud VIVARTA, 2003, p.40) 

Paiva ressalta ainda que o jornalismo está “engessado”, através do modelo criado por Paul 

Lazersfeld, o gatekeeper, que filtra, avalia, processa e difunde as informações. A autora defende 

então a abordagem social e do coletivo: 

 

Quanto maior a possibilidade da convivialidade identitária, mais chocantes serão as 
expressões restritas ao particular. Quanto mais generalizado o sentimento de desalento e 
mais destroçados os liames sociais, menos impacto produzirá o surgimento, no cenário 
midiático- agora em substituição ao espaço público, de posturas grupais. (PAIVA, 2002, 
p. 35) 

 

Falar em pautar o social na mídia exige que se fale na maneira como são pautados 

assuntos de outras áreas. A conclusão que se obtém é que o factual com raros debates conceituais 

é o que predomina. 

Na TV não é diferente. Mesmo que atue como repórter especial da Rede Globo há mais de 

15 anos, Marcelo Canellas sente as dificuldades em veicular as matérias que produz, 

caracterizadas pelo enfoque social. Nas palestras que profere pelo país, ele faz questão de relatar 

o quão difícil foi convencer a emissora a veicular uma série de reportagens que teve grande 

repercussão e destaque em sua carreira. Ele relembra: “ Há muito tempo me dedico a reportagens 

sobre esses temas e encontro dificuldade em emplacar algumas matérias. Em 2001, fiz uma série 

de reportagens sobre fome para o Jornal Nacional. Levei um bom tempo para convencer as 

pessoas de que daria certo”. (apud VIVARTA, 2003, p. 38) 

A abordagem escassa do jornalismo social também deve-se à falta de preparo da maioria 

dos profissionais do meio, que não visualizam a complexidade dos temas do desenvolvimento 

social. Além da formação deficitária no lado social, não têm apoio das empresas jornalísticas para 
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investir nessas pautas e em cursos de especialização na área. Essa opinião não vêm de fora da 

mídia: é do repórter Clóvis Rossi (apud VIVARTA, 2003, p.9). 

A falta de preocupação com a responsabilidade social, em muitas empresas de 

comunicação, é endossada pela opinião de Marcelo Canellas (VIVARTA 2003, p.38): “Isso 

acontece porque o espaço da imprensa é dedicado a temas que interessam à elite. A imprensa é 

reflexo da sociedade. Quanto mais democrática a sociedade for, mais democrática será a 

imprensa.”  

Junto a isso, conta o fato de que, na prática jornalística, o dead line dita as regras, o 

espaço para a diagramação nos jornais é contado, tanto quanto os poucos minutos disponíveis 

para as reportagens da TV. O tempo é curto, e o dinheiro para gerenciar tantos funcionários, 

equipamentos e empreitadas, idem. 

Na maioria das vezes em que os temas de pobreza, desenvolvimento humano e 

desigualdade social são abordados, o impulso parte do agendamento8. Cobertura de eventos,  

press- releases de doações e estatísticas fazem parte da rotina nas redações. E o “ir além da 

notícia”, tão necessário na cobertura do jornalismo social, vai sendo deixado para trás. “A mídia 

não consegue realizar uma cobertura sistemática desses temas” como bem disse Canellas (apud 

VIVARTA, 2003, p.39)  

A sociedade excludente, portanto, está retratada nos telejornais. Não no conteúdo das 

notícias, mas na construção delas. Márcia Amaral (2002, p.31) ressalta a importância da polifonia 

no jornalismo e cita como problemas da imprensa brasileira a rotina de eleger principalmente 

fontes oficiais, de subvalorizar a reportagem de rua e de pautar constantemente os mesmos temas. 

A autora cita Souza9, que, através de uma pesquisa sobre os jornais portugueses- cujas 

conclusões podem ser aplicadas aos do Brasil, concluiu que as notícias inibem a divulgação de 

idéias alternativas sobre a realidade social, já que excluem quem tem menor prestígio para 

privilegiar aos mais poderosos. 

Ela também recorre a Wolf (apud AMARAL, 2002, p.224) para embasar a idéia de que as 

fontes populares são apenas lembradas quando ocorre alguma catástrofe, protesto ou acidente que 

as envolva. “[...] Normalmente, quem não exerce poder na sociedade, não ocupa cargo 

                                                           
8 Agendamento: Ou agenda-setting. Segundo TRAQUINA (id. Ibid) são questões e acontecimentos vistos num determinado ponto 
no tempo e classificados segundo uma hierarquia de importância. É a relação entre a agenda pública e a agenda jornalística. Tem 
o papel de seleção dos tópicos para a agenda jornalística e a seleção de enquadramentos. 
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representativo ou não tem representatividade econômica, não tem voz na notícia, a menos que 

suas ações produzam efeitos noticiáveis moral ou socialmente negativos.” 

O princípio jornalístico básico do contraditório, de ouvir o “outro lado” é praticamente 

inexistente. Na pesquisa realizada pela ANDI em jornais brasileiros e já citada nesse trabalho, 

constatou-se que apenas 11,2 % dos textos publicados apresentam o princípio do contraditório, 

com opiniões divergentes sobre o assunto em foco. Para suprir esse deslize, a fim de reforçar os 

direitos dos cidadãos, são colocados como sugestões aprofundar a avaliação das ações solidárias - 

individuais ou coletivas - e verificar o impacto local de medidas macroeconômicas. 

Faz-se necessário utilizar múltiplas fontes sem privilegiar apenas as oficiais, e mais do 

que ouvir várias vozes que têm a mesma visão dos fatos, usar fontes com pensamentos 

contraditórios e, assim, ter também a pluralidade de idéias. Como afirma Medina (apud 

HOHLFED, 2002, p 37):  “A seleção das fontes de informação terá de se enriquecer através da 

pluralidade de vozes e, ao mesmo tempo, da qualificação humanizadora dos entrevistados 

descobertos. 

A mídia tem um papel fiscalizador, ainda mais acentuado no Brasil após o impeachment 

do presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. Esse papel é relembrado pelos estudiosos dos 

Jornalismo Cívico, que consideram mais adequada para tal a expressão “Poder Moderador”.  
 Para eles, a mídia deve ir além do ato de relatar e transmitir os fatos e servir como um elo 

para a efetivação da cidadania e funcionamento da sociedade. Um dos “pais” do civic journalism, 

o editor americano Davis Merritt, pensa que a imprensa precisa ir “até uma missão muito mais 

ampla, de ajuda para que a vida pública funcione bem e atuar baseando-se nesse imperativo”. 

(apud FERNANDES, 2002, p. 99.) 

Em Vivarta (2003, p.39) são colocadas como sugestões um debate conceitual nas redações 

e a contextualização das reportagens, com o aprofundamento de questões através da produção de 

reportagens em série, o investimento em pautas que apresentem um olhar mais abrangente dos 

problemas brasileiros. Ter bem claro o real significado das expressões que se referem aos temas 

de desenvolvimento e pobreza deve ser visto como um ato cotidiano no jornalismo, apesar da 

dificuldade que essa ação apresenta nos veículos divididos em editorias. Os media, relatam o 

cotidiano com mais precisão mas deixam uma barreira na abrangência dos assuntos sociais.  

                                                                                                                                                                                            
9 SOUZA, Jorge Pedro. Diários Portugueses: que espaço para o cidadão comum? 
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Esse tratamento do assunto traria modificações na medida em que as definições fossem 

discutidas nas redações e desdobradas para a sociedade através da veiculação. Conforme Rossi 

(apud VIVARTA, 2003, p.9), “o processo deve ser de democratização e qualificação da 

informação para a construção de consciências e de mobilização transformadora [...] Educar 

jornalistas e a mídia é um trabalho cotidiano, que exige imensa paciência, porque a competição 

pelo pouco espaço disponível nos jornais é feroz, brutal, selvagem.”   

Para Marialva Barbosa (2002), esse complexo processo educativo deve ter suas bases 

lançadas nos cursos de graduação de jornalismo. A autora utiliza o biólogo francês Jean Didier 

Vincent como respaldo para enfatizar que a escola deve priorizar o lado humano, e que, dessa 

forma, para formar jornalistas dignos é preciso primeiro formar seres humanos. Ele prega que a 

escola não pode ir contra o humano, ponto do qual a autora parte para dizer que é dever das 

faculdades nortear o pensamento ético para um foco universal, não particular.  

A ética humana deve vir antes da jornalística, conforme a autora, enfática ao argumentar 

que “ensinar é procurar mostrar que o destino individual está irremediavelmente ligado a um 

destino social, histórico, imaginário, mítico ou religioso [...] Ensinar é ajudar o aluno a 

reconhecer a sua própria humanidade” (BARBOSA 2002, p. 92). Como argumenta Peruzzo 

(2004), a escola  deve preparar as pessoas para o exercício dos seus direitos humanos e de 

cidadão.  

PERUZZO (2004, p. 4) explica que essa educação para a sociedade e exercício da 

cidadania é um aprendizado transmitido não só na universidade, mas também no âmbito familiar, 

nas relações sociais, igreja, sindicatos, movimentos sociais, ONGs, e meios de comunicação de 

massa. Os meios de comunicação de massa, essencialmente, são colocados então como um meio 

de educação informal, por sua influente presença no cotidiano das pessoas, e principalmente da 

juventude, ainda que a maioria das programações não esteja voltada para esse fim. 

Nesse contexto, Cicilia defende a teoria da “edu-comunicação”, a simbiose entre os 

campos da educação e da comunicação em prol da cidadania, não através do papel da mídia, mas 

da comunicação que surge na prática de organizações de interesses coletivos - como movimentos 

populares, comunitários e ONGs. Os receptores se educam a si mesmos em contato com a 

comunicação, tanto com a massiva como com a alternativa. A autora lembra que: 
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A pressão dos setores populares organizados contribuiu para que a mídia abrisse mais 
espaço para a transmissão de suas mensagens, bem como para a transmissão de 
programas produzidos por entidades sem fins lucrativos mais bem estruturadas. No 
entanto, a própria democratização da sociedade contribuiu para provocar modificações 
no interior do sistema nacional de comunicação. O interesse das audiências por temas 
mais sintonizados com as realidades locais faz com que até os grandes meios de 
comunicação procurem suprir tal demanda. (PERUZZO, 2004, p. 8) 

 

Já constatou- se que a idéia geral de desenvolvimento evoluiu : é uma noção que abrange 

mais do que apenas indicadores econômicos como o Produto Interno Bruto (PIB) de uma nação. 

Isso se deve também à visão trazida pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento), que todos os anos divulga textos sobre o relatório de desenvolvimento 

humano. Ele também considera como indicadores de desenvolvimento a expectativa de vida, 

nível de educação, meio ambiente, democracia, direitos políticos, civis e sociais.  

Para acompanhar essa evolução, estudiosos e profissionais da área concluem que se faz 

necessária a educação da mídia e fontes de informação na questão do desenvolvimento social. 

Como consultores da ANDI, sociólogos, antropólogos, economistas e jornalistas pontuaram os 

caminhos para aprimorar a cobertura dos temas relacionados ao desenvolvimento humano. Para 

eles, mais do que deixar de lado a veneração por estatísticas, os jornalistas devem considerar 

também outras variáveis que influenciam a sociedade, e ir até a essência dos conceitos sociais, 

desdobrando-os para o público. O social não deve ser separado do econômico, ainda que a 

cobertura em questão seja apenas econômica. 

Dessa forma, além de informar as questões de impacto social, o jornalismo ultrapassa a 

questão do “para que informar?” e amplia-se para “a quem interessam essas informações?” Ou 

seja, noticia além da ótica do bem comum e volta-se para os cidadãos, alcançando o dever de 

promover a dignidade das pessoas. Como relembra Marilena Chauí, (2006, p. 7), “a cidadania 

democrática exige que os cidadãos estejam informados para que possam opinar e intervir 

politicamente e isso lhes é roubado pela mídia.” 

Para chegar ao momento em que a mídia alcance com eficiência a população, 

convenciona-se também a educação do cidadão, como ressaltou Cicilia Peruzzo (2004, p.10). O 

cidadão busca o seu espaço na comunicação, seja como fonte ou foco das reportagens.  
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2.2 CAPÍTULO II - O CONTEXTO DA MÍDIA TELEVISIVA  

 

2.2.1 A evolução da televisão e os primórdios do telejornalismo brasileiro  

 

A TV, no Brasil, surgiu há 56 anos na cidade de São Paulo, com um nome tipicamente 

brasileiro: TV Tupi. A primeira estação brasileira de televisão era exibida no canal 4 e pertencia 

ao Grupo Diários Associados, criada pelo empresário Assis Chateaubriand, também responsável 

pelo surgimento das Organizações Globo. A TV nacional apareceu quatorze anos depois da 

primeira transmissão mundial de televisão, que ocorreu na Inglaterra, em 1936. 

A TV Tupi colocou então a “pedra” fundamental para a construção da história do 

telejornalismo no Brasil. Exibe no dia 19 de setembro de 1950 - um dia após a inauguração da 

emissora- o primeiro telejornal do país, chamado de “Imagens do dia” e a primeira telenovela, a 

conhecida “Sua Vida me Pertence”.  

Em 1951, a emissora ganha instalações no Rio de Janeiro e, dois anos depois, inicia o 

telejornal “Repórter Esso”. No mesmo ano, ganha uma concorrente: a TV Record, em São Paulo. 

A assertiva de que a concorrência surge quando há público comprova-se quando se analisa o 

aumento de telespectadores na época: os cerca de 100 aparelhos de televisão existentes no ano do 

surgimento da emissora, já contabilizavam 120 mil. No início da década de 60, esse número 

ultrapassou um milhão de aparelhos que já podiam assistir a 20 emissoras de TV. 

Evolução combinada à revolução tecnológica. As mudanças continuam e chegam no auge 

com a revolução provocada pelo surgimento do videotape10. Por causa dele, os programas podiam 

passar das transmissões ao vivo às gravações editadas. A evolução também foi atrelada à 

revolução política: a ditadura militar dominou o país em 1964.  

O controle da sociedade não poderia deixar de ser submetido à mídia, segundo o jornalista 

Eugênio Bucci (s/d). Essencialmente à mais massiva delas: a televisão. O então presidente, 

General Humberto Castello Branco, agiliza a transmissão via satélite pela Empresa Brasileira de 

Telecomunicações (Embratel), em 1965.  

                                                           
10 Videotape: Segundo BARBEIRO & LIMA (2005), é o equipamento eletrônico que grava o sinal de áudio e vídeo gerado por 
uma câmera. Acoplados, um ou mais videotapes são usados para a edição de matérias nas ilhas de edição.  
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No mesmo ano, ocorre a fundação da Rede Globo de Televisão, no Rio de Janeiro, pelo 

jornalista Roberto Marinho. Logo após o seu surgimento, já assume a liderança da TV no país. As 

televisões brasileiras atravessam a censura, o que não impediu a sua proliferação. Nesse período, 

mais três emissoras despontaram no cenário. 

O ano de 1965 seria o divisor de águas da história da TV, segundo BUCCI (s/ d). Para ele 

tudo o que foi falado a respeito da história da TV até esse ano, deve ser considerado como pré-

história da televisão no país. Isso porque para ele o país teve a primeira exibição televisiva em 

1950, mas só conseguiu “integrar sua nacionalidade” no início da década de 70, devido às 

dificuldades impostas durante a ditadura.  

 Em São Paulo, em 1969, surgem a Rede Bandeirantes de Televisão e a TV Cultura, a 

última com finalidade educativa, amparada pela Fundação Padre Anchieta do governo do Estado 

de São Paulo. Em 1970, a TV Gazeta é inaugurada pela Fundação Casper Líbero. O empresário 

Sílvio Santos estrutura a TVS no Rio de Janeiro, no canal 11.  

A evolução acompanha a velocidade característica da televisão. Em 1972, é estabelecida a 

TV em cores no país. Dois anos depois, é implantado o Sistema Brasileiro de Telecomunicações 

por Satélite. 

Os anos 80 são marcados por inaugurações das que viriam a ser duas grandes redes: o 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e a Rede Manchete (atual Rede TV). O SBT surgiu a 

partir da TVS em 1981, com a compra das emissoras TV Tupi, Marajoara, Piratini e Continental. 

Em 1990 e em 1993, surgem a MTV Brasil em São Paulo e a Central Nacional de Televisão 

(CNT) em Londrina no Paraná, respectivamente. 

As transformações não param. A televisão por assinatura aparece no Brasil em 1991, 

através da Net Multicanal (Organizações Globo) e da TVA (Grupo Abril). Em 1996, a Net lança 

o sistema Sky e a TVA, a DirecTV. Elas conduzem o sinal de televisão do satélite até as casas, 

através de cabos ou parabólica. No mesmo ano, a Rede Globo inaugura o centro de produção de 

TV Projac no Rio de Janeiro e, dois anos depois, faz demonstrações de transmissão de TV em 

alta resolução.  Em 1999, entra no ar o Canal TV Globo Internacional nos Estados Unidos e 

Japão.  

O ápice da evolução contínua é apontado como a televisão do século XXI: a TV Digital 

ou de alta definição. Segundo BARBEIRO & LIMA (2005, p 49), as emissoras a cabo ou satélite 
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tendem a perder espaço para as analógicas, mudança que está em curso no país. Ele explica que já 

surgiram comparações dessa revolução com o surgimento da TV a cores em 1970 e que a tv 

digital está no bojo das transformações econômicas da globalização. 

Em 1998, surge a rede Pública de Televisão (RPTV), formada por TVS Educativas 

estaduais, encabeçada pela TV Cultura de São Paulo e pela TVE do Rio de Janeiro. A partir 

disso, essas emissoras passaram a exibir programações integradas e, com a organização, crescem 

no país. São geradoras estaduais e retransmissoras ligadas a instituições e fundações, e têm como 

objetivo transmitir uma programação cultural e educativa. 

Segundo dados da Anatel de 1999, a TV aberta no país possui 269 emissoras geradoras e 

2.591 retransmissoras dessas emissoras, em atividade até maio de 2000. As maiores redes 

brasileiras de TV Aberta são a Rede Globo de Televisão (com 113 emissoras geradoras e 

afiliadas), seguida do Sistema Brasileiro de Televisão – SBT (com 98 emissoras), Rede Record, 

Rede Bandeirantes, Central Nacional de Televisão (CNT), TV Gazeta e Rede TV!.  

Segundo a pesquisa Ibope de 2001, a Rede Globo cobre 99,7% dos municípios brasileiros, 

seguida do SBT, com 97,58%, Bandeirantes, 60, 36%, Record 42,38%, Rede TV com 29,85% e a 

CNT, com 6,10%. 

Essa liderança da emissora “global” se estende, obviamente, ao telejornalismo. Após a 

exibição do primeiro telejornal “Imagens do Dia” pela extinta TV Tupi em setembro de 1950, o 

telejornal referência até os anos 70 foi o “Repórter Esso”. Também pertencente à TV Tupi, 

estreou em 1953 e primava pela transmissão de notícias nacionais e internacionais. Na mesma 

época, a emissora criou a “Edição Extra”, primeiro jornal vespertino. Em 1962, a TV Excelsior 

estreou o “Jornal de Vanguarda”, uma sensação na época pela mudança do estilo de noticiário 

radiofônico que predominava até então, utilizando vários locutores e comentaristas. E entre tantos 

telejornais que seguiram até hoje, desponta o Jornal Nacional, que é líder de audiência desde a 

sua criação. Em 1º de dezembro de 1999, a Rede Globo entra em rede, com a veiculação do 

“Jornal Nacional”, com notícias nacionais e internacionais.  
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2.2.2 TV Pampa e RBS TV 

 

Considerado o segundo maior grupo gaúcho na área de mídia, a Rede Pampa de 

Comunicação surgiu a partir da Rede Rio-grandense de Emissoras Ltda., que foi formada pela 

união de quatro rádios em 1977. Nesse contexto, em julho de 1980 surge a TV Pampa - canal 4, 

em Porto Alegre. As sucursais da emissora foram implantadas em 1987, em Carazinho e Pelotas 

e, em 1991, em Santa Maria. Em 1983, a TV Pampa transmitia a programação da Rede 

Manchete. Em 1992, passou a exibir o Sistema Brasileiro de Televisão – SBT, e, desde 1º de 

dezembro de 1997, transmite a Rede Record.  

A TV Pampa de Santa Maria foi fundada em 08 de novembro de 1991. A equipe é 

formada por três jornalistas: o coordenador de Jornalismo e apresentador, a produtora, o repórter. 

O repórter também é editor.  Na sucursal de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, um 

cinegrafista e uma repórter. A técnica é formada por dois cinegrafistas, um motorista iluminador, 

um supervisor de operações, o funcionário que coloca os vts os comerciais e controla o tempo, e 

um editor, que faz vinhetas e abertura de séries de reportagens.  

A área  de cobertura da emissora abrange municípios da região centro (Santa Maria, São 

Sepé, São Pedro do Sul, Formigueiro) e do Vale do Rio Pardo (Restinga Seca, Agudo, Silveira 

Martins). Não há um número certo porque, segundo Borelli (2004)11 há cidades em que alguns 

bairros recebem o sinal e outros não.  

O telejornal Pampa Meio-dia inicia às 12h25min e encerra às 13h, totalizando 35 minutos. 

A estrutura é formada por quatro blocos e três intervalos comerciais. O primeiro bloco é de 

manchetes e previsão do tempo. No segundo bloco, entrevista e SOS Comunidade, um quadro em 

que o público interage e faz suas reclamações. O terceiro é enquete, entrevista ou debate. O 

quarto bloco é de notas e vts, sendo que, na sexta-feira há o quadro musical. Também na sexta, o 

segundo bloco é formado apenas por notas, não há entrevista.  

O formato atual funciona desde 1997 na emissora, que foi idealizado através de um 

projeto do então coordenador de jornalismo Airton Amaral, que buscava um projeto de telejornal 

comunitário e interativo. 

O Pampa Boa Noite vai das 18h30min às 18h55min. Caracterizado por veicular notícias 

mais factuais, apresenta o resumo do dia, através de uma lapada que mostra a seqüência das 
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principais imagens transmitidas no Pampa Meio- Dia. No programa, também é transmitida a parte 

da Sucursal de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, que, apresentada pela repórter e âncora 

de lá, mostra vts ou entrevistas. O programa também conta com uma entrevista no estúdio de 

Santa Maria e o comentário do Jornalista Claudemir Pereira. 

Há um direcionamento para a linha comunitária na emissora. Segundo o coordenador da 

emissora), “o principal objetivo do jornal é prestar serviços, fazer com que a comunidade 

apareça. Deve-se ter comprometimento com a comunidade”. (BORELLI, 2004)11. As pautas são 

pensadas no que é mais importante para a comunidade de Santa Maria, segundo ele. 

A RBS TV é a maior rede de televisão regional da América do Sul. São 18 emissoras de 

televisão aberta afiliadas da Rede Globo (RBS TV) e duas emissoras de tv local, que cobrem o 

RS e SC. O compromisso institucional dos seus jornalistas é “servir às comunidades onde atuam” 

e “facilitar a comunicação das pessoas com o seu mundo”. É incentivar e valorizar tudo o que se 

faz localmente.  

Para a empresa, o ano foi de avanços no Jornalismo Social. Na relação do Relatório Social 

de Responsabilidade Corporativa, publicado no Jornal Diário de Santa Maria de 2 de agosto de 

2006, a bandeira social em destaque do veículo é a campanha institucional “Educar é tudo”. 

Durante seis meses, a pauta educação foi colocada como obrigatória nos meios de 

comunicação da empresa, inclusive na RBS TV Santa Maria, que realizou muitas matérias dentro 

da campanha. Foram 11.362 inserções na TV.   

Em 15 de novembro de 2005, foi lançado lançou o Portal Social, que selecionou 155 

projetos sociais em andamento no RS e SC, para fazerem parte do Portal por dois anos. O Portal 

arrecada doações on-line para as instituições e informa sobre os resultados desse investimento 

social. A RBS TV Santa Maria inseriu-se na campanha, realizando seis reportagens sobre os seis 

projetos sociais de Santa Maria que estão no Portal. O Portal faz parte das iniciativas da 

Organização Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, que também tem como projetos a rede 

ArteCidadania, o Fundo do Milênio para a Primeira Infância, “Eu abraço o Planeta” e “Minha 

Cidadania”.  

A emissora  foi fundada por  Maurício Sirotsky Sobrinho. Na década de 40, ele era locutor 

na praça de Passo Fundo. Depois de tornar-se sócio da Rádio Gaúcha, em 1957, foi nomeado 
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sócio-diretor do Jornal Zero Hora, quatro anos depois. A Rádio também possuía a concessão de 

um canal de televisão, inaugurado em 1962. Nesse contexto, surge a Rede Brasil Sul, o segundo 

grande conglomerado de comunicação no Rio Grande do Sul, abrangendo jornal, rádio e 

televisão.  

Na época da consolidação da TV no país, ter uma emissora no interior ainda era visto 

como sonho. E Santa Maria começava a concretizá-lo quando o então diretor da Rádio Imembuí 

Antônio Abelin e o diretor técnico da rádio, o engenheiro Wilson Aita, viajaram ao Rio de 

Janeiro, onde conquistaram a concessão de uma TV Educativa para a cidade. Era o canal 12. Com 

a mobilização da população santa-mariense, que resultou em 650 acionistas, e unidos à Salvador 

Isaia, em dezembro de 1969 eles fundaram a TV Imembuí. Inicialmente ligada à Rádio Imembuí, 

a emissora teve o controle acionário vendido à RBS na metade da década de 70, passando a ser 

chamada de RBS TV Santa Maria. 

Para Rudiger (2003, p. 107) , a liderança da empresa jornalística no mercado deve-se a 

preocupação com a “renovação tecnológica e qualificação de seus produtos”. O primeiro jornal 

diário do sul do país que adotou a tecnologia off-set de impressão no fim da década de 60, foi 

totalmente assumido pela RBS em 1970. O autor também vê a televisão como a principal mídia 

do grupo RBS. E coloca a TV Gaúcha como propulsora da condição da RBS TV como afiliada 

rio-grandense da Rede Globo de televisão.  

Francisco Rudiger (2003, p.112) afirma que  a “liderança” foi alcançada no final da 

década de 70, muito condicionada pelas vantagens da adoção das câmeras de videotape portáteis. 

Essas proporcionaram “uma renovação da reportagem e conceito de telejornalismo”. 

A partir disso, o Jornal do Almoço desponta como o carro-chefe da empresa nessa 

conjuntura para o autor. O autor cita ainda a criação da Rede Regional de Notícias - antigo 

quadro diário do jornal do Almoço - como a experiência mais importante da empresa, por 

valorizar o regionalismo televisual do interior do estado.  

O autor é enfático, ao afirmar que a televisão é o mass media mais poderoso, a ponto do 

público ter os telejornais como principais fontes de informação. 

 

                                                                                                                                                                                            
11 BORELLI, Viviane, MARIA, Emília Cristina. A Comunidade Acadêmica da Unifra e o telejornalismo produzido em Santa 
Maria: fragmentos de interpretação. 2004. Artigo em fase de publicação. 


