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RESUMO 

 

Este trabalho procura mostrar o comportamento dos jovens santa-marienses em relação ao o 

quadro Proteste Já, do programa Custe o que Custar (CQC). Pelo fato de o jovem ser o 

público alvo do programa, a pesquisa pretende entender o modo que eles recebem um quadro 

de cunho jornalístico e que auxilia nos problemas da sociedade. A produção de sentido que é 

dada ao quadro e como os jovens recebem, de formas diferentes o conteúdo produzido, são 

mostradas no trabalho. Os jovens abordados responderam a questionamentos fechados e 

abertos sobre os valores e sentidos que dão ao conteúdo apresentado nas matérias jornalísticas 

do quadro Proteste Já.  Através do estudo de recepção feito com esses jovens de Santa Maria, 

é possível ver quais os principais valores percebidos e recebidos pelo público local em relação 

ao quadro objeto deste estudo. 

Palavras - chave: Jornalismo. Jovem. Produção de sentidos. Recepção. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo mostra quais os sentidos que os jovens de 15 a 24 anos de Santa Maria 

dão ao receberem o quadro Proteste Já, do programa Custe o que Custar (CQC). 

O programa é exibido na Rede Bandeirantes a partir das 22 horas e 15 minutos, nas 

segundas-feiras, e tem duas horas de duração. A apresentação e os comentários sobre as 

matérias produzidas ficam a cargo de Marcelo Tas, Rafinha Bastos e Marco Luque. O quadro 

não tem horário fixo, mas é apresentado semanalmente. Com formato comprado pela 

Bandeirantes, o programa é exibido em diversos países, mas cada um com suas 

particularidades. 

O jovem é o público principal do programa, tanto na composição da platéia, 

geralmente de caravanas escolares, quanto pelo público que assiste pela televisão. A análise se 

deu sobre a produção de sentidos que esse público, em amostragem, faz do quadro Proteste Já, 

de cunho jornalístico. 

O quadro Proteste Já apresenta sempre uma investigação jornalística de problemas 

não-solucionados da sociedade brasileira. Nele, o repórter apresenta o problema, mostra a 

situação da população que convive naquele ambiente e busca autoridades responsáveis para 

saber o porquê de não ter uma solução para o caso. Sendo assim é proposto um prazo para a 

resolução do problema. 

O tempo dado para a queixa da população, a busca pelas autoridades e suas respostas é 

proporcional, dando pleno direito de resposta para a autoridade questionada. 

Os problemas abordados são geralmente de infra-estrutura urbana, falta de merenda 

em colégios, prédios públicos em desuso, entre outros problemas. Cada caso remete a um 

problema de alguma cidade brasileira que pode acontecer em qualquer outra. Focando em um 

caso específico, pode-se gerar identificação com a cidade em que se vive por uma situação 

parecida. 

Nas duas primeiras temporadas do programa o quadro tinha como apresentador 

Rafinha Bastos. Já na terceira temporada a apresentação passou para Danilo Gentilli. 

O programa oferece uma via de interatividade com o público através do Twitter e via 

e-mail para que possam ser feitas denúncias. O uso de tais ferramentas se dá por todos os 

tipos de pessoas que tenham algum contato com a internet, porém esse estudo se detém aos 

jovens, por ser um público mais heterogêneo e numeroso na população brasileira. 
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O trabalho foi feito através de estudo de recepção, com dez jovens de Santa Maria, de 

diferentes classes sociais, étnicas e religiosas, para obter uma amostragem mais heterogênea e 

semelhante à sociedade santa-mariense e brasileira. 

A escolha desse quadro se deu pelo fato de ele ter uma representação jornalística 

dentro de um programa de variedades, expondo problemas da sociedade brasileira e buscando 

soluções junto às autoridades. 

Os objetivos deste trabalho são analisar os sentidos dados pelos jovens de 15 a 24 

anos, de Santa Maria, em relação ao quadro Proteste Já, do programa CQC; avaliar qual a 

importância dada pelos jovens às matérias jornalísticas do quadro do programa; identificar 

quais são as mediações/fatores que permeiam o processo de recepção do referido objeto de 

estudo e constatar quais sentidos os jovens dão às autoridades entrevistadas no quadro (como 

os jovens vêem as autoridades questionadas). 

O trabalho se faz importante, pois visa a analisar quais fatores são relevantes para um 

grande público, explorado em uma amostragem, dentro de uma matéria jornalística de 

investigação sobre problemas da vida cotidiana, expostos dentro de um programa de 

variedades. 

No capítulo 2 será abordada a sociedade em midiatização e como a televisão é capaz 

de mudar o cotidiano das pessoas. A seguir o tema tratado é o jornalismo que é feito na 

atualidade, assim como a produção de telejornalismo. Os estudos de recepção midiática e a 

explicação de como a relação com um meio de comunicação produz sentidos e leituras 

diferentes são abordados no capítulo 3. 

O capítulo 4 trata, em subcapítulos, a história da televisão no Brasil; a Rede 

Bandeirantes de Televisão, veiculadora do programa que apresenta o quadro estudado; o 

programa Custe o Que Custar (CQC); o quadro Proteste Já, objeto deste estudo e seus 

apresentadores. 

No capítulo 5 são apresentadas as técnicas para busca do material teórico que embasa 

esse trabalho e como foram feitas as coletas de materiais do público que é o target desse 

estudo. 

O capítulo 6 mostra de que é constituído o material escolhido como amostragem do 

quadro alvo desse estudo, quem são os jovens que participam dessa pesquisa e que resultados 

essa pesquisa chega, baseando-se nas respostas apuradas. 
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O capítulo 7 reserva as conclusões a que se chega esse trabalho e as contribuições que 

este traz para o meio acadêmico. 

Concluindo, o capítulo 8 traz as referências que embasaram teoricamente essa 

pesquisa e o capítulo 9 mostra os anexos que ajudaram na conclusão na busca por resultados. 
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2 A SOCIEDADE EM MIDIATIZAÇÃO 

 

A sociedade em midiatização, através do contato com os meios de comunicação e seus 

conteúdos apresentados, tem seus valores, cultura e relações alteradas. As mensagens emitidas 

são absorvidas pela população e passam a fazer parte de cada ser, individualmente. Esse cria 

conceitos e juízos sobre o assunto e soma estes à sua existência. Entende-se então o processo 

de midiatização como 

 

(...) a forma como o receptor se relaciona com a mídia e o modo como ele justifica e 

tematiza essa mesma relação. Por isso, estrutura-se como um processo social mais 

complexo que traz em seu bojo os mecanismos de produção de sentido social. 

(GOMES, 2006, p. 114) 

 

As informações interferem no cotidiano dos receptores, de uma forma ou outra, 

gerando sentidos para a mensagem. O conteúdo exibido altera os comportamentos e reações 

do receptor da mesma.  

 

Podemos afirmar que a informação supõe, então, um produto de uma história, um 

produto “congelado” da ação humana ou de um processo técnico. Um “produto” que 

pode expressar-se de forma objetiva e material (como um texto, por exemplo), e 

também como um processo cognitivo de comunicação (como processamento da 

informação que se interpreta como “sentido”). (ORG: Braga, José Luiz; Neto,1995, 

p. 39)  

 

Esse “produto” é a interação do veículo com o receptor da mensagem. Se o público vê 

que a mensagem lhe acrescenta algo para o cotidiano, dá “sentido” à mensagem recebida e 

continua e exercer essa interação com o mesmo veículo. O compartilhamento dessas 

informações e de que fonte são oriundas aumenta a interação entre público e veículo e 

conseqüentemente a midiatização da sociedade. 

A televisão, objeto deste estudo 

 

(...) está imbricada no amplo processo de midiatização da sociedade e configura um 

modo de posicionar-se frente ao mundo e às coisas. Isso nos insere profundamente 

no campo ético, enquanto hábito, modo de ser, modo de estruturar-se. (GOMES, 

2006, p. 112) 

 

Esse poder da televisão em relação a outros meios de comunicação é ampliado pelo 

seu grande alcance e por unir áudio com imagem em movimento. Cabe à produção 

jornalística, em seu processo de mediação entre a notícia e o receptor, transmitir as 
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informações, deixando a cargo do seu telespectador a criação de juízos sobre os 

acontecimentos. 

Kunczik atribui aos meios de comunicação 

 

(...) a função precípua de facilitar a comunicação entre todos os grupos que 

participam na formação da vontade política, criando assim a opinião pública 

dirigida. (KUNCZIK,2002, p. 100) 

 

A televisão é um dos meios de comunicação que possibilita a interação com o público 

e a transmissão de mensagens. Além do entretenimento, a TV dedica parte de sua 

programação à produção jornalística, abordada a seguir. 

  

2.1 O JORNALISMO NA ATUALIDADE 

 

O jornalismo tem como base a busca por informações sempre atualizadas. A 

velocidade que os aparatos tecnológicos permitem em produzir conteúdo deixa a cargo do 

jornalista o trabalho de apuração e seleção dos fatos a serem apresentados. Além da 

informação, cabe ao jornalista gerar reflexão no seu público. 

 

Por isso, o jornalismo não se ocupa do exclusivamente privado, do rotineiro, do que 

tem significado apenas para um indivíduo ou para um pequeno e específico grupo 

social. O objeto do jornalismo é a atualidade de interesse abrangente, que se projeta 

dos limites espaciais em que se origina para atingir vastos círculos de pessoas e 

instituições que, sem o seu conhecimento, seriam alvos indefesos e inadvertidos dos 

efeitos da ação desencadeada, quer lhes fossem, ou não, benéficos. (BELTRÃO, 

1976, p. 11) 

 

Essa heterogeneidade do público faz com que o trabalho do jornalista seja feito para 

que todas as pessoas da sociedade possam ter acesso ao conteúdo. Para isso o jornalista deve 

selecionar os elementos mais importantes do fato ocorrido e apresentá-los de forma clara e 

com linguagem simples, concordando com o que diz Beltrão, 1976: 

 

A interpretação jornalística consiste no ato de submeter os dados recolhidos no 

universo das ocorrências atuais e ideias atuantes a uma seleção crítica, a fim de 

proporcionar ao público os que são realmente significativos. (BELTRÃO, 1976, 

p.12) 

 

Os indivíduos sentem uma necessidade natural de ter informações que possam 

acrescentar algo a suas existências, seja por informações sobre como será o clima, o trânsito 
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da cidade, o que está acontecendo no mundo ou assuntos de interesse geral para usar como 

meio de interação e sociabilização. Por isso 

 

(...) a obra jornalística se realiza ininterruptamente, obedecendo a uma periodicidade 

regular (dias, horas, frações de tempo certas), reclamada pela comunidade a que se 

destina, sob pena de não atingir seu objetivo: a difusão sistemática de informações 

que, selecionadas, ordenadas e tanto quanto possível completas, proporcionarão ao 

receptor uma estrutura sempre em construção mas que o capacita a tomar 

conhecimento e participar das correntes de opinião vigentes. (BELTRÃO, 1976, p. 

13) 

 

O jornalista apresenta o fato e os elementos que o compõem e o telespectador recebe a 

mensagem e a analisa, fazendo seu próprio juízo dos fatos. 

 

Nesta perspectiva, o receptor, esse indivíduo, que até então era visto como 

consumidor passivo dos produtos culturais de massa e alienado do processo de 

produção de sentido, adquire também o estatuto de produtor. Essa produção não 

chega a ser uma co-produção, no sentido de compartilhar a concepção dos produtos 

de massa, pois a indústria cultural continua produzindo “para” a massa, mas essa, na 

sua heterogeneidade, produz outros e diversos sentidos para o que é emitido. 

(JACKS, 1999, p. 48) 

 

A produção jornalística deixa então de apresentar conclusões e passa a mostrar fatos, 

deixando a leitura dos fatos e criação de usos e valores dados ao conteúdo para o receptor da 

mensagem, ficando a cargo desse as conclusões sobre o fato apresentado. 

Também deixa de ser feita por apenas um profissional, como salienta Beltrão, 1976: 

 

A progressiva expansão das áreas territoriais habitadas pelos receptores, sua 

dispersão e heterogeneidade etária, intelectual, profissional, política e econômica, 

levou-o a multiplicar seus agentes, a organizar-se em equipe, esta também 

constituída de elementos especializados em diferentes funções, admitindo, inclusive, 

pessoas cujos ofícios diretamente nada têm a ver com a ação jornalística, como os 

executivos, os burocratas, os técnicos e outros profissionais liberais. (BELTRÃO, 

1976, p. 13) 

 

Essa diversidade de profissionais envolvidos na produção da notícia pode ser vista 

atualmente através de quadros jornalísticos sendo apresentados por especialistas em 

determinado assunto como médicos, cientistas, esteticistas, publicitários, etc. Técnicos como 

os de iluminação, sonorização e cinegrafistas também estão constantemente inseridos na 

produção jornalística. Entende-se que o jornalismo deixa cada vez mais de ser tarefa de um 

único profissional, idéia embasada por Beltrão, 1976: 
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Em sua evolução histórica e atendendo à função de difundir informações a 

coletividades cada vez maiores, dedicadas a múltiplos afazeres e, portanto, com 

múltiplos interesses, o jornalismo deixou também de ser obra individual, tarefa de 

uma única pessoa (...) (BELTRÃO, 1976, p. 13) 

 

O jornalismo na atualidade deixa de ser uma produção de um profissional para um 

grupo específico de pessoas para ser uma produção de diferentes profissionais, com diferentes 

formações, produzindo conteúdo jornalístico para um grupo cada vez maior e mais 

heterogêneo, que receberá tais informações e fará juízos de valor conforme achar melhor. 

As matérias jornalísticas, o produto final, devem passar por revisão dos profissionais 

que as produzem, pois 

 

(...) mais do que em outras indústrias, não podem ser descuidadas ou ignoradas pelos 

que processam a informação, uma vez que, dada a natureza suscetível do produto, o 

seu teor sofre alterações rápidas e substanciais, seja pelas mutações da matéria-

prima, seja pelas peculiaridades (signos, vocábulos, gramática) do canal. 

(BELTRÃO, 1976, p. 31) 

 

O cuidado do profissional de comunicação na produção da matéria jornalística evita 

que o público tenha interpretações incorretas do conteúdo da mensagem. As variações de 

sentido da mensagem devem ser feitas pelos diferentes receptores e não pelos emissores da 

mensagem. 

 

Reconheceu-se que a estrutura da personalidade varia substancialmente de uma 

pessoa para outra e que tais diferenças podem fazê-la responder de maneiras muitos 

distintas a uma mesma mensagem. (KUNCZIK, 2002, p. 290) 

 

Sendo o material bem produzido e com a mensagem passada de forma clara, essas 

respostas do público serão diferentes, mas condizentes com a realidade do fato. O público não 

usará de inverdades ou falta de informação na sua construção de valores sobre a notícia. 

 

2.1.1 O TELEJORNALISMO HOJE 

 

O Telejornalismo de hoje busca através do vídeo, além de descrever e informar sobre a 

realidade, impactar as pessoas de formas diferentes, conforme essas recebam  esse conteúdo. 

A televisão 

 

(...) é um meio de comunicação de massa. Isso significa que o público da televisão é 

sempre medido em milhões de telespectadores, principalmente nas emissoras 
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abertas. A televisão está presente na maior parte dos lares do países civilizados, não 

importando a classe social. (CRUZ NETO, 2008, p. 12) 

 

Essa heterogeneidade do público da televisão faz com que o telejornalismo seja feito 

de forma a igualar a população para que todos entendam a mensagem que está sendo passada. 

Além da linguagem simplificada, o telejornalismo compete com interferências externas ao 

aparelho de televisão que podem comprometer a captação da mensagem pelo público. 

Cabe ao material coletado ser editado de forma interessante para o público para que 

esse prenda sua atenção à matéria jornalística e evite essas interferências de seu entorno. Os 

textos do telejornalismo devem ser 

 

(...) construídos com palavras objetivas, sem aprofundar o conteúdo e na ordem 

direta da frase para que sejam entendidos de imediato pelo telespectador, já que ele 

não tem como voltar se não entender certo aspecto da notícia. (CRUZ NETO, 2008, 

p. 13) 

 

O não aprofundar o conteúdo trata-se de não entrar em detalhes muito específicos que 

possam tirar o foco do público no assunto principal da matéria jornalística e não de suprimir 

fatos extremamente relevantes para o entendimento da matéria que chega ao público. Além do 

cuidado de não suprimir informações importantes para a matéria na busca por um conteúdo 

final direto e que não canse, o jornalista deve ter cuidado para não distorcer o que as pessoas 

entrevistadas falam, além de dar direito de resposta a qualquer pessoa citada na reportagem, 

pois 

 

(...) todo mundo tem o direito de dar sua versão do fato. Se uma pessoa requerer 

judicialmente uma resposta, com certeza, ela vai ter o direito aceito, já que não foi 

procurada da primeira vez. (CRUZ NETO, 2008, p. 102) 

 

O trabalho do jornalista em buscar as pessoas citadas faz-se necessário para evitar 

futuras indisposições jurídicas com tais fontes e traz credibilidade ao jornalismo apresentado, 

mostrando todas as faces do fato abordado. 

O telejornalismo tem além do objetivo de informar, passar conhecimento à população 

e fazer com que essa gere suas próprias interpretações dos fatos. 

 

Fazendo a audiência participar do acontecimento e deixando a seu critério a análise e 

o juízo sobre a situação, parece-nos que o telejornalismo foi a primeira das 

modalidades da informação de atualidade a confiar na massa, a não considerá-la 

meramente passiva e incapacitada para o exercício da opinião. (BELTRÃO, 1976, p. 

27) 
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A audiência do telejornalismo é então instigada pela matéria apresentada a analisar o 

conteúdo mostrado e fazer o juízo que quiser, sendo que cada ser vai receber a mensagem de 

uma maneira única e criar diferentes leituras de um mesmo fato ocorrido. 
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3 ESTUDOS DE RECEPÇÃO MIDIÁTICA 

 

O ser humano, com sua racionalidade adquire e desenvolve cultura. Diversas são as 

fontes, como o meio externo, as tradições e procuras pessoais. Possuindo essa cultura, o 

indivíduo é hábil a criar imagens sobre os fatos e a sociedade em que vive, de forma única e 

individual. Um programa televisivo, apesar de ser feito para atingir um público grande da 

mesma forma, gera resultados diferentes para cada ser, que o usa como melhor lhe for o 

entendimento da mensagem, como diz JACKS, 1999: 

 

Os “usos”, portanto, são inalienáveis da situação sociocultural dos receptores, que 

reelaboram, ressignificam, ressemantizam os conteúdos massivos conforme sua 

experiência cultural, a qual dá suporte para esta apropriação. (JACKS, 1999, p. 51) 

 

De tal forma, diferentes pessoas, mesmo que de uma mesma família e morando na 

mesma casa, poderão enxergar um fato noticiado de forma diferente, mesmo esse sendo 

reproduzido de forma simultânea para os mesmo. A sua mudança não ocorre no processo de 

produção do material, mas na fase do recebimento da mensagem. Essa variedade de 

interpretações de uma mesma mensagem se dá justamente pela diferente formação cultural de 

cada ser, que lhe é individual e diferencia-o dos demais seres da sociedade. 

 

Os modos diferenciados de percepção – as “competências culturais” - que nada mais 

são do que as identidades culturais, criam, em situação de recepção, leituras 

mediatizadas, cujos referenciais são diferentes dos padrões transnacionais ou dos 

padrões que os meios tentam impor como nacionais, o que indica uma interpretação 

tão heterogênea quanto o número de grupos sociais existentes. (JACKS, 1999, p.67) 

 

A cultura é algo adquirido com o tempo e se trata de uma busca individual. Alguns 

fatores traçam marcas que podem identificar de alguma forma o ser, como sua região de 

origem, por exemplo.  As tradições, o legado passado de geração em geração pode criar uma 

base para a cultura de um novo ser, embora atualmente seja mais fácil buscar novos 

conhecimentos e formar uma nova cultura fora do fator regional. 

 

Cultura e identidade cultural são, portanto, entidades abstratas que ao mesmo tempo 

concretizam necessidades de referências para determinado grupo social. Essa 

complexidade, que é intrínseca a este objeto de estudo, impossibilita 
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enquadramentos mais precisos, ainda que seja possível traçar parâmetros a partir da 

constatação das diferenças entre as manifestações de grupos sociais diversos. Esses 

têm na base o processo histórico, determinante das especificidades próprias de cada 

experiência cultural, resultando nas diferentes identidades culturais, baseadas na 

memória coletiva. (Jacks, 1999, p.68) 

 

 Com novos meios como internet e canais de televisão de todo o mundo à disposição, 

a formação cultural transcende o uso de processos históricos, abrindo ao indivíduo mais 

possibilidades de construção de gostos e opiniões, ampliando as possibilidades de formação 

cultural e de sentidos sobre algo. 

 

Esse entendimento permite falar em cultura e identidade regional nos seus plurais, 

revelando melhor a situação, visto que a homogeneidade cultural não existe nem 

mesmo neste marco geográfico. Ressalta-se, porém que nessa amplitude, cultura e 

identidade ainda podem ser vivenciadas no cotidiano, porque estão próximas e 

passíveis de uso imediato na orientação de comportamentos, sentimentos e atitudes. 

(Jacks, 1999, p. 68) 

 

Pode-se entender então que durante o processo de seleção de elementos para a 

formação cultural, um programa ou quadro pode ser valorizado ou tolhido do cotidiano das 

pessoas em questão, dependendo de como essas absorvem o conteúdo apresentado e o 

processam. Se esse lhes parece cabido, o ser vai adquirindo esse conteúdo para si, ajudando a 

compor sua formação cultural e de identidade. Até certo ponto essa ligação entre meios de 

comunicação, produção de sentidos e cultura não era aceita, como salienta Jacks, 1999: 

 

(...) os meios de comunicação e seus produtos eram tratados como alheios à cultura, 

ou pior, como prejudiciais a ela, sendo combatidos tanto pelos que defendiam a 

sobrevivência da cultura popular, quanto pelos que defendiam a distinção da cultura 

culta, ambas em seus redutos particulares, ameaçados pela dissolução massiva. 

(JACKS, 1999, p. 29) 

 

Estudar a comunicação e a recepção passa por estudar desde a produção da mensagem, 

a emissão da mesma e a recepção da mensagem pelo telespectador de um programa de 

televisão, como nesse estudo. 

 

Deslocar o eixo para as mediações não significa desconsiderar a importância dos 

meios e das mensagens, mas evidenciar que o que passa na recepção é algo que diz 

respeito ao seu modo de vida, que há uma outra lógica, subjacente à da racionalidade 

que permeia o âmbito da produção. (JACKS, 1999, pg. 50) 
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Tanto o processo de produção da mensagem como as formas que o público a recebe 

não são feitas de forma linear, estagnadas, sendo necessário levar em consideração fatores 

individuais que interferem na produção de sentidos. 

 

Mediação pode ser entendida, portanto, como um conjunto de elementos que 

intervêm na estruturação, organização e reorganização da percepção da realidade em 

que está inserido o receptor, tendo poder também para valorizar implícita ou 

explicitamente esta realidade. As mediações produzem e reproduzem os significados 

sociais, sendo o “espaço” que possibilita compreender as interações entre a produção 

e recepção. (JACKS, 1999, pg. 48) 

 

Esses elementos selecionados pelos produtores de conteúdo têm impacto diferente em 

cada ser. A história apresentada tem uma ordem de fatos, porém esses são recebidos de forma 

diferente pelo receptor, que os dá sentidos únicos conforme sua formação cultural, dentre 

outros fatores. Desse modo, o receptor passa a fazer parte da produção noticiosa, a princípio 

como elo final do fato relatado através de um meio de comunicação.  

 

A consideração de que o receptor também é um produtor é a principal mudança 

trazida por esse enfoque da comunicação, que privilegia o cotidiano como lugar a 

ser pesquisado e o consumo como categoria de análise. (JACKS, 1999, pg. 51) 

 

Nas mediações, não são apenas fatores racionais e lógicos que influem na recepção de 

mensagens. A cultura específica de cada ser, suas noções de ética, moral e crenças criadas 

com a vivência ajudam na construção de valores sobre as notícias veiculadas até a pessoa.  

 

A mediação cognitiva é indicada como um conjunto de fatores que influem na 

percepção, no processamento e apropriação de elementos/acontecimentos que estão 

diretamente relacionados à aquisição de conhecimento. Este mecanismo inclui tanto 

o processamento lógico da informação, quanto o sistema de crenças e valores do 

indivíduo. Extrapola, portanto, a racionalidade, estendendo-se à estrutura emocional 

e moral, cujo padrão é configurado em um contexto cultural específico. (JACKS, 

1999, pg. 53) 

 

Outros fatores que influenciam na recepção da mensagem veiculada são os que 

compõem a pessoa e que permitem criar uma “imagem” do ser na sociedade. Diferentemente 

dos elementos tratados pela mediação cognitiva, na mediação estrutural tais itens refletem 

como é a pessoa e sua interação na sociedade, saindo de um âmbito mais interno do ser e 

baseando-se em elementos que influenciam a vivência do ser em uma sociedade. 

 

A mediação estrutural tem como elementos determinantes idade, sexo, religião, 

escolaridade, estrato socioeconômico, etnia, etc. Estes são elementos identitários que 

servem de referência ao receptor, conformando sua maneira de pensar e agir, ou 
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seja, são fatores que também entram no processo de construção dos roteiros. Na 

recepção dos meios de comunicação, todos esses aspectos influem desde a maneira 

de perceber e apropriar-se, até a de elaborar a interpretação das mensagens 

recebidas. (JACKS, 1999, pg 54) 

 

As mediações institucionais são aquelas que se fazem tratam das ligações externas que 

o receptor tem em sua sociedade. Partidos políticos, religiões, associações de bairros, etc., 

estão inseridas no cotidiano e formação de sentidos de cada cidadão. Entre as diversas 

instituições a que cada ser faz parte, objetivos de cada uma podem levar a recepções 

diferentes, conflitando no processo de recepção do ser. 

 

Família e escola, por exemplo, se possuem uma mesma concepção sobre 

determinado assunto, reforçam-se em seus objetivos para formação de um indivíduo; 

se em determinada situação o referencial maior estiver fora destas duas instituições, 

se for um partido político, por exemplo, o discurso de ambas se anula, não 

ocorrendo competição, talvez complementação, se ambas possuírem objetivos 

distintos. (JACKS, 1999, pg. 55) 

 

Todas as mediações estão ligadas à formação cultural de um ser e uma sociedade. A 

produção de sentidos e valores não se passa apenas ao ato de assistir TV, mas de receber uma 

determinada mensagem de um modo, obedecendo a princípios e cultura próprios. 

 

Assim, as mediações estruturais, institucionais e culturais vinculam-se ao 

pressuposto de que a recepção não se dá apenas durante a audiência de TV. (JACKS, 

1999, pg. 57) 

 

A ligação entre os processos de mediação e a conseqüente produção de sentido às 

matérias jornalísticas a que se expõe o receptor estão ligadas à mediação cultural, que é  

 

(...) o terreno no qual todas as informações se originam, onde o consumo se efetiva e 

o sentido é produzido. Aí também se constrói o processo cognitivo, cujo mecanismo 

não funciona independente do contexto cultural, que, em boa medida, o condiciona. 

(JACKS, 1999, pg. 57) 

 

Além da exposição à mensagem jornalística, a produção de sentidos passa pela 

recepção por parte do público segundo as diferentes formas de mediação, baseando-se em 

suas culturas já adquiridas anteriormente e em constante crescimento e reformulação, 

corroborando com Jacks, 1999: 

 

(...) as mediações estruturais, situacionais e institucionais estão diretamente 

relacionadas com a cultura geral e a subcultura a que pertence o sujeito-receptor. A 

cultura, então contextualiza o sujeito e as mediações a que está exposto, que no caso 
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do processo de recepção extrapola os limites do ato de ver TV. Este é o pressuposto 

básico dos trabalhos orientados pela corrente dos Estudos Culturais. (JACKS, 1999, 

pg. 57) 

 

Essa formação cultural diferencia pessoas, mas também serve para diferenciar 

sociedades inteiras, fazendo com que tenham um conjunto de elementos culturais em comum, 

ou muito próximos, diferenciando-os das outras sociedades, gerando uma identificação única 

em relação às demais. 

 

A cultura regional é um dos fatores de determinação de práticas culturais que 

diferenciam determinado grupo, fornecendo-lhe uma identidade própria. 

(JACKS,1999, pg. 66) 

 

Cada sociedade, em suas regiões tem elementos culturais únicos, que as diferenciam 

das demais. Partes constituintes dessa cultura regional não farão parte de outras culturas, a 

não ser que aconteça uma interação entre as regiões e uma absorção dessa cultura não antes 

experimentada. 

 

A cultura regional gera, portanto, a constituição de identidade cultural porque 

estabelece a correlação entre essa cultura, constituída de normas, mitos, símbolos e 

imagens, e os indivíduos que já estão estruturados por esses elementos. (JACKS, 

1999, pg. 68) 

 

A televisão, abordada no próximo capítulo, tem a abrangência para promover a 

interação entre as regiões e países, fazendo que haja contato do receptor das mensagens com 

as vivências de outras pessoas, com culturas e valores diferentes.   
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4 TV NO BRASIL 

 

A televisão começou suas exibições no Brasil em 18 de Setembro de 1950 com a 

primeira transmissão da TV Tupi. Com muitos profissionais vindos de outras áreas de 

comunicação, como rádio e teatro, a linguagem exibida era basicamente a mesma do rádio, 

acrescida de imagens. 

Outros canais surgidos nos anos 50 foram Excelsior, Record e TV Rio. Nos anos 60 

sai do ar a TV Excelsior e surgem novas emissoras como a TV Cultura e a TV Globo. Ainda 

nos anos 60, mais precisamente no ano de 1967 surge a TV Bandeirantes, que atualmente 

veicula o programa e o quadro que é objeto desse estudo. 

Nos anos 80 surgem o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), de Silvio Santos e a 

Manchete. 

Apesar da TV Cultura ter um viés educativo, todas outras emissoras tinham uma linha 

de programação um pouco parecida. O jornalismo era intercalado com novela e programas de 

entretenimento, como shows de calouros e musicais. A Bandeirantes, além disso, tinha um 

espaço muito grande em sua programação para esportes e atividades relacionadas. 

 

4.1 REDE BANDEIRANTES DE TELEVISÃO 

 

O empresário João Jorge Saad, dono da Rádio Bandeirantes, havia obtido a concessão 

do canal 13 em 1954. A TV Bandeirantes de São Paulo começou a exibir programação em 13 

de maio de 1967 com a presença de autoridades e apresentações musicais. A idéia de João 

Saad era apresentar em seu canal “jornalismo, esporte e entretenimento, como filmes, 

programas de auditório e musicais.” 

No ano de 1969, um incêndio destruiu o edifício do Morumbi, até então sede da TV 

Bandeirantes, terminando com equipamentos técnicos, arquivos e com a estrutura em si. Em 

1972, a exibição da 12ª Festa da Uva, em Caxias do Sul foi exibida em cores, um marco de 

pioneirismo do canal. Em 1982, após adquirir pequenas emissoras e através de satélites, a 

Bandeirantes operava em uma boa extensão territorial do Brasil. 

Apesar de uma boa quantidade de programas de variedades em sua grade 

 

A Band começou a investir mais no segmento esportivo a partir de 1983, com a 

estréia do “Show do Esporte”. A maratona de transmissão de competições aos 

domingos fez enorme sucesso, e logo a emissora se consagrava como o Canal do 
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Esporte. A Band abriu espaço para os mais variados gêneros esportivos; da sinuca ao 

automobilismo. 

 

Também exibiu corridas da Fórmula Indy e jogos da Liga de Basquete dos Estados 

Unidos (NBA), assim como as ligas de futebol espanhol e italiano. As Copas do Mundo e 

Olimpíadas também tiveram cobertura da Rede Bandeirantes. 

No ano de 2005, o grupo Bandeirantes remodelou sua grade de programação para 

atingir um público maior, definindo-se como “um provedor de conteúdo em plataforma 

multimídia”¹. Canais como Terraviva, Bandnews e Bandsports foram criados para atender a 

públicos específicos. 

A atual grande de programação das segundas-feiras é composta por: 

 

05:45 – Espaço Vida 

Vitoriosa 

15:00 – Manual de 

Sobrevivência Escolar do 

Ned 

21:20 – NCIS – Unidade 

de Elite 

06:45 – Primeiro Jornal 15:30 – Futurama 22:00 – Video News 

07:30 – Programação Local 16:00 – Video News 22:15 – Custe o Que Custar 

08:00 – Band Kids 17:00 – Brasil Urgente 00:15 – Jornal da Noite 

09:15 – Quase Anjos 18:45 – Programação Local 01:15 – Show Business 

10:00 – Dia Dia 19:15 – Jornal da Band 02:00 – A Noite é uma 

Criança 

11:15 – Jogo Aberto 20:25 - Bernie Mac: Um 

Tio da Pesada 

03:15 – Espaço Vida 

Vitoriosa 

12:30 – Local 20:50 – Show da Fé  

 

Nessa formatação, três horas e meia são dedicadas à programação local; 4 são 

vendidas para espaços religiosos; a programação juvenil ocupa 4 horas e 5 minutos entre 

novelas para esse público, desenhos e séries; programas de variedades ocupam 3 horas e 45 

minutos da programação; programas jornalísticos ocupam 6 horas e 25 minutos.Programas 

esportivos ocupam uma hora e 15 minutos diariamente (além da exibição de jogos e debates 

nos finais de semana). 

Desta grade contendo 20 mudanças de programa (excluindo-se as das programações 

locais), 9 programas não são produzidos diretamente pela Rede Bandeirantes, além da 

programação de responsabilidade das emissoras locais. 

 

4.2 CUSTE O QUE CUSTAR (CQC) 
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O programa Custe o Que Custar (CQC), de formato original da Eyeworks – Cuatro 

Cabezas, teve sua estréia na Rede Bandeirantes no dia 17 de março de 2008 e desde então é 

apresentado semanalmente nas segundas-feiras a partir das 22 horas e 15 minutos. Além do 

Brasil, o programa tem versões na Argentina, Chile, Espanha e Itália. 

A apresentação em bancada das reportagens e comentários ficam a cargo de Marco 

Luque e Rafinha Bastos, liderados por Marcelo Tas. Os outros integrantes do grupo, 

responsáveis pelas reportagens são Danilo Gentili, Felipe Andreoli, Monica Iozzi(que entrou 

para a equipe em 2009), Oscar Filho e Rafael Cortez. Além destes, Rafinha Bastos também 

faz reportagens para o programa. 

O programa apresenta elementos do gênero Revista. Aronchi de Souza explica que 

 

Nos programas do gênero revista pode haver vários formatos: telejornalismo, 

quadros humorísticos, musicais, reportagens, enfim, assuntos diversos como os 

enfocados por revistas impressas. A formatação do gênero revista é muito parecida 

com a dos programas de jornalismo e variedades, tendo como diferencial a postura 

mais comprometida com a categoria informativa do que com a de entretenimento. 

Nesse aspecto, o infortenimento – a informação unida ao entretenimento – passa a 

ser linguagem utilizada para atrair audiência. A notícia torna-se espetáculo e faz 

parte de uma espécie de show de informações. (2004, pg.130) 

 

O Custe o Que Custar apresenta quadros humorísticos como o Top Five, com cinco 

fatos curiosos acontecidos em programas televisivos diversos, geralmente gafes de 

apresentadores. Reportagens como as apresentadas no quadro Proteste Já e coberturas 

jornalísticas de eventos também são apresentadas no programa. Nas coberturas de eventos, os 

repórteres tentam falar com as pessoas abordadas em um tom mais leve e bem humorado. No 

quadro Proteste Já, apesar de haver alguns momentos descontraídos, geralmente 

proporcionados pelos repórteres, estes não fazem esquecer do tom de investigação e cobrança 

sobre o fato a ser apurado. 

Para Aronchi de Souza, 

 

O gênero revista é uma tentação para desenvolver um programa com tudo que exista 

de formatos para preencher toda a duração com várias atrações. Isso constitui um 

perigo potencial, pois pode descaracterizar o gênero e confundir o público, que não 

sabe o que vai assistir no programa e, na dúvida, muda de canal. (ARONCHI DE 

SOUZA, 2004, pg. 129) 
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Para evitar o perigo citado e não acontecer uma descaracterização, o programa conta 

com atrações fixas e já conhecidas do público desde o início do programa, com pequenos 

ajustes. Apesar dos quadros não obedecerem uma ordem, o público já sabe que tipo de 

conteúdo o programa irá apresentar. 

 

4.2.1 PROTESTE JÁ 

 

O quadro Proteste Já, do CQC, mescla elementos de reportagem e revista. Segundo 

Aronchi de Souza 

 

O formato, também classificado como gênero da categoria entretenimento, pode ser 

aplicado aos programas da categoria informação. A fórmula revista pressupõe um 

apresentador em estúdio que introduz os assuntos em diversos formatos – ao vivo ou 

gravados -, como entrevista, reportagem e videoclipe, entre outros formatos que 

garantem a multiplicidade de assuntos e informações. (ARONCHI DE SOUZA, 

2004, pg. 174) 

 

O quadro, portanto tem elementos de Revista, pois é chamado pelos apresentadores do 

programa, que fazem uma breve explanação sobre o que vai acontecer na reportagem gravada. 

Nela, o repórter vai até o local que apresenta o problema relatado, entrevista populares locais 

e procura por respostas das autoridades sobre a questão e se há solução para o caso. Há um 

trabalho de pesquisa e busca por fontes, que qualifica-a como reportagem e apresenta 

elementos de jornalismo investigativo, como diz Aronchi de Souza, 

 

Utilizado principalmente no gênero telejornalismo, é um formato em geral de curta 

duração. (...) Associado a outros formatos, como câmera oculta e narração em off, 

serve ao desenvolvimento do jornalismo investigativo. Em geral, o formato 

reportagem põe o repórter em evidência, narrando um assunto e fazendo entrevistas. 

(ARONCHI DE SOUZA, 2004, pg. 174) 

 

O uso de câmeras ocultas não é habitual, assim como narrações em off, mas o repórter 

toma para si os questionamentos da população e leva tais inquietações para a autoridade 

responsável pela possível solução do problema. A ordem vista no quadro é do repórter 

apresentando o problema, falando com a população local sobre o mesmo, indo em busca da 
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autoridade e voltando às pessoas antes consultadas para dar um retorno de seu contato com a 

figura pública que serve de autoridade. 

O repórter tenta fazer acordo sobre um tempo para a solução da questão com a pessoa 

responsável, que aceita ou não, já tendo sido visto no quadro pessoas que prometeram solução 

dentro do prazo proposto e outras que não quiseram afirmar soluções dentro de prazos 

sugeridos. 

 

4.2.1.1 OS APRESENTADORES 

 

O quadro Proteste Já teve nas duas temporadas iniciais a apresentação de Rafinha 

Bastos, dando espaço na terceira temporada para Danilo Gentilli. Segundo o site oficial do 

programa, 

 

O quadro Proteste Já mostra problemas gerais em comunidades de todo o Brasil. 

Obras públicas não finalizadas, transporte precário, mau atendimento. A novidade 

para a terceira temporada fica por conta da reportagem: sai Rafinha Bastos, entra 

Danilo Gentilli. Com a troca de microfone muda também o estilo. Enquanto Rafinha 

dava um tom de seriedade, exigindo respostas, Gentilli deve partir para o lado 

sarcástico da situação.
1
 

 

Rafinha Bastos é ator e jornalista, nascido em 1976, em Porto Alegre. Além de 

repórter do Proteste Já nas duas primeiras temporadas, compõe a bancada que apresenta o 

programa e faz apresentações de stand-up por todo Brasil. 

O repórter da terceira temporada do quadro é Danilo Gentilli, nascido em 1979. 

Publicitário, escritor e cartunista, faz parte do CQC fazendo cobertura de eventos públicos e 

como repórter do Proteste Já. Também faz apresentações de stand-up e integra o “Clube da 

Comédia Stand-up”. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Encontrado na página do Proteste Já, no site do CQC em 

http://www.band.com.br/cqc/proteste_ja.asp, 2010. 
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5 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia de trabalho começa com uma pesquisa bibliográfica para nortear a 

atividade prática. 

 

A documentação do pesquisador consiste principalmente em livros e artigos; mas 

também pode ser de relatórios de pesquisa não publicados, teses, enciclopédias e 

dicionários especializados, resenhas de obras, inventários de diversas naturezas... 

Numerosos instrumentos bibliográficos existem para guiar o pesquisador por essa 

documentação. (LAVILLE, 1999, pg. 113) 

 

A leitura visa esclarecer e embasar os estudos realizados para se chegar ao resultado 

final. Para se obter respostas sobre os jovens, será usado o Estudo de recepção, pois 

 

Tal investigação permitirá inicialmente fornecer explicações no que tange 

diretamente ao caso considerado e elementos que lhe marcam o contexto.  

(LAVILLE, 1999, pg. 155) 

 

A busca por resultados é de natureza qualitativa e não quantitativa. Com esse método, 

pode-se obter um resultado mais profundo, conforme LAVILLE, 1999: 

 

A vantagem mais marcante dessa estratégia de pesquisa repousa, é claro, na 

possibilidade de aprofundamento que oferece, pois os recursos se vêem 

concentrados no caso visado, não estando o estudo submetido às restrições ligadas à 

comparação do caso com outros casos. (LAVILLE, 1999, pg.156) 

 

O grupo escolhido se dá de forma aleatória e de acordo com disponibilidade dos 

envolvidos, seguindo a designação de “jovem” dada pelo IBGE, sendo esses considerados 

entre 15 e 24 anos. 

Esse estudo busca entender 

 

Os modos diferenciados de percepção – as “competências culturais” - que nada mais 

são do que as identidades culturais, criam, em situação de recepção, leituras 

mediatizadas, cujos referenciais são diferentes dos padrões transnacionais ou dos 

padrões que os meios tentam impor como nacionais, o que indica uma interpretação 

tão heterogênea quanto o número de grupos sociais existentes. (Jacks, 1999, pg.67) 

 



28 
 

Usando um grupo de amostragem, dentro do público escolhido, são colhidas opiniões 

desse grupo e analisadas e confrontadas com o conhecimento adquirido dentro do Jornalismo 

e da Comunicação, a fim de saber quais fatores são mais influentes para a construção de 

opinião sobre assuntos abordados no quadro. 

Os resultados são obtidos através de dois questionários, um feito de forma fechada, 

com perguntas a serem respondidas através de alternativas e outro feito de forma aberta, com 

interação e diálogo, tendo perguntas base que norteiam o processo de coleta de informações. 

Os entrevistados encontram-se na faixa etária definida como “jovem”. 

Eles moram em diferentes pontos da cidade de Santa Maria e não é feita nenhuma 

outra restrição para a escolha dos mesmos. Com isso, através dessa amostragem, tem-se uma 

heterogeneidade dentro da população jovem de Santa Maria, vindos de regiões diferentes da 

cidade, com condições econômicas, políticas e religiosas diversas assim como outros 

elementos diversos que compõem suas culturas individuais. 
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6 ANÁLISE 

6.1 Os Proteste Já analisados 

 

Para a realização do estudo de recepção, foram escolhidos três casos apresentados no 

quadro Proteste Já, do Custe o Que Custar (CQC). O primeiro caso apresentado foi exibido no 

Proteste Já de 31 de maio de 2010, onde Rafinha Bastos atendeu ao chamado de acadêmicos 

de Direito da USP. A queixa era relacionada à mudança de local da biblioteca de local e da 

não reposição dos livros no novo espaço destinado a atender os estudantes. 

 

  

O Proteste Já que apresentou esse problema foi dividido da seguinte forma: 

 

Onde acontece O que acontece 

Estúdio(bancada) Cabeça apresentando a matéria 

Vinheta Proteste Já  

Externa em frente à faculdade Repórter exemplifica o que vai abordar na 

matéria 

Externa em frente à faculdade Repórter explica a origem da denúncia 

que motivou a reportagem e começa 
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sonora 

Externa em frente à faculdade Sonora com acadêmica 

Externa em frente à faculdade Sonora com acadêmico 

Externa em frente à faculdade Sonora com acadêmico explicando o 

porque da mudança contestada 

Externa em frente à faculdade Sonora com acadêmica 

Externa em frente à faculdade Sonora com outra acadêmica, que fala da 

importância dos livros para a conclusão do 

curso 

Externa em frente à faculdade Sonora com funcionário da biblioteca 

Externa em frente à faculdade Sonoras com acadêmicos 

Interna (faculdade) Passagem do repórter mostrando faixas de 

protesto dos alunos 

Externa em frente à faculdade Sonora com acadêmica 

Interna (novo endereço da biblioteca) Passagem do repórter mostrando a 

biblioteca 

Vinheta Proteste Já  

Externa (rua) Passagem que serve de ligação entre a 

apresentação do problema e a busca por 

solução 

Externa (em frente à reitoria da USP) Passagem explicando quem o repórter está 

procurando 

Externa (campus da USP) Passagem com sonoras em busca do reitor 

Vinheta Proteste Já  

Externa (em frente à reitoria da USP) Passagem falando da negativa de contato 

do reitor 

Vinheta CQC  

Externa (em frente ao prédio da 

biblioteca) 

Passagem falando sobre contato que 

conseguirão com o Diretor da Faculdade 

de Direito 

Interna (prédio da biblioteca) Passagem indo em direção ao Diretor da 

Faculdade 

Interna (prédio da biblioteca) Sonora com o Diretor 
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Interna (prédio da biblioteca) Fim da sonora e encerramento da 

reportagem 

Vinheta Proteste Já  

Estúdio (bancada) Comentários sobre a reportagem 

 

Essa topografia do quadro Proteste Já mostra uma estrutura básica como as 

reportagens do mesmo são construídas. Acontece primeiramente uma contextualização do que 

está motivando a reportagem apresentada. São feitas então sonoras com as pessoas que 

fizeram a denúncia para a produção do quadro. A seguir o repórter busca as fontes oficias que 

são tidas como responsáveis pelo transtorno motivador da matéria para que essas tenham 

direito de resposta. Os repórteres, embora façam algumas intervenções, dão pleno direito de 

resposta às fontes para explicações e sempre que possível tentam firmar um compromisso de 

resolução do caso. 

O segundo caso escolhido foi veiculado no programa do dia 16 de agosto de 2010. A 

reportagem de Danilo Gentili mostra os problemas causados à população de Ubatuba por um 

muro que foi construído para obstruir uma via público de ligação entre praia e cidade. 
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O terceiro quadro que compõe essa análise foi apresentado no CQC do dia 6 de 

setembro de 2010. Danilo Gentili mostra em sua reportagem os problemas que um buraco em 

uma rua do bairro Jaraguá, em São Paulo, causa para os moradores dos arredores e para quem 

passa por ali em veículos. 

 

 

 

6.2 Os jovens pesquisados 

 

Os jovens pesquisados são residentes em Santa Maria e estão na faixa de idade entre 18 e 24 

anos. São eles: 

 

Nome Idade 

Aline Almeida 19 

Daniel Souza 22 

Camilla Compagnoni 22 

Felipe Ravazi 21 

Marcel Santos 20 

Marcos Madalosso 24 

Michel Almeida 24 
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Raquel Acosta 24 

Wilian Cardoso 22 

William Gauto 22 

 

6.3 Os resultados 

 

Foram feitas diversas perguntas (questionário em anexo) para esses jovens para que 

pudesse chegar-se a uma resposta sobre a produção de sentidos feita pelos jovens de Santa 

Maria em relação ao Proteste Já do CQC. Essa amostra de jovens divide-se em alguns 

aspectos, sendo que das perguntas efetuadas no questionário todos entrevistados disseram  

não ter uma ideologia política definida. Esses são mais alguns dados obtidos dos jovens 

abordados: 

 

 

 

Ensino superior 
incompleto

60%

Ensino médio 
completo

40%

Grau de instrução
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Classe B
80%

Classe C
20%

Classe social que se identifica

Evangélica
30%

Ateísmo
40%

Católica
20%

Espírita
10%

Doutrina Religiosa
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Eventualmente
50%

2 a 3 vezes por mês
30%

Semanalmente
20%

Frequência que assiste ao programa

Proteste Já
50%

Cobertura de 
eventos

10%

Top Five
40%

Quadro preferido do programa
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Sim
60%

Não
40%

Comenta com outras pessoas sobre o 
programa?

Televisão - ao vivo
80%

Internet
20%

Como assiste o programa
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A postura do repórter nas matérias expostas gera duas linhas de pensamentos nos 

jovens abordados. Um deles fala que “o repórter é bastante irônico, utilizando-se deste fato 

para alguns questionamentos que deixam o responsável pelo problema sem resposta”. Outros 

jovens pesquisados acham o repórter “exagerado” e “muito irreverente tratando de um assunto 

sério”. Também houve o comentário de que “o repórter é um pouco extravagante. Podia ser 

mais tranqüilo um pouco”. Apesar da divergência quanto ao tom de ironia, que para uma 

metade podia ser menor e para a outra metade dá um tom único para a reportagem, ninguém 

desaprovou nenhuma atitude dos repórteres dos casos observados. 

As autoridades, segundo todos jovens entrevistados, são pegas de surpresa pela 

reportagem e “escapam de respostas claras, se esquivando e destratando os repórteres”, como 

disse um dos pesquisados. Todos sabem que existem coisas que poderiam gerar uma 

reportagem do quadro, mas não souberam informar algum caso específico, como exemplifica 

um dos jovens: “A cidade tem muitos problemas, eles (repórteres) teriam muito o que fazer 

aqui, mas não sei falar de algo no momento”. Se houvesse um Proteste Já, todos jovens 

concordam que a reação das autoridades locais seria também de surpresa e esquiva das 

perguntas. 

Todos jovens pesquisados consideram o público muito importante para a produção da 

reportagem, tanto para a chegada da equipe do CQC no local do problema quanto para ilustrar 

a situação das pessoas que passam por tal problema, como diz um dos jovens: “Eu me vejo 

Sozinho
40%

Com cônjuge
40%

Com pais
20%

Com quem costuma assistir o programa
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naquelas pessoas ali. Podia ser eu falando, por que a gente passa por tanto problema e são 

quase sempre iguais em todas cidades”. 

Nenhum jovem acha que falte algo na reportagem. Porém, 20% dos jovens julgam que 

o humor empregado no texto e efeitos visuais é desnecessário para a reportagem. Já 80% dos 

jovens acham que esse humor suaviza o assunto e atrai mais a atenção para o quadro e o 

problema apresentado. 

Na chamada do estúdio, em todos os programas é feita alguma citação como “essa é 

uma parte séria do nosso programa”. Os jovens pesquisados notam que o quadro sai um pouco 

do comum do programa, mas elementos como os repórteres e a identidade visual do quadro, 

assim como a temática diferenciada os faria reconhecer o quadro mesmo que exibido 

isoladamente na televisão ou pela internet. Um dos entrevistados acrescenta: “O Rafinha 

Bastos apresenta o „A Liga‟ em outro dia, mas consigo ver bem a diferença entre um e outro. 

O Proteste Já geralmente tem um tom mais leve, já „A Liga‟ pega mais pesado e mostra a 

realidade mais crua”. 

Dois fatores quanto à exibição do programa foram lembrados por alguns dos jovens. A 

queixa de 40% dos jovens é o horário de reprise do programa, sábado à tarde. Para esses, 

perder o programa na segunda-feira à noite significa não assistir ao CQC na semana. Para um 

dos entrevistados, “o horário de reprise é péssimo. Às vezes a gente tem coisas pra fazer 

segunda e não pode assistir, então só assistimos na outra semana, pois sábado de tarde sempre 

tenho outras atividades pra fazer”. Um ponto positivo apontado por um dos jovens é a 

facilidade de buscar o conteúdo do CQC na internet. Ele diz: “Assisto o CQC em partes na 

internet. Acho bem mais prático e não tenho que assistir as propagandas ou quadros que não 

me chamem a atenção”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho propõe-se a mostrar os sentidos dados por um grupo heterogêneo às 

matérias jornalísticas apresentadas no quadro Proteste Já, do programa Custe o Que Custar 

(CQC), da Rede Bandeirantes. Os únicos elementos comuns entre esses jovens pesquisados 

são a residência na cidade de Santa Maria e ter entre 18 e 24 anos. 

Os valores pesquisados foram coletados através de questionários e entrevistas, 

exibindo três reportagens, que servem de amostragem de como é feito o quadro. Essas foram 

escolhidas por abordarem temáticas diferentes dentro da proposta da atração. 

O método de pesquisa foi escolhido para ser realizado de forma individual para que 

não houvesse uma natural sobreposição de alguns elementos dentro de um grupo focal. Desta 

forma todos jovens pesquisados contribuíram de forma igualitária para o processo de 

pesquisa. 

Percebe-se com os resultados obtidos que o quadro Proteste Já tem grande aceitação 

do público jovem, por sua linguagem mais leve, seu humor e a apuração de problemas nas 

cidades. As reportagens mostram problemas locais, mas que podem acontecer em qualquer 

cidade e isso gera identificação nos jovens. 

A atuação dos repórteres foi contestada por alguns jovens que os julgam muito 

irônicos na produção da reportagem, mas a maioria aceita bem o humor usado e acham que 

isso colabora para tornar as matérias mais interessantes e leves, tratando de assuntos que não 

são agradáveis. 

Para os jovens pesquisados, as autoridades públicas entrevistadas nas reportagens são 

omissos nas respostas e nos compromissos que firmam com o repórter. Por ser um programa 

exibido em rede nacional e de grande visualização, as autoridades poderiam ser mais solícitas 

no atendimento da equipe de reportagem e resolução de problemas, podendo assim mostrar 

compromisso e trabalho à população com mídia gratuita. 

Outra constatação que a pesquisa trouxe é a de o programa, apesar de uma temática 

mais séria, é visto como uma parte do Custe o Que Custar. Essa ligação é reforçada por 

identidade visual, repórteres e patrocinadores semelhantes ao resto do programa, mas já está 

estabelecida junto ao público. 

Nota-se que a maioria dos jovens pesquisados gosta de assistir o quadro e também o 

programa. Só não o fazem com maior freqüência em razão de afazeres e pelo horário das 

reprises (sábados às tardes). 
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A chamada feita no estúdio para a reportagem sempre contém a idéia de que o quadro 

“é uma parte séria do programa”. Apesar dos efeitos visuais e do humor empregado pelos 

repórteres, o quadro cumpre a promessa inicial, apurando jornalisticamente os fatos e dando 

direito de resposta às fontes oficiais responsabilizadas pelos fatos que motivam a reportagem. 
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9 ANEXOS 

 

Questionário para participantes do grupo focal 

1. Nome: ______________________________________________________________ 

 

2. Idade: _______ 

 

3. Grau de instrução: 

(   )Ensino Fundamental Completo (   )Ensino Médio Incompleto (   )Ensino Médio 

Completo (   )Ensino Superior Incompleto (   )Ensino Superior Completo 

 

4. Profissão: _________________________________________________________________ 

 

5. Qual sua renda familiar aproximada? 

(   )Menos de salário mínimo/mês (   )Salário mínimo/mês (   )1 a 3 salários 

mínimos/mês (   )3 a 5 salários mínimos/ mês (   )mais de 5 salários mínimos/ mês 

 

6. Com qual classe econômica você se identifica? 

(   )A (   )B (    )C (   )D 

 

7. Com qual religião se identifica? _______________________________________________ 

 

8. Com qual ideologia política você simpatiza mais? (    )Extrema Esquerda (   )Esquerda

 (   )Liberal (    )Direita (   )Extrema Direita (   )Sem visão ideológica 

 

9. Com que freqüência você assiste ao programa Custe o Que Custar (CQC), da Band? 

(    )Semanalmente (   )2 a 3 vezes/ mês (   )1 vez/ mês (   )Eventualmente 
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10. Qual a atração do programa CQC você mais aprecia? (   ) Proteste Já (   )Top Five (   

)Cobertura de eventos  (   )CQTeste 

 

11. Você comenta com familiares e amigos sobre o que assiste no programa? 

(   )Sim (   )Não 

 

12. Como costuma assistir o programa CQC? 

(   )Televisão – ao vivo (   )Televisão – reprises (   )Internet (   )Outros________ 

 

13. Com quem você costuma assistir o CQC? 

(   )Ninguém (   )Cônjuge/ namorado(a) (   )Pais (  )Irmãos  (    )Avós (   )Outros 

_______ 
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Perguntas base para entrevista 

 

1. Como você avalia a figura do repórter no quadro apresentado? 

 

2. Como você avalia a figura das autoridades procuradas no quadro? 

 

3. Você considera o público importante na produção da reportagem apresentada? 

 

4. Você acha que falta algo na reportagem? 

 

5. Como você acha que reagiria uma autoridade de Santa Maria caso aconteça uma  

reportagem na cidade? 

 

6. Você conhece algo na cidade que merece ser abordado em um Proteste Já? 

 

7. Como você vê o humor empregado em certos momentos do quadro? 

 

8. Você acha o repórter irônico com as pessoas entrevistadas? 

 

9. Você consegue identificar o quadro como parte do programa CQC ou acha que ele é 

distante do resto das atrações? 

 

10. Que comentários você faz sobre o quadro Proteste Já? 

 

 

 

 

 


