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RESUMO 

 

A partir das considerações teóricas sobre a história do telejornalismo, as narrativas 

desses programas e o consumo telejornalístico dos jovens, esta pesquisa problematiza as 

narrativas dos telejornais: seriam elas, compreendendo-as enquanto tema, abordagem e 

estrutura, a chave para a repulsa ou para a atração dos jovens? Pretendemos entender 

quais narrativas os atraem a assistir telejornal, já que há estudos que afirmam que eles 

estão se afastando da televisão, em especial do telejornal, por encontrarem notícias a 

qualquer hora e sobre qualquer assunto na internet. Os objetivos específicos são 

identificar se os jovens assistem telejornal e o que os leva a assistir ou a não assistir; 

mapear quais são as narrativas e conteúdos de telejornal que atraem ou que poderiam 

atrair o público jovem; avaliar qual seria o formato de um telejornal direcionado para o 

público jovem. O referencial teórico abarca estudos a respeito de jovens e televisão 

(REZENDE, 2000), (MAIA, 2011), (SALLES e COUTINHO, 2013), (SCHLAUCHER, 

2012), (PALMA, 2017) e formatos e gêneros televisivos (ARONCHI DE SOUZA, 

2004). A pesquisa é de caráter qualitativo e, como metodologia, realizamos uma 

pesquisa de grupo focal com alunos de Ensino Médio de uma escola em Santa Maria. 

Como resultado, identificamos que os estudantes estão se distanciando dos telejornais, 

principalmente pelos temas abordados, mas o formato ainda possui credibilidade e o que 

os atrai são as características de instantaneidade, imediatismo, cobertura ao vivo e 

regionalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Telejornalismo; Narrativa; Jovens; Formato; Televisão 

 

  



 

ABSTRACT 

 

From the theoretical considerations on the history of telejournalism, the narratives of 

these programs and the telejournalistic consumption of the young, this research 

problematizes the narratives of the television news: would they be, understanding them 

as a theme, approach and structure, the key to repulsion or to the attraction of the 

young? We intend to understand which narratives attract them to watch television news, 

since there are studies that affirm that they are moving away from the television, 

especially of the television news, for finding news at any time and on any subject in the 

Internet. The specific objectives are to identify whether young people watch the 

newscast and what leads them to watch or not to watch; map which narratives and 

television news content attract or attract young audiences; to evaluate the format of a 

newscast directed at young audiences. The theoretical framework encompasses studies 

on young people and television (REZENDE, 2000), (MAIA, 2011), (SALLES and 

COUTINHO, 2013), (SCHLAUCHER, 2012), (PALMA, 2017) and formats and 

television genres (ARONCHI DE SOUZA, 2004). The research is qualitative and, as a 

methodology, we conducted a focus group survey with high school students from a 

school in Santa Maria. As a result, we have identified that students are distancing 

themselves from the news programs, mainly for the topics covered, but the format still 

has credibility and what attracts them are the characteristics of instantaneity, 

immediacy, live coverage and regionality. 

 

KEY WORDS: Telejornalism; Narrative; Young; Format; Television 
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INTRODUÇÃO 

 

Até pouco tempo, os telejornais disputavam audiência com outros programas de 

televisão e rádio. Hoje, com o avanço da tecnologia, especialmente com o surgimento 

da internet, os jovens têm procurado cada vez mais notícias nesse meio de comunicação. 

Aos poucos, estamos perdendo o costume de parar em frente a televisão para assistir ao 

mesmo telejornal todos os dias. Com os novos modos de participar e interagir, essa 

parcela da população adquire outras formas de se relacionar com a informação. 

Podemos nos informar a qualquer hora e em qualquer plataforma. Ou seja, a 

comunicação se tornou descentralizada. Não é mais apenas uma mídia que informa um 

grande número de pessoas sobre um fato, mas sim, diversas mídias ou pessoas que 

trocam informações, alterando, assim, a ordem de produtores e receptores da 

informação. Conforme Claudia Quadros, Marcella Rasêra e Andressa Moschetta (2011), 

a rede propicia às pessoas mais autonomia e as suas ações orientam inclusive os meios 

de comunicação mainstream, ou seja, que exibam conteúdos que agradam a maioria da 

população. Além disso, existem diversas linhas de pensamento através de sites, blogs de 

opinião, etc, o que, por sua vez diminui a monopolização da informação e a deixa mais 

democrática. 

Com isso, as novas gerações estão perdendo o interesse em assistir telejornal e 

buscam suprir a necessidade de se informar através da internet. “Os jovens [...] 

adaptam-se com mais facilidade do que os adultos ao uso do computador. Eles já estão 

nascendo com essa nova cultura, a cultura digital” (GADOTTI, 2000, s/nº). Chamada 

de geração Y, logo depois que eles nascem, começam a mexer em aparelhos celulares e 

computadores. 

Outro motivo que leva os jovens a não ter a base noticiosa no telejornal são as 

editorias e assuntos abordados. Conforme pesquisa preliminar de Nara Oliveira Salles e 

Iluska Maria da Silva Coutinho (2013), a juventude é representada como consumidora e 

inconsequente. No entanto, há uma parcela dessa população que tem hábitos diferentes, 

são politizados e que criticam esse tipo de jornalismo oferecido. 

Esses são os elementos que desenham a delimitação do tema, que se propõem a 

pesquisar quais são os motivos que levam ou que poderiam levar os jovens a assistir 

telejornais, já que as pesquisas recentes dão conta de que eles não se sentem atraídos por 

esse tipo de programação televisiva. (SALLES e COUTINHO, 2013). 
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 A escolha por esse tema se deve a um gosto pessoal por telejornal que começou 

antes mesmo de iniciar a faculdade em 2012. Quando entrei no curso de Jornalismo, 

percebi que a televisão disputa audiência não somente com emissoras concorrentes, mas 

também com as redes sociais, sites de notícias e aplicativos. 

 No início, eu tinha o entendimento de que o Jornal Hoje era mais voltado para os 

jovens por ser menos sisudo e mais descontraído em comparação a outros telejornais 

tradicionais. No entanto, lendo artigos, encontrei que as editorias e o estereótipo que 

esse telejornal forma dos jovens não os atraem. Pelo contrário, afasta-os por gerar o 

preconceito de que toda a juventude é irresponsável e consumista. 

 Durante esse tempo de faculdade, também houve várias alterações no telejornal 

mais tradicional do país, o Jornal Nacional. Antes era mais duro e sério nas locuções e 

expressões faciais, sem chance para algum breve comentário ou brincadeira (a exemplo 

do Jornal Hoje). Agora abriu espaço até mesmo para improvisos, mesmo que eles sejam 

„improvisos planejados‟. Me perguntei várias vezes se essa não seria uma estratégia de 

se aproximar mais dos telespectadores, em especial dos jovens. Em outras palavras, se o 

tom mais descontraído é suficiente para atrair os jovens ou se, além disso, se faz 

necessário buscar temas e narrativas voltados para essa faixa etária. 

 Além disso, trazemos uma característica do Jornal da Cultura da TV Cultura 

que o torna diferente quando comparado aos demais telejornais: a participação do 

público através das redes sociais utilizando a hashtag do programa. Questionamos se 

essa é uma necessidade e característica dessa nova geração que pleiteia mais 

participação e interação ou se o motivo de ela estar se distanciando cada vez mais da 

televisão é em função das narrativas e do modo como elas são abordadas. 

Pesquisas delineiam um cenário em que os jovens têm se afastado de programas 

jornalísticos de televisão, sobretudo o telejornal, e se aproximam cada vez mais do 

mundo virtual devido a facilidade e utilidade das redes sociais, sites, blogs ou 

aplicativos de filmes e séries. No entanto, eles não só buscam entretenimento, mas 

também informações, como, por exemplo, canais de youtubers
1
 que comentam assuntos 

do dia a dia. Contudo, nem todas as classes sociais e nem todas as gerações possuem 

acesso ou afinidade com as redes sociais. 

Sabe-se que a televisão é um meio de comunicação importante para levar 

informação para dentro de casa, com ênfase nas classes mais baixas, e está presente em 

                                                           
1
 Os youtubers são protagonistas de vídeos no Youtube na internet. Esses profissionais ganham dinheiro 

conforme o número de visualizações e inscritos no canal. 
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97,2%
2
 dos domicílios brasileiros, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) de 2016. Nesse contexto, este estudo problematiza as narrativas dos 

telejornais: seriam elas, compreendendo-as enquanto tema, abordagem e estrutura, a 

chave para a repulsa ou para a atração dos jovens? 

Por isso, como objetivo geral, queremos analisar que narrativa desperta o 

interesse dos jovens em assistir a um telejornal. Já nos específicos, queremos identificar 

se os jovens assistem telejornais e o que os leva a assistir ou a não assistir, buscamos 

mapear quais são as narrativas e conteúdos de telejornal que atraem ou atrairiam o 

público jovem, e avaliar qual seria o formato direcionado para este público. 

 Durante as pesquisas que antecedem o nosso trabalho, encontramos um grupo de 

estudo coordenado por Iluska Maria da Silva Coutinho entre 2011 a 2014, nomeado 

Telejornalismo, Juventude e Representação: Quais formatos e narrativas dialogam com 

os novos telespectadores? O objetivo era investigar a forma como a juventude é 

representada pelo telejornalismo, assim como analisar o consumo desse modelo de 

narrativa e a construção identitária deles através da televisão. Além disso, o grupo 

discutiu a respeito de mudanças na linguagem e no formato do telejornalismo e a 

presença de jornalistas em redes sociais para se aproximarem dos jovens. A seguir 

destacamos alguns. 

O estudo Juventude, Representação e Consumo: uma comparação entre o 

telejornalismo brasileiro e os discursos dos jovens, de Nara Oliveira Salles e Iluska 

Maria da Silva Coutinho (2013), aborda como os jovens se identificam e o modo que 

eles são representados nos telejornais. A análise aponta que a mídia trata os jovens de 

forma estereotipada, logo, não há uma identificação com esse tipo de programação por 

parte desse público. 

 No artigo Telejornalismo e Juventude na Era da Convergência Midiática, o foco 

de Bárbara Garrido de Paiva Schlaucher (2012), do programa de pós-graduação em 

Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGCOM/UFJF), é mostrar a 

representação que os noticiários fazem dos jovens e a influência na construção 

identitária dessa geração a partir de novas mídias. A pesquisadora destaca que eles ainda 

assistem televisão, no entanto, ela está ligada enquanto eles navegam na internet. 

Segundo ela, a sociedade atual passa por um processo de transformação no que diz 

                                                           
2
 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-

pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 13 de junho de 2018. 
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respeito ao acesso e consumo de conteúdos informativos. Novos hábitos e rotinas levam 

à necessidade de se reestruturar os formatos e as narrativas dos telejornais. 

Esse anseio de atrair mais os jovens também está presente no estudo Juventude e 

Telejornalismo local: desafios e estratégias de criação de laços de pertencimento, 

exercício de cidadania e manutenção de audiência, de Iluska Coutinho e Jhonatan 

Mata, também do PPGCom/UFJF. De acordo com a pesquisa, realizada em 2010, o 

telejornalismo tem buscado atrair mais os jovens utilizando as redes sociais. A exemplo 

disso, o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, tem uma conta no Twitter 

onde interage com os internautas se denominando de “tio” e pergunta aos seguidores 

qual gravata deve usar. As redes também são utilizadas como estratégia de pauta para 

saber quais notícias o público mais gosta. 

 Na pesquisa Telejornalismo: novos formatos no cenário de crise da TV aberta, 

Christina Ferraz Musse e Mila Barbosa Pernisa (2011), do PPGCom/UFJF, estudam a 

convergência midiática da TV para atrair mais telespectadores. A internet pode “roubar” 

público e receitas publicitárias, por isso, os noticiários estão se adaptando e 

modificando seus formatos e a sua linguagem. Para Musse e Pernisa (2011), a internet 

não irá acabar com a televisão. 

 Voltando a falar do JN, Aline Silva Corrêa Maia, em Televisão, Telejornalismo 

e Juventude: o que jovens da periferia pensam sobre o Jornal Nacional?, mestre pelo 

PPGCom/UFJF, realizou um estudo, em 2009, no Ensino Médio, com adolescentes da 

periferia entre 15 a 17 anos. Após um questionário individual e um breve debate 

coletivo, ela então selecionou um grupo para fazer algumas perguntas específicas em 

uma roda de conversa. A pesquisadora descobriu então que a maioria dos jovens 

entrevistados adquirem informação através do JN e que ele fala de tudo para todos, mas 

com possíveis distorções de alguns fatos apresentados. As pessoas que moram na 

periferia não se sentem representadas, pois geralmente são associadas à violência. Outra 

crítica que alguns entrevistados relataram é sobre a linguagem utilizada pelos jornalistas 

que seria de difícil compreensão. 

 No estudo O que é mídia-educação, Maria Luiza Belloni (2003) considera a TV 

uma fonte importante de informação “semelhante a escola”, diz a autora. No entanto, 

com a chegada da internet essa relação se modificou. Segundo ela, a sociedade começou 

a consumir a informação em novos ambientes e a notícia foi democratizada. 
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 Com isso, reafirmamos o nosso motivo em analisar que narrativa desperta o 

interesse dos jovens em assistir a um telejornal e compreender os meandros dessa 

relação entre jovens e telejornalismo. 

 O estudo organizou-se da seguinte forma: no primeiro capítulo tratamos da 

história do telejornalismo no Brasil desde os seus primeiros telejornais até as mudanças 

que esses programas sofreram com a evolução da tecnologia e a chegada da internet. 

Em seguida abordamos os aspectos narrativos que envolvem as categorias, os gêneros e 

os formatos telejornalísticos. Depois falaremos sobre a linguagem dos telejornais. 

 No capítulo 2, abordamos o consumo que os jovens fazem de telejornais e logo 

depois fazemos uma relação dos jovens com os conteúdos abordados pelos telejornais. 

Em seguida, trabalhamos o percurso metodológico com um viés qualitativo, no qual 

pontuamos a análise com o grupo focal na Escola Estadual de Educação Básica Manoel 

Ribas. Entre os principais pontos que podemos elencar temos que o distanciamento está 

nos temas abordados, já que eles gostariam que os telejornais abordassem mais os 

assuntos da cidade e do cotidiano deles, como, por exemplo, questões que englobam 

sexualidade e drogas, inclusive, de forma mais aprofundada. Para eles, não há 

problemas com o formato e com a narrativa do telejornal, pois o programa noticioso 

necessita ser mais sério para ter credibilidade. 
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1 TELEJORNALISMO E NARRATIVA 

 

 Esse capítulo dedica-se a estruturar os principais pontos da história do 

telejornalismo no Brasil, passando pelos primeiros telejornais, as mudanças que esses 

programas sofreram com a evolução da tecnologia, até os dias de hoje com a chegada da 

internet. Em seguida abordaremos os aspectos narrativos que envolvem as categorias, os 

gêneros e os formatos telejornalísticos. E por último falaremos sobre a linguagem dos 

telejornais. 

1.1 Telejornalismo no Brasil 

 

 O primeiro capítulo aborda o telejornalismo e as suas narrativas, compreendendo 

assim, os aspectos das narrativas e a linguagem utilizada nos telejornais. Para entender a 

trajetória do telejornalismo até os dias de hoje, iniciamos contando a sua história na 

esfera brasileira. Nos interessa entender aqui as transformações que afetaram tanto o 

modo de fazer quanto os formatos telejornalísticos. 

 A primeira emissora de TV no Brasil foi lançada em 20 de setembro de 1950 

(REZENDE, 2000), chamava-se PRF-3 TV Difusora ou TV Tupi, em São Paulo, sob o 

comando de Assis Chateaubriand (MAIA, 2011). Dois dias depois
3
, surgia o 

telejornalismo no Brasil. O “primeiro telejornal [...] [chamava-se] „Imagens do Dia‟”. 

Dois anos depois
4
, em janeiro de 1952, a TV Tupi substituiu esse telejornal pelo 

Telenotícias Panair. (REZENDE, 2000, p. 105). 

Segundo Rezende (2000), o telejornal mais importante daquela década foi o 

Repórter Esso, criado em 1952 na TV Tupi do Rio, e no ano seguinte, passou para a 

emissora de São Paulo. De acordo com o pesquisador, quando o programa Repórter 

Esso, conhecido pelo slogan “testemunha ocular da história” (REZENDE, 2000, p. 105-

106), passou a ser apresentado na televisão, ele levou duas fortes características do seu 

                                                           
3
 De acordo com informações do site RankBrasil, a estreia do primeiro telejornal brasileiro chamado 

Imagens do Dia ocorreu dia 19 de setembro de 1950, um dia depois da fundação da TV Tupi de São 

Paulo. Sendo assim, a TV Tupi teria sido fundada dia 18 de setembro e não dia 20 de setembro de 1950 

conforme Rezende (2000). O Imagens do Dia era apresentado das 21h30min às 22 horas. Informações do 

site: <http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ic-/Primeiro_Telejornal_Do_Brasil>. Acesso 

em: 12 de dezembro de 2017. 
4
De acordo com informações do site RankBrasil, o Telenotícias Panair ia ao ar às 21 horas e foi criado 

três anos depois do Imagens do Dia e não dois anos depois conforme afirma Rezende (2000). 

Informações do site: <http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ic-

/Primeiro_Telejornal_Do_Brasil>. Acesso em: 12 de dezembro de 2017. 

http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ic-/Primeiro_Telejornal_Do_Brasil
http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ic-/Primeiro_Telejornal_Do_Brasil
http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/0Ic-/Primeiro_Telejornal_Do_Brasil


 

16 

 

antigo modelo no rádio: a herança radiofônica e a subordinação dos programas a 

interesses dos patrocinadores. E não só o Repórter Esso, Rezende (2000) destaca que os 

primeiros telejornais da época tinham fortes características radiofônicas porque eram 

apresentados por profissionais oriundos do rádio e possuíam pouca qualidade técnica 

porque havia poucos recursos na época. Eles mostravam mapas ou fotos, não possuíam 

entrevistas, sendo somente o apresentador a ocupar a tela da TV. No entanto, conforme 

Maia (2011), esse panorama mudou no início da década seguinte, a partir de 1960, 

quando o telejornalismo foi impulsionado pela criatividade e pela chegada do 

videoteipe. 

Para Rezende (2000), a grande novidade surgiu quando o Jornal de Vanguarda, 

na TV Excelsior, começou a ser produzido e apresentado por jornalistas, o que lhe 

rendeu o prêmio de melhor telejornal do mundo em 1963. No entanto, como Maia 

(2011) relata, o programa não resistiu ao Ato Institucional nº 5 (AI 5) e foi extinto pela 

própria equipe. Conforme Rezende (2000), a censura da época sob a forte interferência 

política prejudicou todo o telejornalismo que dispensou os jornalistas e produtores de 

TV: “dispensava-se a participação dos jornalistas como apresentadores e os locutores 

voltavam a ocupar papel exclusivo na condução dos noticiários” (REZENDE, 2000, p. 

108). 

De acordo com informações do site Memória Globo, “o Jornal de Vanguarda 

estreou na [...] [emissora] em abril de 1966, com a direção de Mauro Borja Lopes, o 

Borjalo. Ia ao ar de segunda a sexta, às 22h, com 15 minutos de duração. Em maio do 

mesmo ano, o telejornal passou a ter meia hora de duração.”
5
 Ele foi responsável por 

introduzir comentaristas que falavam sobre diversos temas, conforme o Memória 

Globo, se destacando em relação aos seus concorrentes porque usava uma linguagem 

coloquial, diferente dos outros telejornais que eram mais formais. Outro ponto inovador 

na época foi as imitações. “Célio Moreira (irmão de Cid Moreira), [...] era o „Sombra‟, 

um locutor misterioso, que [...] dava informações confidenciais em primeira mão. 

Moacir Lopes, cujo rosto não era mostrado, era o „Mão com a Cigarrilha‟, gesticulando 

nervosamente enquanto falava, como se interpretasse a notícia.”
6
 

                                                           
5
 Os bonecos de Borjalo representavam os políticos. As frases eram apuradas pelo jornalista William 

Prado enquanto que Célio Moreira dublava os bonecos. Informações do site Memória Globo. Disponível: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-de-vanguarda/evolucao.htm> 

Acessso em: 27 de nov. 2017. 
6
 Informações do site Memória Globo. Grifo do site. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-de-vanguarda/formato.htm>. 

Acesso em: 27 de nov. 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/borjalo.htm
http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/cid-moreira.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-de-vanguarda/evolucao.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-de-vanguarda/formato.htm
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 Maia (2011) narra que o telejornalismo voltou a ganhar força em setembro de 

1969, quando a TV Globo lançou o Jornal Nacional (JN) criado por Armando Nogueira. 

A diferença entre o Repórter Esso e o JN era que o primeiro encerrava com a notícia 

mais impactante do dia, já o segundo terminava com notícias leves, de conteúdo lírico 

ou pitoresco, conhecido como o “Boa noite”, pois era a última informação antes do 

encerramento. (MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 34). 

 O principal programa da emissora, o JN, conforme o Memória Globo (2004), 

precisou desenvolver o conceito de noticiário nacional, pois era o primeiro telejornal 

veiculado em rede nacional, o que gerava a necessidade de as notícias serem de 

interesse geral e não regional ou local. 

Maia (2011) salienta que a primeira transmissão do JN ocorreu para seis cidades 

e só foi possível graças ao sistema de satélite construído com verba do Fundo Nacional 

de Telecomunicações. A pesquisadora expõe que a principal missão da emissora de 

Roberto Marinho era a integração nacional, levando cultura e informação a todo 

território brasileiro. 

 No entanto, ao longo dos anos, o JN também sofreu com a censura ignorando 

alguns problemas nacionais. De acordo com Maia (2011), isso fez com que o JN fosse 

alvo de críticas. A TV Globo assumiu em seu site que realmente não abordou ou que deu 

enfoque parcial a alguns temas, “como o sequestro do embaixador norte-americano 

Charles Elbrick, o discurso do papa Paulo VI sobre os dez anos da encíclica Populorum 

progressio
7
 e a missa de sétimo dia do ex-presidente João Goulart” (MAIA, 2011, p. 5-

6) - os dois últimos teriam sido proibidos pela censura. A censura ocorreu no período da 

ditadura civil militar. Nessa época, antes de cada programa começar, era exibido um 

certificado de classificação da Censura Federal, em que constava o nome do programa, 

do diretor, o título original, o ano de produção e a faixa de idade indicada. (KNEIPP, 

2007). 

Ainda, consta no Memória Globo (2004), que, no início dos anos 70, o 

jornalismo da emissora começou a usar câmeras de cinema, que eram menores, mais 

                                                           
7
 O Populorum progressio tem o objetivo de levar solidariedade e desenvolvimento a povos que 

enfrentam fome, doença endêmicas, entre outros problemas sociais. Disponível em: 

<http://w2.vatican.va/content/paul-vi/pt/encyclicals/documents/hf_p-

vi_enc_26031967_populorum.html>. Acesso em: 11 de março de 2018.  
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leves e gravavam imagens e sons, dispensando assim o gravador de som. Logo depois 

chegou a cor às telas da televisão brasileira. A primeira transmissão colorida em rede 

nacional ocorreu na cobertura da Festa da Uva de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, 

dia 10 de fevereiro de 1972. No entanto, a geração de imagens não ficou a cargo da TV 

Globo, e sim, da TV Difusora. (MEMÓRIA GLOBO, 2004). 

Com o fim da censura no Brasil no dia 3 de fevereiro de 1980, conforme Kneipp 

(2007), o telejornalismo, assim como a televisão no modo geral, começou a viver um 

novo momento, pois terminaram os cerceamentos que tanto prejudicavam as produções. 

Como a televisão era muito jovem ainda nos anos 80, havia pouquíssimos, para não 

dizer que não havia, jornalistas com experiência em telejornal. A saída então, foi a 

migração desses profissionais do impresso para o veículo televisivo. Desse aprendizado 

produziu-se, em 1988, o Manual de Telejornalismo da Central Globo de Jornalismo 

(KNEIPP, 2007): 

A publicação era dividida em duas partes. Na primeira, continha algumas 

normas de redação contendo: informações para o repórter durante a 

reportagem, algumas medidas para facilitar a edição, informações a respeito do 

preenchimento do script, o uso do gerador de caracteres, algumas 

recomendações práticas, palavras e expressões a evitar e alguns conselhos para 

a pronúncia brasileira das palavras. Na segunda parte, denominada de Imagem, 

possuía algumas informações sobre filmagens de entrevistas e uma série de 

normas práticas para cinegrafistas e repórteres. (KNEIPP, 2007, p. 10-11). 

 Um comportamento muito comum nas redações de jornal impresso é a 

hierarquia: chefe de redação, chefe de reportagem, editor-executivo e demais editores, o 

que Prado
8
 (2006) chama de hierarquia vertical. No entanto, nas redações de TV‟s essa 

estrutura foi modificada, virou “horizontal, pois não importa onde você esteja nessa 

cadeia; a importância é a mesma; não importa que você esteja aqui como o editor-chefe, 

mas se aquele motoboy não trouxer a fita, você não põe a matéria no ar” (PRADO, 

2006, apud KNEIPP, 2007, p. 10). 

 Ainda na década de 80, segundo Kneipp (2007), a chegada da câmera Umatic e 

do videotape possibilitaram mais agilidade no processo de produção das notícias. Mais 

tarde chegou também o teleprompter e o gerador de caracteres. 

A TV Bandeirantes marcou os anos 80 com o programa Canal Livre que está no 

ar até hoje. O programa utiliza o formato mesa redonda para discutir temas sociais 

                                                           
8
Em entrevista para Valquíria Passos Kneipp. Edson Higo do Prado, é jornalista. Em 1982 trabalhava na 

Editora Abril, quando recebeu um convite para trabalhar na TV Globo do Rio de Janeiro. Ver KNEIPP, 

Valquíria Passos. Características do telejornalismo brasileiro dos anos 80. Intercom. V Congresso 

Nacional de História da Mídia - São Paulo. 2007. 
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polêmicos e entrevistar figuras importantes do nosso país. No início, o programa tinha 

três horas de duração e o público participava ao vivo na Praça Ramos de Azevedo, no 

centro de São Paulo, fazendo perguntas aos componentes da mesa (KNEIPP, 2007). 

Esse formato se modificou ao longo dos anos passando a ser transmitido aos domingos 

da meia-noite até 1h da manhã, e hoje, com o avanço da tecnologia, o programa pode 

ser assistido posteriormente na internet, através do site da emissora
9
. 

Trinta anos depois do lançamento da primeira emissora de TV no Brasil, em 

julho de 1980, a Rede Tupi encerrou as suas transmissões (KNEIPP, 2007). De acordo 

com a pesquisadora, o que levou o governo do General João Baptista Figueiredo cassar 

o canal foi o problema financeiro que a estação enfrentava. As emissoras da Rede Tupi 

foram então divididas em duas empresas. Uma delas era o Sistema Brasileiro de 

Televisão (SBT), voltada para as classes C, D e E, inaugurada em 1981 pelo 

apresentador e empresário Sílvio Santos. E a outra emissora chamava-se TV Manchete. 

A Rede Manchete de Televisão foi inaugurada dia 5 de junho de 1983 pelo 

empresário Adolpho Bloch (MONTANO, 2005). No outro dia estreava o Jornal da 

Manchete. O telejornal tinha um cenário considerado futurista para a época, “mostrando 

os equipamentos e monitores da redação”. Se inspirava no jornalismo da TV americana 

CNN, ia ao ar às 19 horas e tinha duas horas de duração. O jornal era conhecido pela 

credibilidade de seus profissionais. “O jornalismo era ousado, inovador e independente. 

Os repórteres [...] davam seguidos furos [...] [e] a programação [era suspensa] para 

exibir [...] qualquer acontecimento importante no país. [...]”. Outra característica forte 

do Jornal da Manchete, segundo Montano (2005), eram as notícias internacionais 

apresentadas por seus correspondentes espalhados no mundo e a abertura do programa 

que tinha data e imagens do dia. 

Em 1984, a emissora continuava com a estratégia de fazer uma programação 

para as classes A e B. No dia 23 de janeiro do mesmo ano lançou o FMTV, que ia ao ar 

de segunda a sexta das 19 horas às 19h30min e aos sábados a partir das 18h30min. Na 

história foi o primeiro programa de videoclipes do Brasil (MONTANO, 2005). 

Márcia Peltier protagonizou Márcia Peltier Pesquisa, como o próprio nome 

sugere, conforme Montano, era um programa baseado em pesquisas, o primeiro 

telejornal brasileiro com esse viés. A estreia ocorreu dia 08 de novembro de 1995, às 

22h30min. A proposta do programa era produzir reportagens baseadas em índices de 

                                                           
9
Blocos dos programas anteriores podem ser assistidos no site do programa. Disponível em: 

<http://noticias.band.uol.com.br/canallivre/>. Acesso em: 13 de dezembro 2017. 

http://noticias.band.uol.com.br/canallivre/
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pesquisas muitas vezes encomendada pelo Instituto Datafolha, pela Associação 

Brasileira de Pesquisas e Análises ou pelo próprio programa, na maior parte sobre 

comportamento. 

O motivo do encerramento das transmissões da Rede Manchete de Televisão, de 

acordo com Montano, foram as altas dívidas que a empresa possuía, principalmente as 

trabalhistas. A venda ocorreu dia 16 de maio de 1999. No lugar da emissora entrou a 

RedeTV! (MONTANO, 2005). 

Em 1987, havia 32 milhões de televisores espalhados pelo país, dos quais, 12,5 

milhões em cores (BUCCI, s/ano, apud KNEIPP, 2007). Os telejornais a cada dia se 

esforçavam para inovar seus formatos e linguagens audiovisuais, e assim, conquistar 

mais audiência. 

Uma dessas inovações ocorreu em 1988, quando surgiu um novo formato no 

telejornalismo brasileiro protagonizado pelo SBT no Telejornal Brasil (REZENDE, 

2000). Diferentemente do que se fazia nos outros telejornais, o âncora Boris Casoy, 

além de ler as notícias, passou a fazer entrevistas e emitir opinião. Outra inovação foram 

as vinhetas e os equipamentos mais modernos que a emissora adquiriu. O mesmo 

ocorreu no Jornal da Cultura, em agosto de 1988, que teve como figura de âncora o 

apresentador Carlos Nascimento (REZENDE, 2000). 

No entanto, o jornalista Alberico Souza Cruz
10

 discorda desse modelo de âncora 

que se firmou como tradicional nos telejornais. Para Cruz (s/ano), o “novo modelo de 

âncora, [é] um apresentador que abandonava „a caverna que é o estúdio‟ para ir ao „local 

onde acontece a notícia‟ [...] ao âncora caberia a função de explicar, interpretar e dar 

subsídios aos telespectadores e não opinar [...].” (CRUZ, s/ano, apud REZENDE, 2000, 

p. 130). O objetivo dos diretores que optavam por utilizar a figura de âncora era dar 

mais credibilidade aos telejornais, e assim, atrair mais audiência para seus programas. 

Após o fim do regime militar, que terminou em 85, a televisão brasileira 

expandiu-se. Nos anos 90, iniciou a migração dos telespectadores para as TV‟s por 

assinatura. Esse período, segundo Aronchi de Souza (2004), também foi marcado pelo 

aumento do sensacionalismo que buscava atrair mais audiência. 

O SBT buscava mais espaço nos lares brasileiros. Para isso contratou Lilian 

Witte Fibe para apresentar a segunda edição do TJ Brasil entre 1991 e 1993. Outra 

                                                           
10

  Alberico Souza Cruz foi diretor da Central Globo de Jornalismo (CGJ) de 1990 a 1995. Informações 

do site: <http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/alberico-de-sousa-cruz.htm>. Acesso em: 12 de 

dezembro de 2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/alberico-de-sousa-cruz.htm
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tentativa do SBT conquistar mais audiência foi o programa Aqui Agora, que estreou dia 

20 de maio de 1991 (SQUIRRA, 1993, apud REZENDE, 2000). Este tinha muita 

“influência da linguagem radiofônica, usava o recurso plano-sequência para dar mais 

realismo e suspense às histórias que narrava” (REZENDE, 2000, p. 131). O uso da 

linguagem apelativa e o tom de voz forte impactava os seus telespectadores. Um 

exemplo era o repórter Gil Gomes. 

Já, em 1995, a direção da Central Globo de Jornalismo (CGJ) começa a ser 

comandada pelo jornalista Evandro Carlos de Andrade. A partir daí várias mudanças 

ocorreram no JN. Como a substituição de Cid Moreira e Sérgio Chapelin, até então 

considerados locutores muito competentes pelas pesquisas, pelos jornalistas William 

Bonner e Lillian Witte Fibe (Lillian saiu do SBT e voltou para a Globo, onde já havia 

trabalhado anteriormente). O objetivo era dar mais agilidade para entrevistas ao vivo e 

para improvisar enquanto o jornal estava no ar (MEMÓRIA GLOBO, 2004). 

Em seguida, outra mudança foi introduzida pelo então editor-chefe do JN na 

época, Mário Marona, que acrescentou matérias mais leves para levar informações que 

tivessem mais o interesse do público e não somente informações de interesse público 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 288). Além disso, o telejornal começou a ter 

participação de comentaristas especializados como, por exemplo Galvão Bueno, Carlos 

Magno e Arnaldo Jabor e também a trabalhar com acessibilidade: 

A partir de 11 de agosto de 1997, o Jornal Nacional passou a contar com o 

sistema closed caption, tecnologia que permite legendar tudo o que é dito no 

telejornal. A utilidade do serviço é enorme: de acordo com o IBGE, existem 

cerca de seis milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil. 

(MEMÓRIA GLOBO, 2004, p. 292). 

Um aspecto importante a salientar na evolução dos telejornais no Brasil é 

quando os programas começaram a fazer um jornalismo participativo através de 

sugestões do público. No início utilizava-se cartas. Mais adiante esses meios foram se 

modificando: “O conceito de jornalismo participativo passa [...] a ser usado com mais 

frequência na década de 1990, popularizando-se com […] [os] blogs e outros meios 

sociais de comunicação disponíveis na internet, nos anos 2000.” (FRAZÃO e BRASIL, 

2013, p. 117). 

Nos anos 2000, o jornalismo avançou com a tecnologia permitindo novas formas 

de elaboração e transmissão de informações. É deste contexto que surgem canais 

voltados somente para jornalismo, como, por exemplo, a BandNews e, em 2001, e a 

Record News, em 2007. Antes disso, já existia a Globonews, fundada em 1996. Todos 
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são canais de TV por assinatura. É a partir desse tipo de programação que se intensifica 

o jornalismo segmentado e abre-se mais espaço para a participação do público, tanto na 

TV a cabo como na aberta. 

Chegamos, então, a um ponto importante de nossa pesquisa. Nos anos 2000, a 

relação do telespectador com a televisão mudou a partir da popularização da internet. O 

telespectador, que era apenas um receptor, agora tem a possibilidade de produzir 

conteúdo. “Enquanto nos últimos 150 anos os meios de comunicação funcionavam 

seguindo a lógica de „um para muitos‟ [...], a internet, por sua vez, promove a 

comunicação de „muitos para muitos‟.” (FRAZÃO e BRASIL, 2013, p. 118). Em outras 

palavras, foi a internet e os meios de acessá-la (smartphones, tablets, etc.) que 

modificaram a rotina de produção de notícias dos telejornais. 

Frazão e Brasil (2013, p. 117) confirmam essa constatação. Com o crescente 

“surgimento de canais informativos na internet os veículos tradicionais adotam práticas 

diferenciadas na produção da notícia. Inclusive abrem espaço para que o público 

colabore nesse processo.” Para os autores, “essa participação interfere [...] [nos] modos 

de fazer jornalismo tradicional e na qualidade do produto.” (FRAZÃO e BRASIL, 2013, 

p. 114). 

Isso demonstra que muitas vezes os telespectadores estão assistindo e 

participando do telejornal através das redes sociais e aplicativos, seja opinando sobre 

algum assunto ou enviando sugestões de pautas, fotos e vídeos. Mendonça e Coca 

(2013) chamam isso de segunda tela. A internet possibilitou um diálogo entre TV e 

ciberespaço. Para eles, os “teleinternautas”
11

, como são chamados, recebem novos 

conteúdos e discutem sobre esses nas redes sociais e aplicativos. Já a TV Cultura define 

em seu site a segunda tela “como um complemento em tempo real à televisão”. 

(MENDONÇA e COCA, 2013, p. 457). 

Conforme o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 43% 

dos brasileiros usam a internet enquanto assistem à televisão. Dessa parcela, 70% 

procuram na internet mais informações sobre o que estão assistindo e 80% admitem que 

ligam a TV ou trocam de canal por conta de alguma mensagem recebida pela internet.
12 

                                                           
11

 A TV Cultura adota esse termo em seu site. 
12

 Informações da pesquisa Ibope Nielsen Online realizado em 13 regiões metropolitanas com pessoas de 

10 anos ou mais de idade, entre os dias 13 e 29 de fevereiro de 2012. Disponível em: 

<http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/No-Brasil-43-dos-internautas-assistem-a-TV-enquanto-

navegam.aspx>. Acesso em 26 de nov. 2017. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/No-Brasil-43-dos-internautas-assistem-a-TV-enquanto-navegam.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/No-Brasil-43-dos-internautas-assistem-a-TV-enquanto-navegam.aspx
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Essa interação se dá algumas vezes com hashtags que são palavras-chave com 

os temas e/ou nomes dos programas. Para Henry Jenkins (2009 apud MENDONÇA e 

COCA, 2013), a transmidiação é o nome que se dá a transposição dos conteúdos 

televisuais (diálogo dos meios) a ponto de complementar as demais plataformas. 

A exemplo disso a TV Globo “criou em 2010 o Departamento Transmídia, que 

conta com profissionais exclusivamente dedicados à relação dos seus produtos com 

outras mídias” (MENDONÇA e COCA, 2013, p. 454) e que são responsáveis pela 

produção de conteúdos. Segundo os autores, essas narrativas atraem mais audiência e 

abrem novas possibilidades de consumo midiático. Elas “fornecem aos espectadores 

uma experiência aprimorada de conteúdo, o que ajuda na fidelização da audiência e na 

facilitação da disseminação das atrações” (PROULX e SHEPATIN, 2012 apud 

MENDONÇA e COCA, 2013, p. 456). O canal utilizou a segunda tela antes mesmo da 

criação do departamento, em 2008, na campanha de lançamento da microssérie Capitu. 

Em 2010 foi utilizado no lançamento de um videoclipe da novela Cheias de Charme. 

Em 2013, o SBT utilizou a segunda tela no Programa do Ratinho e nas 

telenovelas mexicanas. O público era incentivado a participar através do Facebook e do 

Twitter. Segundo uma pesquisa da TV Square
13

 o canal de Silvio Santos conquistou a 

liderança no ranking dos comentários da segunda tela em julho de 2013. Isso 

impulsionou a audiência e levou novamente a emissora ao segundo lugar no IBOPE 

(MENDONÇA e COCA, 2013). De acordo com o levantamento, os programas do SBT 

foram os mais comentados na internet, com 30,8%, à frente da TV Globo e da Record 

TV que tinham na época 21,4% e 8,6% respectivamente. 

Isso demonstra que a internet ao invés de prejudicar a audiência da televisão, 

pode ser uma aliada. Segundo Mariana Eva Leis (2013), CEO da TV Square “as redes 

estão mudando a experiência de ver televisão, que está se tornando mais dinâmica e 

interativa através da segunda tela”
14

. Os especialistas descartam a ideia de que os 

dispositivos móveis tiram a atenção do telespectador. A segunda tela ajuda a expandir 

os conteúdos televisuais (MENDONÇA e COCA, 2013). 

Proulx e Shepatin (2012 apud MENDONÇA e COCA, 2013) corroboram essa 

opinião. O hábito de acessar à internet enquanto se assiste a televisão para compartilhar 

                                                           
13

 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/pesquisa-interna-motivou-sbt-a-apostar-na-

segunda-tela/>. Acesso em: 30 de março de 2018. 
14

 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/veja-lanca-rankings-de-audiencia-de-

segunda-tela/>. Acesso em: 30 de março de 2018. 
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o que está assistindo possibilita também o recebimento de mais informações sobre o 

programa que está sendo exibido e conquista uma nova fatia do público. 

Outro canal que utiliza a participação do público através da internet é a Record 

News. De acordo com o site R7, o Jornal da Record News, que vai ao ar diariamente às 

21 horas, transmite a sua reunião de pauta, que está agendada para ocorrer sempre às 

16h30min, pelo Live Facebook Mentions - uma plataforma do Facebook utilizada para 

fazer vídeos ao vivo. O site diz que é um modo de se aproximar mais dos 

telespectadores e fazer com que eles participem das discussões. O âncora do telejornal, 

Heródoto Barbeiro, explica que “com a ajuda do público, [...] [o telejornal fica] mais 

completo e democrático, já que é possível avaliar e agregar [...] as sugestões, as dúvidas 

e os comentários das pessoas”.
15

 Dessa forma, o programa abre espaço para os jovens 

participarem dando sugestões. Essa participação gera muitas vezes curiosidade neles, 

como consequência, muitos se interessarem em assistir a produção final. Esse perfil 

também possibilita ao telejornal saber quais assuntos os jovens gostam de saber. 

Outro exemplo de programa telejornalístico que abre espaço para o público 

participar é o Atualidades Pampa, da TV Pampa que vai ao ar de segunda a sexta, às 

19h15min para todo o Rio Grande do Sul. O programa tem seis componentes, incluindo 

a mediadora, Magda Beatriz
16

 e utiliza uma linguagem mais informal. Todos os 

integrantes da bancada podem intervir nas conversas para expor suas opiniões sobre 

determinado assunto. O público pode participar através do aplicativo Whatsapp e do e-

mail do programa, enviando perguntas e opiniões, no entanto, isso não tem atraído os 

jovens. Isso é possível perceber ao assistir o programa e se deter ao perfil do público 

que participa.  

O Jornal da Cultura da TV Cultura também utiliza os meios digitais para 

debater e fazer enquetes de temas sociais importantes, conforme citado na introdução, 

no entanto agora com mais informações. Apresentado de segunda a sexta, às 21h15min, 

e aos sábados, às 21 horas, pelo diretor de jornalismo Willian Corrêa
17

, o telejornal 

conta a cada dia com dois especialistas que comentam os principais assuntos do dia no 

Brasil e no mundo. Além disso, os telespectadores participam do debate através das 

redes sociais usando “#jornaldacultura”, o que por sua vez, denota uma característica de 

                                                           
15

 Em entrevista para o jornalista Odair Braz Junior em 2016 para o site R7. Disponível em: 

<http://noticias.r7.com/blogs/herodoto-barbeiro/2016/04/13/jr-news-transmite-reuniao-de-pauta-ao-vivo-

pelo-facebook/>. Acesso em: 22 de out. 2017. 
16

Informações de dias e horário de transmissão do site da TV Pampa. Disponível em: 

<http://tvpampa.com.br/atualidades.php>. Acesso em: 1º de dezembro de 2017. 
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Disponível em: <http://tvcultura.com.br/programas/jornaldacultura/>. Acesso em: 1º de dez. 2017. 
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http://noticias.r7.com/blogs/herodoto-barbeiro/2016/04/13/jr-news-transmite-reuniao-de-pauta-ao-vivo-pelo-facebook/
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interatividade nesse telejornal. Neste telejornal é possível perceber maior participação 

do público juvenil. 

Nesse sentido, após constatar algumas alterações nos telejornais, em especial, 

devido à tecnologia e com a chegada da internet, partimos para o próximo capítulo, que 

irá tratar das narrativas da televisão e dos telejornais. 

1.2 Aspectos das narrativas do telejornal 

 

 Para entender a narrativa de um telejornal é necessário, dentro do nosso estudo, 

identificar a diferença entre categorias, gêneros e formatos da televisão. Com isso, é 

possível compreender os recursos de áudio e vídeo, as tecnologias utilizadas e para qual 

público as produções são direcionadas. 

 A produção de um telejornal começa pelo espelho que sintetiza os assuntos que 

serão abordados, a organização dos blocos, o tempo dos comerciais e pode sofrer 

alterações durante todo o período de produção, conforme a necessidade e a chegada de 

notícias factuais, as notícias do dia, podendo ser concluído na hora da apresentação do 

programa (REZENDE, 2000). 

Para o autor, a televisão tem um discurso peculiar, quando por exemplo, o 

telespectador pode zapear, termo utilizado para definir a troca frequente de canais, e 

assim, assistir a uma cena de um filme de ficção com cenas de violência, depois uma 

chamada para um telejornal também com cenas de violência - embora essas sejam reais 

- e logo depois um comercial de biscoitos e em seguida volta a assistir ao filme. Com 

isso, Requena (1995 apud Rezende, 2000) defende que o telespectador pode variar de 

gêneros discursivos com muita rapidez. Essa “alternância de gêneros ocorre de tal forma 

que, para muitos telespectadores, fica difícil identificar os limites entre realidade e a 

ficção” (REZENDE, 2000, p. 32). Para manter a audiência, o autor salienta que é 

necessária a permanente busca do novo, embora muitas vezes repete-se o velho com 

aparência diferente. A repetição é frequente nas telenovelas, como nos enredos, nas 

falas, nos ambientes, entre outros. “Ao contrário de alguns críticos de TV que a 

consideram uma falha imperdoável de linguagem, a repetição é necessária não apenas 

nas telenovelas, mas também nos programas jornalísticos” (REZENDE, 2000, p. 33). 
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Os telejornais tratam a maioria das notícias com brevidade, muitas duram o 

tempo médio de um comercial. A troca de cenas e personagens se dá pelo fator tempo 

que deve ser dinâmico na TV. Para isso Rezende (2000) descreve: 

Na televisão, o espetáculo se desenrola continuamente hora após hora, dia 

após dia. Sempre. Ao promover uma percepção mais sensorial e afetiva do 

que racional, o discurso da TV abriga, em sua essência, uma íntima e 

constante ligação entre destinador e destinatário mediado pelo espetáculo. 

(REZENDE, 2000, p. 36). 

 Rezende (2000) classifica a linguagem televisiva em três funções secundárias, 

sendo a primária a função fática que é aquela que cria um clima de camaradagem, de 

conversa íntima como se fosse o meio familiar. Esta é a função que mais predomina nos 

programas televisivos. Já as funções secundárias são: expressiva, conativa e referencial. 

Uma característica própria da televisão é a união de imagem e texto (áudio). 

Sendo assim, a imagem não deve contrariar o que é falado. Outro desafio também é não 

repetir o que a imagem já diz ao telespectador e ao mesmo tempo manter informado, por 

exemplo, quem está na cozinha preparando o almoço ou a janta, e por isso, não está 

assistindo. Quando não tem imagens suficientes para uma notícia, utiliza-se mapas, 

fotos e infográficos. 

1.2.1 Categorias 

 

 Segundo Aronchi de Souza (2004), as categorias identificam o conceito do 

produto no mercado. Uma única categoria pode englobar vários gêneros e formatos. São 

cinco categorias na televisão brasileira, das quais três abrangem a maioria dos gêneros, 

são eles: entretenimento, informativo e educativo. (MELO, 1985, apud ARONCHI DE 

SOUZA, 2004). Um exemplo é o entretenimento que permeia a maioria das produções, 

mesmo que o foco de um determinado programa seja a informação: 

O entretenimento é necessário para toda e qualquer idéia de produção, sem 

exceções. Todo programa deve entreter, senão não haverá audiência. Entreter 

não significa somente vamos sorrir e cantar. Pode ser interessar, surpreender, 

divertir, chocar, estimular ou desafiar a audiência, mas despertando sua 

vontade de assistir. (WATTS, 1999, apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, 38). 

Há ainda uma quarta categoria, segundo Aronchi de Souza, que não se encaixa 

nas três citadas (entretenimento, informativo e educativo), e por isso, está dentro da 

categoria especiais: “são os programas infantis, de religião, de minorias étnicas, 

agrícolas e outros”. (MELO, 1985, apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, 39). Já no 
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Brasil, as emissoras classificam como especiais os programas exclusivos e inéditos 

como musicais, minisséries e entrevistas (ARONCHI DE SOUZA, 2004). 

Dentro do estudo de Aronchi de Souza (2004) há ainda uma quinta categoria, 

chamada de outros, que contempla programas de gêneros religiosos, políticos, 

teleshopping, entre outros. 

Uma das funções da TV é instruir, e abordar o que se passa no país e no mundo 

está entre a razão de ser de um telejornal. Através da informação contida nas notícias é 

possível determinar e explicar como um determinado fato aconteceu. É possível 

também, levar mais conhecimento (aprendizado) sobre um assunto de interesse do 

público. Ela dá origem ao pensamento humano, assim, podemos averiguar as diversas 

versões de um fato para formar opinião, por exemplo. “Informar significa possibilitar 

que a pessoa, no final da exibição, saiba um pouco mais do que sabia no começo do 

programa a respeito de determinado assunto”. (WATTS, 1999, apud ARONCHI DE 

SOUZA, 2004, 38-39). Um estudo da Ancine
18

 sobre a TV aberta no Brasil em 2016 

verificou que, em média, apenas 21% da programação é voltada para a informação. O 

levantamento considerou as principais emissoras do país como a TV Globo, o SBT, a TV 

Bandeirantes, entre outros, além de duas emissoras públicas, a TV Cultura e a TV 

Brasil. A Record TV foi a emissora que mais colocou informação em sua grade de 

programação com 36,4%. No entanto, o entretenimento predominou em todas as 

emissoras segundo a Ancine. Em média, esse gênero aparece em 48,6% da grade de 

programação dos canais pesquisados. 

1.2.2 Gêneros 

 

 Aronchi de Souza (2004) define gêneros ao tipo de assunto de um programa de 

televisão ou filme. Os programas são “categorizados por estilo, forma, proposta e outros 

aspectos. Os exemplos abrangem faroeste, gângster, documentário, comédia e novela”. 

(ELLMORE, 1996, apud ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 41). 

 Já Marques de Melo (1985 apud REZENDE, 2000) divide gêneros em duas 

categorias: jornalismo informativo e jornalismo opinativo. O telejornalismo pertence a 

categoria informativa. De acordo com o autor essa seção corresponde às informações 

que dependem da evolução dos acontecimentos e da relação dos jornalistas com os 
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Disponível em:  
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protagonistas. Essa categoria pode ser dividida em quatro gêneros: nota, notícia, 

reportagem e entrevista. Mais adiante, em um estudo sobre o jornalismo impresso em 

São Paulo, em 1996, Marques de Melo acrescentou mais três gêneros informativos: 

serviço, enquete e perfil. Já no gênero opinativo são oito: editorial, comentário, artigo, 

resenha, coluna, crônica, caricatura e carta. 

 Em outro estudo mais recente, Marques de Melo (1997 apud REZENDE, 2000) 

coordenou quatro grupos de pesquisa para verificar alterações nos veículos de revista e 

televisão. Houve então uma alteração estrutural. Identificou-se a existência de mais 

dois: jornalismo interpretativo e jornalismo diversional. Já o serviço foi substituído por 

indicador, enquanto que perfil e enquete saíram do gênero informativo e foram para o 

interpretativo, juntando-se a outros quatro novos: análise, dossiê, cronologia e gráfico. 

O autor ainda inseriu dois novos formatos ao gênero diversional: a história de interesse 

humano e a história colorida. 

1.2.3 Formatos 

 

 E por último formatos. De acordo com Aronchi de Souza (2004), formatos são 

as características que ajudam a definir um gênero. No entanto, “há muita semelhança 

entre gêneros e formatos na televisão”. (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 45). 

Conforme ressaltado anteriormente, dentro de um único gênero ou de uma única 

categoria podem existir vários formatos. De acordo com o autor, o formato é o que 

define, por exemplo, se um programa informativo vai ter reportagens, entrevistas, se vai 

ser ao vivo ou gravado, se vai ter debates, mesa-redonda, entre outros. 

No transcorrer do telejornal, a transmissão da notícia assume diversos 

formatos. Isolados ou integrantes de um conjunto, esses formatos constituem 

os gêneros jornalísticos na televisão. Alguns desses formatos têm mais de uma 

denominação. (REZENDE, 2000, p. 148). 

Squirra (1990 apud REZENDE, 2000) classifica as notícias dos telejornais em 

três grupos: nota simples, nota coberta e abertura e encerramento para as matérias 

editadas. As notas simples são informações que não foram levadas à reportagem, são 

curtas e não tem imagens de cobertura. As notas cobertas detalham mais o fato, 

apresentado imagens sobre o ocorrido. E as aberturas e encerramento são as cabeças das 

matérias utilizadas para mudar de assunto ou introduzir a matéria que o repórter irá 

detalhar mais. 
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Já Pedro Maciel (1993 apud REZENDE, 2000) identifica os formatos por outro 

viés: nota ao vivo, nota coberta, boletim e reportagem. A nota ao vivo é aquela que o 

apresentador lê o texto do editor de notícias. É sempre curto e ajuda a suprir a falta de 

imagem e a dar mais ritmo ao telejornal. A nota coberta é igual a que definimos 

anteriormente composta com um lead que é lido pelo apresentador e um off gravado 

pelo repórter concomitantemente com as imagens da notícia. 

Maciel define também o boletim que é chamado às vezes de stand up. Nesse 

formato o repórter transmite a notícia diretamente do local do fato. Ele está em quadro 

podendo a câmera abrir para mostrar o lugar ou para mostrar um entrevistado. 

Geralmente o stand up é feito ao vivo, o que destaca a importância daquela notícia no 

telejornal, mas também pode ser gravada. 

Já a reportagem é mais complexa e mais completa, segundo Maciel (1995 apud 

REZENDE, 2000, p. 153) ela “tem texto, imagens, presença do apresentador e de 

entrevistados”. A reportagem é muitas vezes mais aprofundada, por isso, divide-se em 

cinco partes: cabeça também chamada de lead, o off que é o texto do repórter, o boletim 

ou stand up usado quando não se tem imagens de uma informação, e por último o pé 

lido pelo apresentador para dar informações complementares de última hora ou 

simplesmente para a terminar a matéria e evitar que a última informação fique com o 

entrevistado dando a impressão de parcialidade. 

1.3 Linguagem telejornalística 

 

Cada veículo de comunicação utiliza um tipo de linguagem específica para 

difundir as notícias. De acordo com João Elias da Cruz Neto (2008), o objetivo do 

jornalismo é descrever a realidade atual e causar impacto nas pessoas. O rádio, por 

exemplo, tem linguagem mais imediata “uma vez que pode transmitir a notícia no 

momento em que está acontecendo e de forma mais rápida sem deslocar grandes 

equipes”. (CRUZ NETO, 2008, p. 11). 

No entanto, os veículos impressos têm a possibilidade de aprofundar a notícia 

porque têm mais tempo. Já a televisão utiliza uma linguagem diferente porque tem o 

recurso das imagens em movimento, enquanto que a internet pode utilizar todos esses 

recursos. (CRUZ NETO, 2008). 

Focando na linguagem que a TV utiliza, o autor destaca que esse é um meio de 

comunicação em massa, principalmente as emissoras abertas, pois o público é medido 
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em milhões. “A televisão está presente na maior parte dos lares dos países civilizados, 

não importando a classe social”. (CRUZ NETO, 2008, p. 12). Outra característica da 

TV identificada por Cruz Neto é ela ser niveladora, quando utiliza uma linguagem que 

atinge todos os níveis sociais. O telespectador ouve o texto e vê as imagens, como se ele 

estivesse no local do fato, por isso, a televisão dá a impressão de proximidade e de 

participação. (CRUZ NETO, 2008). 

A televisão é instantânea, pois tem a capacidade de estar ao vivo no fato. Outra 

característica a se ressaltar aqui é ela ser considerada dispersiva. Segundo Cruz Neto 

(2008), qualquer coisa pode desviar atenção do telespectador quando ele está assistindo 

televisão, como, por exemplo, um que telefone toca. Para isso, Cruz Neto diz que as 

emissoras utilizam vinhetas, edições, músicas, entre outros para manter a atenção do 

telespectador. 

 De acordo com um vídeo institucional da GloboNews com jornalistas que 

integram a equipe há anos, o canal sofreu diversas modificações nos últimos tempos, em 

especial nas narrativas, ou seja, na forma de contar algo, tanto no texto como nas 

imagens e movimento, inovando com vinhetas e chamadas diferentes das tradicionais. 

Outra novidade foi um aplicativo que o telespectador pode participar enviando vídeos 

de um fato. Isso abre espaço para que mesmo se o jornalista não estiver no local naquele 

exato momento, a história não deixe de ser contada.
19

 

Um exemplo de um veículo de televisão voltado para o público jovem e que 

utiliza vinhetas chamativas é a MTV Brasil (MTV). A emissora incorporou esses 

elementos em sua programação, por isso, utiliza vários formatos, efeitos visuais e 

sonoros em seus programas, vinhetas e comerciais. 

Essa linguagem poderia ser utilizada com moderação pelos telejornais com o 

intuito de atrair mais o público jovem. A MTV é muito aceita pelos jovens, 

especialmente por falar “a língua deles”. O canal utiliza um discurso totalmente 

diferente dos rótulos que são dados aos adolescentes e os incentiva a tomar atitudes, a 

participar, a fazer escolhas. (PEDROSO e MARTINS, 2006). De acordo com os 

autores, a emissora surgiu em 1990
20

 e “[...] significava um novo horizonte [...] 

[voltado] não apenas à música, mas também ao público jovem [...]”. (PEDROSO e 
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MARTINS, 2006, p. 01). Na época foi uma novidade muito grande, pois poucas 

emissoras transmitiam videoclipes. No caso da MTV, a programação era e ainda é 

praticamente toda voltada ao gênero musical. 

Um dos elementos que atraía e ainda atrai os jovens, além da programação ser 

voltada para o cenário musical nacional e internacional, é o fato da MTV utilizar 

caracteres na tela. Não apenas uma legenda com o nome dos apresentadores e 

entrevistados, mas, caracteres que se movimentam e ocupam um bom espaço da tela 

para dar informações extras e curiosidades sobre o que está sendo transmitido, seja em 

seus programas e/ou até em seus comerciais. 

 A reflexão necessária a se fazer aqui é se esses modelos utilizados nos 

audiovisuais poderiam ser utilizados no telejornalismo para atrair mais os jovens? Para 

modernizar e atrair cada vez mais a juventude a assistir telejornal, é necessário 

modificar não somente o que se vê, mas também o que se fala? Conforme citado 

anteriormente muitos não se interessam pelos assuntos, pois não se identificam com as 

pautas e porque generalizam e colocam estereótipos negativos neles. Contudo, qual será 

o real consumo e interesse dos jovens a assistir esses tipos de programas? No próximo 

capítulo pretendemos entender essas questões e, em seguida, no capítulo 3, sanar essas 

indagações na análise. 
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2 JUVENTUDE E CONSUMO DE TELEJORNAL 

 No segundo capítulo, abordamos inicialmente o consumo que os jovens fazem 

de telejornal, já que essa busca por informação diversas vezes pode ser suprida através 

da internet. Em seguida discorreremos sobre os conteúdos abordados pelos telejornais. 

O que as pesquisas revelam sobre os prováveis motivos que estão distanciando os 

jovens dos telejornais. Se são os temas, os formatos, a linguagem, entre outros fatores 

que podem desmotivá-los a assistir esses programas. 

2.1 Jovens e jornalismo de televisão  

 

 Para pensar sobre o consumo de telejornal pelos jovens é inevitável dizer que as 

novas gerações cada vez mais utilizam a internet como um meio para buscar 

informações sobre o Brasil e o mundo, assim como, para tirar curiosidades e dúvidas 

momentâneas sobre determinado tema. 

 Glaíse Bohrer Palma (2017) realizou uma pesquisa em escolas federais, 

estaduais e particulares de Ensino Médio de Santa Maria/RS sobre o papel da família e 

da escola no consumo que os jovens fazem de notícias. As escolas selecionadas pela 

pesquisadora incluíram alunos de classe baixa, média e alta.  

No estudo, ela verificou que são raros os jovens que ligam a televisão para 

assistir a um telejornal. Geralmente ela está ligada na sala durante as refeições ou à 

noite, quando a família se reúne para conversar. No entanto, a maioria dos jovens 

entrevistados, dificilmente param para assistir a todo o telejornal. 

 Alguns relatam que assistem às notícias que os interessam, mas não a todo o 

telejornal. Eles preferem séries e programas de entretenimento como, por exemplo, 

filmes, música e futebol: 

A busca por entretenimento é o principal fator que motiva os jovens a verem 

televisão, tanto na pesquisa qualitativa quanto na quantitativa. O aspecto do 

entretenimento parece ser característico do jovem, que utiliza os meios de 

comunicação, de modo geral, para diversão. (PALMA, 2017, p. 143). 

Para a autora, um dos motivos do jovem estar se afastando da televisão são os 

serviços de streaming como o Netflix, “que oferece programas sob demanda, ou seja, 

todas as séries e filmes ficam disponíveis e o sujeito pode assistir quando e como 

quiser” (PALMA, 2017, p. 144). Esses serviços oferecem entretenimento e, conforme 

colocamos há pouco, é grande a parcela de jovens que gostam dessa categoria. 
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Rocha e Pereira (2009 apud PALMA, 2017) consideram que os jovens vivem 

um período transitório ambivalente e fragmentado. Ambivalente porque o jovem passa 

por um momento de dúvidas e de certezas. Além disso, ele tem mais liberdade e assume 

mais responsabilidades do que na infância. Já a fragmentação se deve a diversidade de 

novas experiências que ele vive. Ao mesmo tempo, o jovem tem na escola, por 

exemplo, mais de 10 matérias diferentes. Para Palma (2017), esses aspectos nos ajudam 

a entender a cultura juvenil e o consumo que eles fazem da mídia, conforme mostra uma 

pesquisa realizada por Rios e Freitas, em 2011, com 131 jovens de 15 e 18 do 2º ano do 

ensino médio de duas escolas de Campina Grande na Paraíba: 

A internet é utilizada por 98,48% dos alunos de colégio particular para 

pesquisas escolares, enquanto na escola pública esse número também é alto, 

ficando em 90,76%. As redes sociais são utilizadas por 75,38% dos jovens da 

escola pública e por 89,39% dos jovens da rede particular. Televisão é o 

segundo meio de comunicação mais procurado pelos jovens no estudo, com 

58,5% dos estudantes assistindo televisão diariamente. Telejornais, filmes e 

novelas são os gêneros mais assistidos. Alguns dados comparativos entre 

estudantes de escola pública e privada chamam a atenção: os telejornais são 

assistidos por 75% dos alunos da escola privada e por 52,3% dos jovens da 

escola pública. Na escola particular 46% dos alunos têm interesse por temas 

políticos, enquanto na escola pública esse valor cai para 11,76%. O tema 

cultura é considerado importante para 62% dos alunos da escola particular e na 

escola pública esse número fica em 14,7%. Rádio fica em terceiro lugar na 

preferência dos jovens, sendo que mais de 90% deles optam pelo Rádio FM. 

Em relação à leitura de jornal, esta é a última opção dos estudantes. Na rede 

pública, 64% afirmam não gostar de ler jornal e na rede privada 60,93% dizem 

a mesma coisa. Aqueles que têm acesso ao jornal impresso o leem com 

frequência diversificada. (RIOS E FREITAS, 2011, apud PALMA, 2017, p. 48 

e 49). 

 Já Soares, Pippi e Silva (2011 apud PALMA, 2017) realizaram uma pesquisa 

com 82 jovens do primeiro semestre do curso de Comunicação Social da Universidade 

Federal do Pampa, em São Borja, RS. A maioria deles (59,6%) entre 17 e 21 anos 

procura notícias nos meios de comunicação que têm o hábito de utilizar. No entanto, foi 

constatado que 14,64% dos entrevistados não leem jornais impressos e 41,46% leem 

pouco. Já quando perguntados sobre o que buscam na internet, 47,36% dizem que 

acessam sites de relacionamento e 28,07% fazem pesquisas em sites. (SOARES, PIPPI 

e SILVA apud PALMA, 2017). Esse último dado mostra que a maioria dos 

entrevistados não utiliza a internet como principal fonte de informação. Por outro lado, 

o fato de serem acadêmicos de Comunicação Social faz com que mais de 60% dos 

jovens entre 17 e 21 anos entrevistados busquem na programação televisiva telejornais e 

entrevistas. 
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No entanto, os jovens estão mudando seus costumes devido ao crescente acesso 

aos meios digitais. Segundo Belloni (2003), eles consideravam a TV uma fonte 

importante de informação “semelhante a escola”. No entanto, com a chegada da 

internet, essa relação se modificou. Para a autora, a sociedade adquiriu novas rotinas e 

novos ambientes de consumo são oferecidos, já que a notícia foi democratizada. 

 Para Bárbara Garrido de Paiva Schlaucher (2012, p. 01), a juventude “já nasceu 

„conectada‟ [e] apresenta um protagonismo no que diz respeito ao domínio das novas 

tecnologias”. Por isso, precisamos considerar que “os produtos informativos são 

construídos a partir de possíveis interesses e ritmos de vida desses consumidores, ainda 

que nem todos os jovens tenham as novas tecnologias como possibilidades reais de 

consumo” (SALLES e COUTINHO, 2013, p. 03). Frente a essas mudanças, os 

noticiários têm sofrido diversas alterações em seus formatos e investem em um tom 

mais descontraído, tanto dentro e fora do estúdio. 

Sobre essa alteração, Schlaucher (2012) declara que é preciso um estudo de 

recepção com os jovens sobre os conteúdos veiculados na mídia tradicional para 

compreender como esse público se sente representado por essa mídia, e assim, 

desenvolver “processos de aprimoramento das práticas telejornalísticas [...] para a 

formulação de estratégias a fim de atrair a audiência juvenil” (SCHLAUCHER, 2012, p. 

12). 

A partir dessa constatação e dos dados que mostram o consumo dos jovens em 

relação à televisão, especialmente ao telejornal, sobretudo a transformação que o mundo 

digital ocasionou nos hábitos dos jovens, partimos para o próximo capítulo, já que os 

jovens estão modificando a rotina de assistir telejornal não somente pelo uso da internet, 

mas também porque essa “modernização” trouxe novas formas de pensar para essa 

geração. Portanto, faz-se necessário modificar também os conteúdos ou ainda a forma 

que essas narrativas são transmitidas pelos noticiosos televisivos. 

2.2 Jovens e o conteúdo abordado pelos telejornais 

 

O telejornal é um conjunto. Para ser entendido pelo telespectador ela passa pelo 

processo de construção de texto, de gravação de imagens e de edição dos mesmos. Por 

mais experiência que alguém possa ter, não é possível conhecer o mundo todo. Mas 

basta ligar a televisão para parecer que os principais fatos foram capturados e 

representados ali. No entanto, agora surge mais uma ferramenta que nos ajuda a 
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compreender e a conhecer o mundo: a internet. Mais dinâmica e veloz. Uma 

característica que tem atraído cada vez mais os jovens. 

Para entender um pouco o porquê de os jovens estarem se distanciando, não só 

do telejornal, mas da televisão em si, escolhemos alguns estudos que identificam 

alterações no consumo desse meio de comunicação conforme o avanço da tecnologia. 

Mas, antes de apresentar alguns exemplos, queremos registrar aqui dados da 

Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 da Secretaria de Comunicação Social da Presidência 

da República (SECOM)
21

. De acordo com o relatório que mede os hábitos de consumo 

de mídia pela população brasileira, 63% dos entrevistados preferem a televisão, 

enquanto 26% citam a internet como principal meio de comunicação. Na parcela dos 

jovens entre 16 e 17 anos, 45% preferem a televisão, enquanto 51% citam a internet 

como meio de comunicação mais utilizado. No entanto, a pesquisa não revela se os 

jovens utilizam a internet principalmente para se informar, ficando a dúvida se eles 

utilizam principalmente para entretenimento por exemplo. Já a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C)
22

, realizada em 2016 pelo IBGE, mostra que 

94,6% dos brasileiros, utilizam a internet para mandar mensagens. 

Outro dado é revelado pela Agenda Juventude Brasil
23

 que realizou em 2013, a 

Pesquisa Nacional sobre Perfil e Opinião dos Jovens Brasileiros. O resultado mostra 

que apenas 20% dos jovens buscam informações na internet. O que demonstra que o 

público jovem, mesmo muitas vezes não se sentindo representado pela TV ou não se 

interessando pelas narrativas telejornalísticas, ainda confia na televisão o potencial de 

informação sobre o que está acontecendo no país e no mundo. 

Esses dados corroboram com a pesquisa da Kantar Ibope Media
24

. Segundo a 

agência, os brasileiros assistiram mais televisão em 2017 em comparação a 2016. Ao 

todo, foram seis horas e vinte e três minutos, seis minutos a mais em relação ao ano 

anterior. O que demonstra a tendência dos brasileiros a assistir à televisão. 

Conforme Michael Morgan (2009), vivemos em um mundo que é construído por 

meio da narração de histórias, como, por exemplo, as contadas pela televisão. “Seus 

impactos são especialmente notáveis entre as crianças e os adolescentes, a quem estas 

                                                           
21

 A pesquisa ouviu 15.050 pessoas de diversas idades e classes sociais entre os dias 23 de março e 11 de 

abril de 2016. 
22

 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-

conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml>. Acesso em: 13 de junho de 2018. 
23

 Disponível em: <https://issuu.com/participatorio/docs/agenda_juventude_brasil_-_pesquisa_>. Acesso 

em: 22 de outubro de 2017. 
24

 Disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/telespectadores-brasileiros-dedicaram-mais-

tempo-a-tv-em-2017/>. Acesso em: 13 de abril de 2018. 
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narrativas oferecem uma fonte penetrante de transmissão de fatos, imagens e lições 

sociais a respeito do que eles devem considerar que é o certo” (MORGAN, 2009, p. 

201). As histórias estereotipadas contadas na ficção, como nos filmes e nas novelas, 

diversas vezes são confirmadas pelas notícias dos telejornais. 

O autor pensa que é necessário entender até que ponto o mundo real é moldado 

pela exposição à televisão. Além disso, é preciso compreender as mensagens midiáticas 

produzidas e o público que as consome. Para ele, a televisão pode afetar a vida e o 

comportamento dos jovens: 

[...] com relação à violência e agressão, assim como em relação ao sexo; pode 

ainda afetar o que eles compram, como eles querem se vestir ou agir, como 

eles definem suas identidades (e compreendem a dos outros) e como eles 

chegam a entender o seu lugar no mundo. A televisão pode interferir no que 

eles comem e no que leem - até mesmo o quanto dormem. Ela pode oferecer 

[...] formas de resolverem seus problemas pessoais e os da sociedade [...]. 

(MORGAN, 2009, p. 190). 

 O pesquisador considera que os jovens estão em estágio de formação e 

desenvolvimento, e passam por transformações dramáticas, sendo altamente suscetíveis 

a influências externas. Eles (os jovens) podem ter menos experiências no mundo real, e 

assim, serem influenciados pelo que assistem na televisão, conforme explica: 

Os programas “de televisão” agora podem chegar até nós de muitas formas - 

não apenas pelas transmissões via satélite das emissoras e pelas redes a cabo, 

mas também [...] vídeo on-demand ou até mesmo pelo telefone celular ou um 

iPod. Mas o tipo preciso de sistema de transmissão não modifica as imagens, 

as histórias ou suas lições; estes [...] aumentam principalmente a quantidade de 

exposição à televisão e permitem que os espectadores assistam aos programas 

sempre que assim o desejarem e onde quer que estejam. (MORGAN, 2009, p. 

192 e 193). 

Sendo assim, as narrativas contadas pela televisão geram um conhecimento de 

mundo para os telespectadores. Imagine que ao assistir a um telejornal o jovem aprenda 

todos os dias histórias sobre o mundo. “Boa parte do que sabemos ou achamos que 

sabemos nunca experienciamos pessoal ou diretamente; „sabemos‟ muitas coisas com 

base nas histórias que nos são contadas.” (MORGAN, 2009, p. 193). O autor assinala 

ainda que antigamente as histórias (sobre o mundo) eram contadas pelos pais, 

professores ou religiosos, no entanto, hoje, essas histórias são diversas vezes fornecidas 

pela televisão. 

Morgan (2009) acrescenta que quanto mais os adolescentes assistem à televisão, 

maior é a probabilidade deles acreditarem que o mundo real é como a TV representa e 

também serem influenciados a ter atitudes e os pensamentos culturais que as mídias 
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expõem. No entanto, aqueles que estão mais ligados às orientações familiares são mais 

resistentes à influência midiática. 

Conforme uma pesquisa de Eugênio Bucci (2004, apud MAIA, 2011), esse 

hábito que o brasileiro tem de ver TV é gerado pelas telenovelas. Maia segue 

explicando: 

o telejornalismo encaixou-se entre as telenovelas, um e outra pactuam para 

uma consolidação discursiva da realidade. A TV e os noticiários se 

consolidaram no Brasil como um território simbólico. Juntos, assumem um 

papel de conservação das relações de poder e, consequentemente, um controle 

social no agendamento cultural e político da sociedade. (MAIA, 2011, p. 6). 

Para o autor, os telejornais no Brasil preenchem uma função pública, pois levam 

informação e entretenimento a um país onde poucos têm o costume de ler. Conforme a 

última pesquisa do IBOPE
25

, divulgada em 2016, 44% dos entrevistados não leem, ou 

seja, não leram em partes ou inteiro pelo menos um livro nos últimos três meses, e 30% 

nunca compraram um livro. Já quando a pergunta é o que eles fazem no tempo livre: 

71% dos estudantes do 1º ao 3º ano do Ensino Médio disseram que assistem TV. O que 

significa que a televisão ainda é o principal meio de lazer dos jovens. 

Bucci (2004, apud MAIA, 2011, p. 7) confirma essa constatação. Para o 

pensador, a televisão utiliza um discurso que identifica o Brasil para o Brasil ao mostrar 

realidades distintas: “Se tirássemos a TV de dentro do Brasil, o Brasil desapareceria”. Já 

para Alfredo Vizeu e João Carlos Correia (2008), o telejornalismo gera um sentimento 

de pertencimento, pois a população obtêm informações do cotidiano. Para fazer isso, ele 

torna familiar aquilo que não é comum. (VIZEU e CORREIA, 2008 apud MAIA, 2011). 

Para Vizeu (2009, p. 78) a mídia interpreta uma realidade social. Os processos 

jornalísticos para a construção do real se dão pela mediação entre o “„espetáculo 

mundano‟ e o público”. Gomis (1991 apud VIZEU, 2009) também acredita que a mídia 

contribui para percebermos a realidade do mundo e da vida através da construção de 

uma realidade. 

O que os jornalistas fazem diariamente é “organizar o mundo” procurando 

torná-lo mais compreensível. Por isso, há uma preocupação pedagógica no 

jornalismo que se legitima como o lugar de “poder mostrar”, de “poder dizer” 

e de “poder analisar”. O jornalismo se auto-referencia como um lugar de 

mediação [...], de revelação da verdade e orientação de homens e mulheres na 

contemporaneidade. (VIZEU, 2009, p. 80). 

                                                           
25

 Disponível em: <http://prolivro.org.br/home/images/2016/Pesquisa_Retratos_da_Leitura_no_Brasil_-

_2015.pdf> Acesso: 02 de maio de 2018. 
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Dixon (2002, p. 318), ao citar Baudrillard (1973), diz que “os meios „fabricam a 

não-comunicação‟” em um esquema de transmissão de ideias e notícias de um para 

todos. Para ele, a televisão impõe seus ideais através da programação.  

 Para a autora, a ideia de um pós-modernismo que leva a um comportamento 

mais prático, com alterações de valores e interesses, denota uma perda de referência de 

realidade. Com a introdução da tecnologia e da estética no dia a dia, mudou-se a vida 

cotidiana. No entanto, como descreve Dixon, isso deu voz a pensamentos culturais do 

Ocidente que até então estavam calados. Em outras palavras, o pós-modernismo deu 

visibilidade a uma pluralidade de outras realidades. 

 De acordo com Dixon (2002), não é só a linguagem e a programação televisiva 

que interferem no consumo desse meio, a superficialidade dos telejornais também 

demonstram uma estética pós-moderna nas notícias. 

Em outras palavras, o avanço da tecnologia proporcionou uma mudança de 

cultura, dogmas e práticas na sociedade atual. A televisão, que foi projetada para exibir 

a realidade, perdeu essa característica conforme avançamos no pós-modernismo. Com 

isso, possivelmente um dos motivos dos jovens estarem se afastando da televisão é o 

fato dela não representar a realidade, ou seja, as diversas possibilidades de recorte da 

realidade e que conversa com aquilo que eles pensam sobre o mundo, e também pela 

característica dela falar de um para todos. Já na internet, em especial as redes sociais, é 

possível modificar essa ordem consultando e aprofundando os diversos lados de um 

mesmo fato e também colocando a sua opinião sobre um determinado assunto. 

As informações essenciais não podem ser suprimidas. As notícias devem trazer 

detalhes básicos para que possam ser compreendidas. As várias faces de um 

acontecimento devem ser apresentadas. Na construção da notícia é preciso 

estar sempre atento para que aspectos da realidade não sejam ocultados nem 

silenciados. Os textos têm que buscar uma objetividade possível, tomando-se 

cuidado em não alterar textos e documentos. (VIZEU, 2009, p. 79). 

 Nessa construção da notícia, Vera Íris Paternostro (2006, p. 74), acredita que a 

televisão combina “dois sentidos do ser humano, a visão e a audição.” A autora listou as 

principais características da televisão aberta no Brasil: a informação visual, o 

imediatismo, a instantaneidade, o alcance, o envolvimento, a superficialidade e a 

audiência. (PATERNOSTRO, 2006). Sobre a instantaneidade ela explica que o texto do 

telejornal é lido pelo apresentador, repórter ou outro profissional e recebido pelo 

telespectador apenas uma vez. Ou seja, o telespectador na maioria das vezes não irá 
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voltar para ouvir novamente. Em resumo o texto escrito deve ser falado em voz alta para 

conferir possíveis erros. 

 Para fazer telejornalismo é necessário “casar” imagem e texto. Paternostro 

(2006), observa que há reportagens na TV com problemas de redundância, paralelismo e 

de distanciamento. Em todos os casos, o incômodo pode ser resolvido escolhendo as 

imagens ou verificando quais imagens a edição possui ou ainda recorrendo a recursos 

visuais para escrever um texto melhor. 

O jornalista deve “contar” os acontecimentos do cotidiano de uma maneira que 

toda a sociedade entenda, como se estivesse conversando com uma pessoa. É 

para ela que vai transmitir suas informações. Com essa idéia [ideia] na cabeça, 

fica mais fácil escrever um texto que deve ser assimilado instantaneamente por 

milhões de telespectadores. (PATERNOSTRO, 2006, p. 94). 

 A pesquisadora defende que as palavras do texto telejornalístico devem ser o 

mais próximo possível de uma conversa. Para isso, pode-se utilizar uma linguagem 

coloquial que é “aquela que está na boca do povo”. (PATERNOSTRO, op. cit.). No 

entanto, ela ressalta que é necessário cuidado com o uso de gírias para não tornar o texto 

vulgar. 

 Com isso, é possível afirmar que a melhor forma de atrair o público jovem passa 

pelo cuidado com o texto, com as imagens escolhidas e com as narrativas, os assuntos 

abordados pautados em um telejornal. Levando em consideração as pesquisas que 

afirmam que a televisão ainda é o principal meio de informação desse público, em 

relação aos telejornais, podemos pensar então em quais narrativas atraem e quais 

afastam os jovens a assistir a um telejornal. Para responder essas dúvidas partimos para 

o próximo capítulo que irá analisar essas questões. 
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3 GRUPO FOCAL: AS NARRATIVAS QUE ATRAEM OS JOVENS A 

ASSISTIREM TELEJORNAL 

 

 Para dar conta da nossa proposta de pesquisa, trabalharemos com o método do 

grupo focal, que é utilizado, muitas vezes, para coletar dados ou para investigar e 

observar a construção da realidade de determinados grupos sociais, para assim, entender 

o seu dia a dia, as suas atitudes e os seus comportamentos através de traços em comum 

desses indivíduos. 

De acordo com Gatti (2005, apud Lopes, 2014) o grupo focal surgiu em 1920 

para realizar pesquisas de Marketing. Já em 1950 foi utilizado por R. Merton para 

entender a influência das propagandas de guerra. E entre 1970 e 1980, os meios de 

comunicação utilizaram para avaliar os seus serviços e programas de televisão. 

Lopes diz que para realizar o estudo é necessário selecionar um conjunto de 

pessoas para comentar um tema a partir de sua experiência pessoal. Para isso, deve-se 

seguir alguns critérios. 

Segundo a revista Passo a Passo, de janeiro de 2017, há cinco etapas para 

conduzir uma discussão de grupo focal: a primeira consiste em preparar com 

antecedência as perguntas-chaves e os materiais necessários como caneta, papel e 

lanche. Na segunda etapa, ocorre a apresentação pessoal e do tema que será discutido, 

assim como a apresentação de cada um que está no grupo. A terceira é a separação de 

grupos, se necessário, e, em seguida, o início da discussão. Na quarta etapa são 

registradas as principais informações, se tiver um assistente ele pode escrever ou gravar 

a conversa em vídeo ou áudio. A quinta e última etapa é quando, no momento certo, o 

mediador encerra a discussão. Ele deve agradecer, resumir os principais pontos e 

explicar como as informações serão utilizadas na atividade que pretende fazer. 

O tempo ideal de duração de acordo com o manual é entre uma e duas horas. 

Desse modo, a discussão em grupo, possibilita obter mais respostas e com mais clareza 

quando o grupo poderia, por exemplo, ter dificuldade de escrever suas respostas. 

Outras dicas que o manual ressalta também é usar uma linguagem fácil e 

explicar os conceitos difíceis. Ser flexível e responder o que o grupo disser, cuidando 

para não desviar o foco. “Se um participante tentar dominar a sessão, convide cada 

pessoa a falar na sua vez” (PASSO A PASSO, 2017, p. 09). Ainda, como indicação, o 

manual sugere usar perguntas abertas e não fechadas; pedir para que as pessoas deem 
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exemplos sobre seus pontos de vista; e evitar que o grupo tome partido ao perguntar até 

que ponto eles concordam. 

Para Lopes (2014), essas técnicas possibilitam entender as reações das pessoas, 

de modo que isso não seria possível através de entrevistas, questionários ou observação. 

Esse método permite melhor interação entre o pesquisador e o público-alvo, pois 

enquanto restarem dúvidas sobre o objeto de estudo, o entrevistador pode incentivar 

mais discussões a fim de esclarecer todos os questionamentos do presente trabalho. 

Em relação às técnicas de coleta de dados, a vantagem dos grupos focais sobre 

a entrevista individual é que eles permitem aos pesquisadores observar os 

processos de interação ocorrendo entre os participantes. Acrescenta-se a essa 

questão o fato de que a interação entre os participantes do grupo geralmente 

diminui o montante de interação entre o facilitador e os membros do grupo, 

podendo assim minimizar a influência do pesquisador sobre o processo de 

entrevista. (BORGES e SANTOS, 2015, s/n). 

Para Bernarda Lopes, “o moderador ou facilitador deve conduzir a comunicação 

ou discussão sem interferências indevidas, como a emissão de opiniões particulares ou 

conclusões” (GATTI, 2005, apud Lopes, 2014, p. 483). Interferir sempre que necessário 

para dar andamento na conversa ou para manter o foco da pesquisa. 

O grupo focal para esta pesquisa foi realizado na Escola Estadual de Educação 

Básica Manoel Ribas, conhecido como “Maneco”, localizado em Santa Maria, no dia 15 

de maio de 2018, das oito às dez horas da manhã. O grupo ficou em círculo e foi 

composto por 10 alunos, sendo quatro meninas e seis meninos do 1º e 2º ano do Ensino 

Médio. 

Entre as estratégias utilizadas estão a apresentação de todos os integrantes do 

círculo, um debate introdutório a respeito de televisão, seguido da apresentação de 

algumas imagens de bancadas de diversos telejornais para estimular as falas. Em 

seguida, fizemos algumas perguntas, conforme o apêndice 1 localizado no fim deste 

documento, a fim de responder o nosso objetivo geral e específico, bem como 

identificar se eles assistem telejornal e o que os leva a assistir ou não assistir. Logo 

depois mostramos reportagens de diferentes telejornais e repetimos algumas perguntas. 

O grupo focal foi gravado em áudio para posterior decupagem e análise. 

 O pesquisador foi até a escola para convidar os alunos e explicar do que se 

tratava o trabalho. Ao conversar com a professora Tania Menegat, responsável pela 

vice-direção do período da tarde, ficou acertado que seriam convidados apenas os 

líderes de cada turma do primeiro ano para não gerar indisposição com os outros que 

não participariam, já que seria necessário um grupo pequeno, entre oito a dez alunos. 
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No dia do convite, oito alunos se interessaram em participar, todos do primeiro ano. No 

entanto, no data de realização da pesquisa, 15 de maio de 2018, apenas seis 

compareceram, todos do sexo masculino. Como alternativa, então, outros líderes do 

período da manhã foram convidados. Entraram no grupo então quatro meninas do 2º 

ano. Totalizando dez estudantes entre 15 e 17 anos. 

 A seguir apresentaremos os alunos que participaram da pesquisa. Além das 

informações básicas referentes à identificação, consideramos importante registrar o 

bairro de onde os alunos são e também a qual classe social eles pertencem, já que ter 

uma TV a cabo ou acesso à internet em casa influencia o acesso ao tipo de conteúdo. 

Para esta questão, perguntamos individualmente a qual classe que o entrevistado se 

sentia pertencente, apresentando uma lista de opções de acordo com os parâmetros do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que define as classes sociais 

conforme a renda per capita, ou seja, a quantidade de salários mínimo que uma família 

utiliza para sobreviver dividida pelo número de seus integrantes. Na tabela abaixo os 

valores se referem a soma total das rendas. No Brasil há cinco classes sociais: Classe A 

(Classe Alta), a Classe B (Classe Média Alta), Classe C (Classe Média), Classe D 

(Classe Média Baixa) e Classe E (Classe Baixa). Consideramos como salário mínimo o 

valor decretado pelo governo federal em 1º de janeiro de 2018 de R$ 954 reais. 

 

Tabela 1 - Classificação social do IBGE. 

Classe Nº de salários mínimo 

(SM) 

Total de renda em 2018 

A Acima de 20 SM R$ 19.080,01 ou mais 

B De 10 a 20 SM R$ 9.540,01 a R$ 

19.080,00 

C De 4 a 10 SM R$ 3.816,01 a R$ 9.540,00 

D De 2 a 4 SM R$ 1.908,01 a R$ 3.816,00 

E Até 2 SM Até R$ 1.908,00 

Fonte: IBGE. 

 Um total de 10 estudantes participou da pesquisa, sendo 06 deles, conforme 

apontado por eles mesmos, pertencentes à Classe B (Classe Média Alta), 02 que se 

dizem pertencentes à Classe C (Classe Média) e 02 da Classe D (Classe Média Baixa). 
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Miguel, de 17 anos, está no 1º ano e mora no bairro Passo D‟Areia. Ele se 

considera pertencente a Classe B (Classe Média Alta). Manuela tem 16 anos, está no 2º 

ano e mora no bairro Carolina. Ela se sente pertencente a Classe B (Classe Média Alta). 

Alice é aluna do 2º ano, tem 16 anos, mora no bairro Salgado Filho e se sente 

pertencente a Classe B (Classe Média Alta). Júlia, 17 anos, está no 2º ano e mora no 

bairro Camobi. Ela se sente pertencente a Classe B (Classe Média Alta). Isabela, 

também do 2º ano, tem 16 anos, é moradora do bairro São José e se sente pertencente à 

Classe B (Classe Média Alta). Davi, de 15 anos, está no 1º ano e mora no bairro 

Carolina. Ele diz que é da Classe D (Classe Média Baixa). Arthur de 15 anos também 

do 1º ano e morador do bairro Carolina se diz pertencente a Classe C (Classe Média). 

Gabriel, que tem 16 anos e está no 1º ano, mora no bairro Perpétuo Socorro. Ele diz que 

pertence à Classe D (Classe Média Baixa). Lucas, do 1º ano, tem 16 anos e mora no 

bairro Nossa Senhora do Rosário. Ele se considera da Classe C (Classe Média). E 

Rafael do 1º ano, que tem 15 anos e reside no bairro Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro, se diz ser da Classe B (Classe Média Alta). Na tabela 2 é possível visualizar o 

nome, a idade de cada, o ano que está estudando e a classe social que se sente 

pertencente. 

Tabela 2 - Apresentação dos alunos. 

Nome Idade Ano Classe Social 

Miguel 17 anos 1º B 

Manuela 16 anos 2º B 

Alice 16 anos 2º B 

Júlia 17 anos 2º B 

Isabela 16 anos 2º B 

Davi 15 anos 1º D 

Arthur 15 anos 1º C 

Gabriel 16 anos 1º D 

Lucas 16 anos 1º C 

Rafael 15 anos 1º B 

Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador. 
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 Ao iniciar o grupo focal, o pesquisador se apresentou, explicou sobre o que se 

tratava a pesquisa e o motivo de ele gostar do tema e o porquê de estar realizando-a, 

momento em que também foram informados da gravação da conversa. Após essa etapa, 

os alunos se apresentaram e iniciamos a conversa a respeito da relação deles com a 

televisão. A pesquisa foi realizada em círculo. 

3.1 Análise e apresentação dos dados 

 

A partir deste subitem, partimos para a análise e as conclusões dos dados 

prestados pelos estudantes no grupo focal. Trazemos recortes das falas dos participantes 

e cruzaremos com o problema e objetivos elencados por esta pesquisa. Inicialmente, 

apresentaremos a relação que os jovens têm com a televisão, buscando informações 

sobre quais gêneros de programas eles assistem, se assistem ao telejornal, o horário e 

que tipos de notícias eles abordam, se local, regional, nacional e/ou internacional. 

Em seguida, num segundo subtítulo, abordamos a relação dos jovens com os 

telejornais para identificar quais programas jornalísticos eles assistem e a relação das 

propagandas ou escaladas desses programas com a disposição a assistir ou não ao 

telejornal, assim como, quais assuntos chamam a atenção dos jovens. 

Na sequência, analisamos o que os jovens pensam sobre a linguagem dos 

telejornais, sobretudo o texto elaborado pelos redatores, os formatos telejornalísticos e 

os elementos audiovisuais. E por último a relação dos jovens com os temas dos 

telejornais para saber o que eles não gostam nesses programas e quais assuntos 

poderiam ser abordados para atrair mais esse público. Ainda nesse último subitem 

buscamos identificar a relação da renda per capita familiar dos jovens com os telejornais 

para saber se a classe social tem alguma influência nos gostos dos integrantes. 

3.1.1 A relação dos jovens com a TV 

 

A primeira pergunta foi o que eles assistem na televisão. Os alunos responderam 

em coro que não assistem, o que corrobora o levantamento apresentado na tese de 

Palma (2017), e salienta que muitos adolescentes assistem a televisão acompanhados 

dos pais. Neste sentido, o pesquisador tensionou o grupo, questionando se os pais deles 

assistiam e se a TV ficava ligada quando eles estavam na sala conversando ou fazendo 
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alguma refeição. Eles então responderam que sim e que acabavam assistindo alguma 

coisa que lhes chamam a atenção. 

Miguel disse que assiste o que estiver passando na TV e que gosta de filmes e 

um telejornal com notícias de todo o Estado e dois telejornais a nível nacional. Davi 

também disse que gosta de um telejornal com notícias de todo o Estado. Ele ainda 

assiste séries na televisão e alguns filmes. Arthur também gosta de filmes, séries e um 

telejornal com informações locais e estaduais. Já Gabriel acompanha filmes e um 

telejornal à noite com notícias de todo o estado, no entanto, ele salienta que acompanha 

mais quando os pais estão assistindo, dificilmente ele liga a TV para assistir a um 

telejornal. 

Lucas, às vezes, assiste novelas, assim como filmes, séries e telejornais. Já 

Rafael disse que assiste filmes, séries, um telejornal de manhã que tem blocos com 

notícias nacionais e outros blocos que abrangem as estaduais. Além desses, ele diz que 

gosta muito de programas especiais de reportagens. 

Já no grupo das meninas duas afirmaram categoricamente que não assistem com 

frequência a televisão. Manuela e Isabela disseram que, quando assistem, assistem 

filmes e raramente telejornais. Manuela relatou ao grupo que, devido ao trabalho, ela 

quase não assiste a televisão, mas que gosta de filmes. No entanto, alguns minutos 

depois da conversa ter continuado, ela lembrou que, às vezes, olha pela manhã, antes de 

ir para a escola, um telejornal que abrange notícias nacionais e estaduais. Já Isabela 

assiste à noite um telejornal com notícias do Rio Grande do Sul. 

Já as outras duas do grupo passam mais tempo em frente à TV. Alice e Júlia 

disseram gostar de filmes, séries e telejornais. Alice citou seis nomes de telejornais de 

dois canais abertos e disse que prefere assistir telejornais do que filmes. Já Júlia foi a 

única menina que relatou assistir a novelas. 

A seguir confeccionamos uma tabela identificando quais gêneros de programas 

os jovens costumam a assistir na televisão. 

Tabela 3 - Jovens e os gêneros que eles assistem na TV. 

Telejornais Filmes Séries Novelas 

Miguel Miguel   

Davi Davi Davi  

Arthur Arthur Arthur  
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Gabriel Gabriel   

Lucas Lucas Lucas Lucas 

Rafael Rafael Rafael  

Manuela Manuela   

Isabela Isabela   

Alice Alice Alice  

Júlia Júlia Júlia Júlia 

Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador. 

Neste capítulo apresentamos a relação dos jovens com a televisão. Ficou visível, 

em nossa conversa, que a maioria deles gostam de assistir a programas de 

entretenimento como filmes e séries. Os telejornais são assistidos quando apresentam 

alguma notícia curiosa ou que realmente chama a atenção deles. No início tivemos a 

impressão de que eles nunca assistiam a televisão. No entanto, ao longo da conversa, 

verificamos que o aparelho televisor diversas vezes está ligado. Ou seja, ele está 

presente na vida das famílias. No entanto, é necessário que o assunto lhes chame a 

atenção para que o assistam. Tema que abordaremos nos próximos capítulos. 

3.1.2 A relação dos jovens com o telejornal 

 

 Neste subitem desenvolvemos a análise da relação dos jovens especificamente 

com os telejornais, identificando o horário desses telejornais e a relação das 

propagandas ou escaladas dos programas jornalísticos com a disposição de assistir ou 

não ao telejornal, assim como, quais assuntos chamam a atenção dos jovens. 

 Para aprofundar a discussão no grupo focal, um dos instrumentos utilizados foi a 

visualização de imagens de apresentadores de telejornais nas bancadas de seus 

programas (veja no apêndice 1). Para tal selecionamos as imagens dos seguintes 

telejornais: Jornal da Band (TV Bandeirantes), Jornal da GloboNews (GloboNews), 

Jornal da Globo (TV Globo), Hora News (Record News), Jornal da Record (Record 

TV), Jornal da RedeTV! (RedeTV!), Jornal da TV Cultura (TV Cultura), Jornal do SBT 

(SBT), Jornal Hoje (TV Globo) e Jornal Nacional (TV Globo). O motivo de mostrar as 

imagens logo no início foi para ativar a memória deles e causar curiosidade e interesse 

pelo tema. 
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Depois de apresentar alguns telejornais, o pesquisador incentivou o grupo com 

uma pergunta geral se tinha mais algum telejornal a que eles assistiam e não constava na 

apresentação. A maioria dos integrantes do grupo então citou o RBS Notícias, que vai ao 

ar no começo da noite na RBS TV, e também o Café com Jornal, que vai ao ar na TV 

Bandeirantes no início da manhã. 

Miguel disse que gosta de assistir os programas RBS Notícias, Jornal Nacional e 

o Jornal da Globo. Manuela disse que assiste, às vezes, o Café com Jornal da TV 

Bandeirantes. Ao lado dela, Alice, que gosta bastante de telejornais, tem preferência 

pelo RBS Notícias, Bom Dia Rio Grande, Jornal Nacional, às vezes, o Jornal da Band 

(enquanto faz as atividades escolares) e o Café com Jornal e, quando chega em casa em 

tempo, assiste ao Jornal do Almoço. É importante salientar que a jovem não assiste 

diariamente a todos os telejornais citados anteriormente. Esses são apenas os preferidos 

da estudante. 

Já Isabela, Júlia, Davi, Arthur, Gabriel e Lucas citaram apenas o RBS Notícias. 

Lucas disse que assiste telejornal, mas que não gosta muito por causa das tragédias. 

Ainda sobre os telejornais ele diz não gostar de alguns assuntos, principalmente da área 

política por repetir todos os dias questões relacionadas a corrupção em nosso país: 

“Quando dá política eu saio da frente da TV”. Mesmo assim, acompanha 

eventualmente. Já Rafael citou o Café com Jornal e também o Globo Repórter. Esse 

último porque o estudante gosta de temas ligados ao mundo e à ciência. 

Uma questão esclarecida pelo grupo é que é muito difícil assistirem ao Jornal do 

Almoço (J.A.) da RBS TV devido ao horário. Isso porque os que estudam pela manhã 

estão saindo da aula e aqueles que estudam à tarde estão indo para a aula. 

A seguir, organizamos uma tabela para visualizar um panorama geral dos 

telejornais que cada jovem costuma assistir. Consideramos o número de telejornais 

conforme as respostas de cada um. Percebemos que os jovens citaram apenas os 

noticiários que eles costumam assistir com frequência, ignorando os casos que 

eventualmente assistem quando eles estão na sala conversando com os pais ao mesmo 

tempo em que a televisão encontra-se ligada. 

Tabela 4 - Jovens e a quantidade de telejornais que assistem. 

Nome Quantidade de telejornais que assiste 

Miguel 3 
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Manuela 1 

Alice 6 

Júlia 1 

Isabela 1 

Davi 1 

Arthur 1 

Gabriel 1 

Lucas 1 

Rafael 1 

Fonte: tabela elaborada pelo pesquisador. 

Apesar de a maioria responder que não dedica muito tempo para assistir 

telejornal, aos poucos, eles foram se dando conta que, muitas vezes, a televisão está 

ligada e eles acabam acompanhando algum assunto que lhes chama atenção. Eles 

expuseram ainda que, quando acontece alguma notícia de impacto, como por exemplo, a 

tragédia do voo da delegação da Associação Chapecoense de Futebol, da cidade de 

Chapecó, Santa Catarina, eles acompanham as informações que estavam chegando 

através da televisão “porque como é uma notícia em tempo real. Não vai ter tipo uma 

reportagem ao vivo na internet, vai tá na TV, no jornal ao vivo”, disse Manuela. 

Sobre isso, podemos denotar algumas características da TV que ainda é muito 

forte em relação aos demais veículos. Além da atualidade, credibilidade e a 

instantaneidade, ela alia a presença no local do fato com as imagens que são elementos 

fundamentais na hora de dar a dimensão dos acontecimentos. 

Em função de muitos gostarem e assistirem o RBS Notícias, esse dado nos leva a 

entender que é porque esse telejornal traz notícias de lugares mais próximos a eles. 

Apesar desse programa apresentar notícias de todo o Estado, às vezes, é necessário falar 

sobre Santa Maria, seja sobre o Hospital Regional que até metade do ano de 2018 ainda 

não abriu ou sobre o surto de toxoplasmose
26

. Quando eles assistem alguma notícia da 

cidade em que moram se sentem como se fizessem parte do telejornal. Há um vínculo 

de pertencimento,  isso porque a televisão é um espaço que transmite os principais fatos 

                                                           
26

 O surto de toxoplasmose em Santa Maria foi confirmado em 19 de abril de 2018. Os primeiros casos 

com sintomas da doença foram diagnosticados em janeiro do mesmo ano. No dia 1º de junho de 2018 as 

secretarias municipal e estadual de saúde divulgaram que o número de infectados é de 485. O maior surto 

de toxoplasmose, até então, registrado no mundo. 
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do mundo, do país ou da região conforme o programa, e se o lugar onde você mora é 

pautado pela televisão, você se sente pertencente “a esse mundo” que a televisão 

mostra. 

Como exemplo dessa relação de notícias mais locais podemos citar além do RBS 

Notícias, que vai ao ar no começo da noite, outros dois telejornais que vão ao ar no 

início da manhã, enquanto os estudantes da nossa pesquisa se organizam para ir à 

escola, são o Café com Jornal, da TV Bandeirantes, e o Bom Dia Rio Grande, da RBS 

TV. Isso indica que eles gostam de notícias locais e que assistem justamente por estarem 

em casa. Outro fator interessante é que eles comentaram mais ouvir do que 

propriamente assistir os telejornais matutinos. 

Também discutimos com o grupo a respeito das chamadas dos telejornais no 

intervalo comercial das emissoras, além de abordarmos o que é a escalada, que ocorre 

logo no início dos telejornais. Relacionado a isso e ao momento em que o telejornal já 

está no ar partimos para a próxima questão, que abordava como eles se relacionam com 

esses elementos. 

Para eles, a chamada do telejornal é importante, mas nem sempre é o suficiente 

para fazer com que assistam todo o telejornal até a vez da notícia que estão aguardando. 

Este ponto, aliás, causa desinteresse, conforme Rafael, os telejornais transmitem muitas 

reportagens antes daquilo que eles querem ver. 

Como exemplo, o pesquisador utilizou um caso fictício. Como se tivesse caído 

um meteoro e a chamada dissesse que o lugar onde o objeto caiu seria revelado no 

telejornal que começaria logo mais. Eles disseram que, nesse caso, iriam procurar na 

internet por ser muito mais rápido e para não precisar esperar até a última notícia do 

programa jornalístico, já que muitos fazem isso para manter mais audiência. Júlia diz 

que antes mesmo da TV anunciar, provavelmente, ela já saberia através das redes 

sociais. Com isso, reiteramos o relato deles de que os telejornais demoram muito para 

dar as notícias que os interessam. Eles querem saber logo. O motivo que leva o grupo a 

procurar na internet caso ainda não saibam do fato é pela característica da internet ser 

dinâmica e mais direta em suas informações. 

Perguntamos também, se as chamadas na internet, sobretudo nas redes sociais, 

de assuntos que os telejornais irão abordar na próxima edição ou no dia seguinte geram 

interesse deles. A maioria respondeu que dificilmente ligaria a TV para assistir em 

função de uma chamada vista na rede. Eles explicaram que geralmente não visualizam 
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esse tipo de conteúdo nas redes, porque os algoritmos já filtram o que eles gostam de 

acessar na internet. 

Outra questão foi os temas que chamam a atenção dos jovens que integraram o 

grupo focal. A maioria respondeu que são assuntos relacionados a cidade como 

acidentes e violência. Miguel e Davi disseram que lhes chamam a atenção questões 

relacionadas à cidade. Davi cita também esportes, acidentes na região, segurança e 

assaltos. Arthur e Isabela gostam de questões internacionais e locais. Arthur ainda gosta 

de política, saúde e crimes na cidade. Já Isabela prefere questões relacionadas à 

tecnologia. 

Gabriel participa de um grupo de voluntários de ajuda e apoio à crianças com 

câncer. O jovem disse que gosta de assistir nos telejornais histórias relacionadas a 

crianças que estão passando por esse tipo de tratamento, seja de superação ou de alguma 

descoberta na área. Ele ainda se interessa por histórias de crianças abandonadas e 

também da área política: “A gente começa a fazer o título e tem que saber em quem 

votar, o que eles vão fazer. O que ele vai melhorar no nosso país”. Então, o que 

podemos perceber é que a televisão é um importante veículo que ajuda na formação de 

opinião e de leitura sobre o mundo. 

Gabrili gosta de assuntos que abordam o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), prova essa que é fundamental para concorrer a uma vaga em uma 

universidade pública ou bolsa em particular. Além disso, ela ainda cita acidentes de 

trânsito na cidade e na região, reformas do Ensino Médio e desemprego. São temas 

ligados diretamente ao cotidiano dela como jovem que se prepara para o mundo do 

trabalho. 

Alice falou que chamou a atenção dela o prédio que caiu recentemente em São 

Paulo após um incêndio tomar conta de toda a estrutura
27

. Ela acompanhou bastante o 

caso pela TV. Ela gosta também de temas ligados à segurança pública e a acidentes: “Eu 

gosto de ver pra saber mais como eu me cuidar, tipo, se você usar o celular na rua, você 

corre o risco de assalto, essas coisas assim”. (ALICE). 

Mais uma vez, ficam claras as características da televisão. A atualidade, a 

credibilidade, a instantaneidade e a presença no local transmitindo imagens, como por 

                                                           
27

O edifício Wilton Paes de Almeida em São Paulo pegou fogo e desabou na madrugada de terça-feira, 1º 

de maio de 2018. Segundo depoimento de uma sobrevivente à polícia, o incêndio foi causado por um 

curto-circuito em uma tomada no quinto andar. 
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exemplo o caso citado pela Alice da cobertura em tempo real do desabamento de um 

prédio em São Paulo. 

Júlia também gosta de notícias que envolvam o dia a dia dela. A aluna declarou 

que chama-lhe a atenção questões do cotidiano como a reforma do Ensino Médio e 

também acidentes. Lucas, que conforme citamos anteriormente não gosta de tragédias, 

prefere questões relacionadas à economia, descobertas no planeta, na ciência e ainda 

saúde e política. 

Já Rafael respondeu que se interessa por assuntos culturais e debates políticos. O 

último, no entanto, nem sempre é realizado dentro dos telejornais, a não ser em período 

eleitoral. Essa informação demonstra a preocupação do jovem com o futuro do país, 

como por exemplo, o que os políticos pretendem realizar se eleitos. 

Sobre a duração dos telejornais, perguntamos se isso afeta a vontade ou não 

deles assistirem, e se alterações de tempo de programação poderiam gerar mais 

interesse. Todos disseram que o tempo não é o problema e sim o equilíbrio entre os 

assuntos abordados: 

O J.A. [Jornal do Almoço] tem cinquenta minutos, é um bom tempo. Só ele 

não é bem distribuído. Deveria ter equilíbrio de tempo de acordo com a 

relevância. Tu não vai ficar assistindo vinte minutos para depois assistir a 

outra [reportagem]. Tipo, isso dispersa muito a gente. (MANUELA). 

 Isabela concorda: “Só que daí entra o negócio que a gente falou de querer ter as 

notícias diretas e outras mais detalhadas. Então tem que ter a distribuição de acordo com 

a relevância”. Rafael completa: “Às vezes, eles dão muita ênfase numa notícia que ela 

podia ser explicada de uma forma mais rápida e dão menos ênfase em alguma outra que 

ela podia ser mais complexa, mais demorada”. No caso dos telejornais com blocos 

locais e estaduais, eles pensam que deveria haver mais blocos com notícias locais, pois 

perde-se muito tempo com notícias de todo o Estado. 

Por relevante o grupo entende que são as notícias mais importantes, factuais, do 

dia, de acordo com a urgência, como por exemplo, um terremoto ou um desastre merece 

muito mais espaço do que a roupa que a Dona Maria vai usar na festa de aniversário do 

filho. 

Já quando um telejornal aprofunda mais um assunto, perguntamos se eles se 

interessam ou se distraem. Eles disseram que depende de o que é. Se for um assunto que 

eles gostam, eles assistem. No entanto, Manuela comenta que geralmente os telejornais 
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que fazem isso são muito tarde, como por exemplo o Fantástico (que é, na verdade, 

uma revista eletrônica) que vai ao ar todos os domingos na TV Globo. Rafael concorda: 

Normalmente esses programas mais voltados mais à cultura, em especial esses 

canais abertos, por exemplo, a Rede Globo, o SBT, esses canais assim... 

quando é um programa que ele é mais voltado à cultura, a parte crítica de um 

assunto, ele passa nos horários que são muito pouco assistidos, ele passa ou de 

madrugada ou muito de manhã, tipo, quando as pessoas estão ainda dormindo, 

tipo, quatro, três horas da manhã. (RAFAEL). 

Portanto, é importante que o horário de transmissão seja acessível a eles. Os 

jovens poderão assistir a um telejornal com notícias mais aprofundadas e com temas 

mais voltados a essa faixa etária, sobretudo, em um momento que estiverem disponíveis 

para isso. Então, transmitir esse tipo de conteúdo na madrugada, por exemplo, quando 

eles estão dormindo, ou de manhã bem cedo, quando eles estão saindo para a aula não 

parece ser uma boa estratégia. 

Fica claro que se os telejornais quiserem atrair mais esse público, as notícias 

devem ser da cidade deles e de questões que envolvem o cotidiano dos jovens, assim 

como assuntos sobre os quais eles têm curiosidades. Lembrando que as chamadas, tanto 

nos blocos comerciais das TVs quanto na internet convidando para assistir a próxima 

edição, não os atraem. Portanto, é necessário pensar em outra estratégia nessas 

“propagandas”. 

Em relação à cobertura em tempo real eles não gostam que os telejornais 

utilizem todo ou a maior parte do tempo disponível para abordar apenas um assunto. Já 

sobre as reportagens longas, eles gostam de assistir, no entanto, é necessário que seja 

sobre temas que eles se interessem e em um horário que estejam em casa. 

Sobre o tempo ideal de duração dos telejornais, eles dizem que em torno de uma 

hora é um tempo bom, no entanto, o problema não é o tempo, e sim, a distribuição das 

pautas. Primeiro eles querem saber as mais relevantes, como eles dizem, “sem 

enrolação”, e em seguida as outras notícias que têm menos importância. Para eles, 

relevância é classificada conforme a urgência ou a importância dos assuntos. São 

aqueles que tem mais impacto na vida das pessoas em comparação a outros. 

É a partir destas percepções que partimos para a análise do último bloco de 

questões realizadas com o grupo focal, que dão conta das percepções dos jovens em 

relação à linguagem do telejornal. 

3.1.3 Jovens e a linguagem do telejornal 
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 Neste subtítulo discutimos como a linguagem dos telejornais afeta o interesse 

dos jovens a assistir a um telejornal e se eles entendem ou consideram muito difícil 

compreender o que é dito nas narrativas dos telejornais. Iremos abordar também os 

formatos que existem nos telejornais e o que os jovens consideram mais atraente. 

 A partir disso, surgiu, então, a necessidade de esclarecer a eles o que eram os 

formatos dos telejornais. Para isso, utilizamos um segundo instrumento metodológico 

que foi a exibição de alguns telejornais de diferentes emissoras e horários. Como 

elementos, exibimos uma escalada
28

, uma nota coberta e um stand up
29

 do Jornal 

Nacional (TV Globo), uma cabeça no estúdio chamando (e também) a reportagem
30

 do 

SBT Notícias (SBT), uma cabeça no estúdio chamando a reportagem
31

 do Jornal da 

Band (TV Bandeirantes). No Jornal da Cultura (TV Cultura) identificamos comentários 

de especialistas no estúdio, uma nota pelada, uma reportagem curta e uma chamada para 

participar através das redes sociais
32

. Mostramos também um stand up seguido de uma 

reportagem
33

 e outra reportagem
34

 de um tema diferente da anterior, ambos do Jornal 

Hoje (TV Globo) e ainda um stand up
35

 do Jornal da Record. 

Perguntamos novamente, então, se eles entendiam a linguagem dos telejornais 

ou se esse poderia ser um dos motivos deles não se interessarem por telejornal. Eles 

disseram que entendem e que essa formalidade é necessária. Rafael fala sobre a 

linguagem formal que os telejornais utilizam: 
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 Escalada do Jornal Nacional (TV Globo) do dia 1º de maio de 2018. O principal assunto era sobre o 

prédio que pegou fogo e desabou em São Paulo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZXxAacrFRHo&t=12s>. Acesso em: 13 de maio de 2018. 
29

 Continuação do vídeo anterior. Abertura do Jornal Nacional (TV Globo) do dia 1º de maio de 2018 

após a escalada. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ivj6x3ot1d0>. Acesso em: 13 de 

maio de 2018. 
30

 A apresentadora do SBT Notícias (SBT) chama uma reportagem no dia 02 de maio de 2018 sobre o 

possível motivo do fogo no prédio em São Paulo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=hQ5OyyoGSoc>. Acesso em: 13 de maio de 2018. 
31

 O apresentador do Jornal da Band (TV Bandeirantes) chama uma reportagem no dia 26 de outubro de 

2016 sobre a dependência dos jovens com o celular. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=LTKjpXY-zZc >. Acesso em: 13 de maio de 2018. 
32

 Jornal da Cultura (TV Cultura) do dia 1º de maio de 2018 na íntegra. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=rVn9FVyu4rw>. Acesso em: 13 de maio de 2018. 
33

 A apresentadora do Jornal Hoje (TV Globo) chama o repórter que está ao vivo no local onde se 

localizava o prédio que pegou fogo e desabou em São Paulo. Logo depois o repórter chama a reportagem 

sobre o assunto. O vídeo foi ao ar dia 1º de maio de 2018. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2ihC00P_Fvw&t=9s>. Acesso em: 13 de maio de 2018. 
34

 Os apresentadores do Jornal Hoje (TV Globo) chamam uma reportagem sobre o vício na internet. O 

vídeo é do dia 10 de outubro de 2012. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=sH8XhBpVeM0>. Acesso em: 13 de maio de 2018. 
35

 Os apresentadores do Jornal da Record (Record TV) chamam um repórter que está ao vivo no local 

onde se localizava o prédio que pegou fogo e desabou em São Paulo. O vídeo foi ao ar dia 1º de maio de 

2018. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5BMyxr6LDOE&t=1s>. Acesso em: 13 de 

maio de 2018. 
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Ela não é formal a ponto de tu não entender uma palavra do que eles tão 

dizendo. Ela é formal pra, tipo, pra ela te passar confiança. Porque, por 

exemplo, se alguém chegar, assim, pra ti e falar, assim: e aí cara, e aí parça, tu 

viu que deu queda lá naquele prédio. Tu não vai levar aquilo a sério, entendeu? 

[...] Porque o negócio, tanto da linguagem informal como formal, se for formal 

demais tu não vai entender, se for muito informal tu também acaba não 

entendendo. A pessoa não se expressa bem na forma informal. Então a forma 

como eles se expressam no jornal ela é necessária para que tu entenda, ao 

mesmo tempo tu vai levar a sério aquilo que eles tão falando. (RAFAEL). 

 Portanto, eles não consideram que a linguagem seja um problema, pelo 

contrário, a linguagem é o que dá mais credibilidade ao telejornal. Isabela lembra que a 

linguagem varia conforme a notícia, dependendo se é algo mais sério ou não. Para ela, 

se for algo mais relevante, necessita que a reportagem sobre o assunto seja mais 

aprofundada. 

Entramos em outra questão abordada com os estudantes. Se eles preferem stand 

up, que geralmente são mais curtos, ou reportagens que levam mais tempo ou outro tipo 

de formato. Eles disseram que não tem uma preferência. Conforme dissemos há pouco, 

isso varia conforme o tipo de notícia. Se o fato recém aconteceu e as informações estão 

chegando, é fundamental que o repórter esteja ao vivo no local (se possível) tanto para 

mostrar as imagens quanto para coletar os dados, como por exemplo, o desabamento de 

um prédio que citamos anteriormente em São Paulo. Já se a notícia aconteceu e/ou há 

necessidade de aprofundamento, nesse caso, eles preferem uma reportagem com mais 

detalhes para elucidar melhor os fatos. 

 Debatemos também sobre as hashtags que são utilizadas com frequência em 

programas de entretenimento para criar participação e melhor vínculo com seus 

telespectadores. Geralmente as hashtags são seguidas do nome do telejornal e/ou do 

assunto do dia. Como por exemplo, o Jornal da Cultura da TV Cultura, que convida 

aqueles que assistem a dar a sua opinião utilizando hashtags na internet. Dois 

integrantes do grupo declararam que já participaram com hashtag em programas de 

televisão, sendo um deles num telejornal, o Café com Jornal. 

O grupo ainda falou que, se tivesse esse tipo de interatividade nos telejornais 

eles participariam, pois os programas “dão importância pra gente, eles não tão jogando 

só a notícia e deu”, disse Isabela. Já Rafael diz que muitas vezes esses hashtags 

aparecem para outras pessoas nas redes sociais. Ou seja, as hashtags também ajudam a 

divulgar o programa, e até aumentar a audiência quando gera interesse de outros que 

não estão assistindo e gera discussões nas redes. Para Manuela, as hashtags devem ser 

usadas juntamente com os assuntos que os interessam. Com isso, os telejornais podem 
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utilizar esse método para engajar os jovens, tanto aqueles que já estão assistindo quanto 

aqueles que podem se interessar pelo tema, a assistir no telejornal assuntos que eles 

gostam. Já Gabriel acredita que as hashtags são um bom elemento para fazer perguntas, 

“para ter uma resposta mais rápida, não vai ficar na enrolação”. Considerando esse 

ponto de vista, notamos que esse elemento deve ser utilizado também nos telejornais 

para os jovens fazerem perguntas para especialistas sobre determinados assuntos que 

têm dúvida ou, ainda, sugerir alguma pauta sobre aquilo que gostariam de assistir. 

 Sobre as tarjas na parte inferior da tela, que alguns telejornais utilizam para 

informar o que está sendo transmitido naquele momento, eles pensam que é importante 

ter, pois orienta o telespectador que recém ligou a TV. Rafael fala que na correria do dia 

a dia, eles nem sempre sabem de todas as notícias que recém aconteceram. Para ele, as 

tarjas dão uma prévia do que estão falando e geram mais interesse para que eles 

acompanhem o assunto. 

Assim, o que se denota a partir dessa relação dos jovens com os telejornais, no 

que se refere às questões relacionadas à linguagem e formato é que eles estão 

conectados na internet “o tempo inteiro”. Utilizar elementos que correlacionem as duas 

mídias é uma forma de manter a relação com a televisão, como, por exemplo, o uso das 

hashtags como aliadas no processo de divulgação e geração de interesse pelo programa, 

além da possibilidade de participação. Além disso, os formatos não parecem ser um 

problema para eles. Se for necessário exibir uma reportagem com mais detalhes sobre 

um determinado tema, eles assistiriam, desde que seja um tema que vá ao encontro do 

interesse deles. Portanto, novamente fica claro aqui que, apesar das notícias curtas 

chamarem mais atenção deles por não enrolarem como eles próprios se referem, o 

problema não é o tempo de duração das reportagens, e sim, os temas pautados pelos 

telejornais. Assunto que iremos tratar no próximo capítulo. 

3.1.4 Jovens e os temas dos telejornais 

 

 Os assuntos que são abordados é o fator principal que leva os jovens a assistirem 

ou não a um determinado telejornal. Uns gostam mais de esportes, outros preferem 

questões relacionadas à cidade, saúde e política, por exemplo. Cada um tem um gosto 

específico. Para responder essas dúvidas, perguntamos o que eles não gostam nos 

telejornais, que diversas vezes faz com que eles se distraiam e/ou troquem de canal; e o 

que eles gostariam que os telejornais abordassem mais. 
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Conforme já abordado anteriormente, os temas que eles gostariam que os 

telejornais abordassem mais passam pelas questões do cotidiano dos jovens e também 

pelas curiosidades próprias da idade. 

Sobre o motivo que causa desinteresse deles nos telejornais, eles declaram que 

acontece quando a notícia não é direta, conforme vários do grupo relataram: “quando 

fica enrolando”. Os entrevistados são da geração Z
36

, pois nasceram a partir dos anos 

2000. É uma geração que quer saber um pouco de tudo e de tudo um pouco. Tudo isso 

com objetividade. 

Essa geração quer ver na TV aquilo que eles já tem na internet com muita 

rapidez e ver outras coisas que a internet nem sempre dá conta: dar mais detalhes sobre 

algo que recém aconteceu sem a espetacularização e a especulação que às vezes está 

presente nas redes. “A gente quer notícias mais rápidas, curtas, diretas, sem 

manipulação, filtro”, diz Isabela. 

No entanto, nem sempre é assim. A aluna Alice diz que, em alguns casos, a TV 

“esconde muitas coisas. Eles tinham que colocar mais reportagem com, tipo, com mais 

conteúdo sobre a tragédia”, fala ela referindo-se ao desabamento do prédio em São 

Paulo. Por outro lado, eles consideram que na internet há muitas notícias falsas, as 

chamadas fake news. Quando isso ocorre, eles buscam saber através da TV se aquilo é 

verdade ou não, apesar de relatarem que na TV também existe manipulação e filtro. 

Essa manipulação, essa enrolação é o que eles precisam fazer para manter o 

telespectador. Acho que vai ser uma coisa, até porque, há muito, muito, muito 

tempo é assim. Então acho que não é uma coisa que vai mudar, tipo, pra agora 

pra nossa geração. Talvez mude, talvez seja feito um jornal, tipo, voltado pra 

nossa faixa etária de idade, para os nossos interesses, mas não vai ser para 

agora isso. (MANUELA). 

Para eles, os telejornais devem separar as notícias conforme a importância. No 

entanto, conforme Rafael complementa com outro ponto que causa desinteresse, esses 

programas não devem focar a maior parte do tempo de exibição em um único assunto: 

“por exemplo, às vezes, fica falando só sobre política o jornal inteiro ou só sobre algum 

um desastre”. (RAFAEL). Essa colocação nos faz refletir que apesar deles quererem 

mais informações sobre algo relevante (urgente) que recém aconteceu, ainda assim, 

querem outras informações sobre a cidade deles e questões do cotidiano. Os jovens não 

têm interesse em se especializar sobre um desastre por exemplo, para eles essas notícias 

devem ser curtas podendo ser mostradas através de pequenas reportagens: o que 

                                                           
36

 A geração Z compreende os nascidos entre 1992 a 2010 e estão sempre conectados à internet através de 

smartphones e tablets. Por isso, são conhecidas como “nativas digitais”. 
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aconteceu, como aconteceu, o que foi afetado e o que será feito para solucionar o 

problema. 

Assim, podemos entender que o principal motivo que os leva a não gostar tanto 

quanto seus pais de telejornal, e que às vezes causa distração neles, ocorre quando esses 

programas noticiosos não são diretos. Gabriel cita o caso da toxoplasmose. Para ele, a 

mídia demorou para dizer se a água estava ou não contaminada e ficou empurrando de 

um para o outro a responsabilidade de responder se a água devia ser fervida ou não. 

Nesse caso, sabemos que a Corsan pedia à população para não ferver a água. Já a 

prefeitura de Santa Maria seguia as normas da 4ª Coordenadoria de Saúde que se 

manifestava a favor de ferver a água. Através dessas informações, podemos concluir 

que a mídia fazia o seu papel de divulgar as duas determinações. No entanto, para não 

“tomar partido”, em nenhum momento, ela disse quem estava errado e o que devia ser 

feito. Os estudantes alegaram que ficaram com muitas dúvidas e que não sabiam qual 

era o correto a se fazer. Talvez, a questão esteja ligada a uma necessidade de 

aprofundamento a respeito do assunto para que o público possa ter mais embasamento 

sobre o tema e tirar suas próprias conclusões, no sentido de a abordagem complexificar 

mais a cobertura. 

 Para além de falar sobre o que eles não gostam nos telejornais, abordamos os 

assuntos que os interessam. Perguntamos o que eles gostariam que os telejornais 

abordassem e se eles se interessariam mais a assistir os programas noticiosos a partir 

desses assuntos de interesse. As respostas novamente retomaram a questão do local e do 

pertencimento. 

 Miguel, que gosta de assistir a questões da cidade, diz que gostaria que tivesse 

mais notícias sobre Santa Maria. Essa questão é unânime, todos gostariam de saber mais 

sobre a cidade. Além disso, Arthur, também gostaria de saber mais sobre jogos digitais. 

 Manuela acrescenta outro ponto que ficou evidente durante a conversa. que é o 

de que os telejornais deveriam abordar mais as questões sobre adolescência, que teve o 

apoio dos demais colegas. É fato que todos os seres humanos estão em constante 

evolução. Os adolescentes, especialmente pela idade, estão conhecendo muitas 

novidades do mundo. “Nós, os adolescentes, somos os que mais precisamos de 

orientação sexual”, diz Manuela. Para ela deve ter mais orientação sobre drogas, sexo e 

atualidades. 

Os adolescentes de hoje não são os mesmos de antes. Porque antes tu ia ter a 

tua primeira relação, sei lá, depois de casado... 19, 20 anos. Hoje em dia… 
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teve uma grande mudança…. Ou a gente se adapta a isso e tenta pelo menos 

prevenir, tipo, passa uma educação sexual, ou a gente simplesmente acha que 

isso é errado e ignora… Aí, se uma criança de 14 anos aparece grávida vão 

falar: ai, tu não teve responsabilidade. Que responsabilidade a pessoa vai ter se 

ela não teve nenhuma orientação? (MANUELA). 

 Os jovens consideram que não é só a mídia que trata esse tema com receio. 

Isabela e Rafael falam que a escola também fala desse tema como se fosse tabu. 

Manuela acrescenta: “O fato da mídia não abordar esses assuntos faz com que eles se 

tornem tabu. Porque não tem a devida importância”. Para ela, a mídia precisa abordar 

esses assuntos em “horário nobre, tipo, pra que isso se torne uma conversa durante o 

jantar, durante o almoço, pra que não se torne um tabu e prejudique as próximas 

gerações”, diz Manuela. E essa orientação não deve ser só para os adolescentes, também 

para os pais: 

Se a mídia não dar um incentivo pra eles falarem com a nossa geração, vai 

continuar a mesma coisa, como é que tu vai falar só com os jovens… Mas, aí 

tu vai falar com a tua mãe… Ela vai dizer não, porque não pode e deu. Aí, o 

adolescente, ele tem essa coisa, de que se ele é proibido, ele quer fazer. 

(ISABELA). 

Para Rafael, não é porque a mídia está falando sobre drogas que as pessoas vão 

usar drogas, ou sobre sexo que as pessoas vão transar. 

Não é porque tu tá dando uma campanha de prevenção as drogas que a pessoa 

ela vai usa drogas porque tá falando sobre droga… Isso é uma questão que 

também não conta só com a idade, né, conta com a maturidade, a cabeça da 

pessoa, ela não vai simplesmente fazer porque tem outra pessoa fazendo ou 

porque tem outra pessoa falando. (RAFAEL). 

 Como se diz no velho ditado popular, “é difícil agradar a todos”. Mas, é 

necessário que o telejornal converse com os jovens. Para fazer um programa mais 

voltado para essa faixa etária, é necessário que os responsáveis pelas pautas pensem nos 

assuntos que essa faixa etária gostaria de saber mais. 

A priori, não foi possível observar uma relação de assistência ao telejornal 

associado à classe social. Isso porque dentro da Classe B (Classe Média Alta) há quatro 

jovens que assistem poucos telejornais e outros dois que assistem mais telejornais do 

que os outros da mesma classe. Já a Classe C e a Classe D demonstraram assistir a 

poucos telejornais. Já em relação às TV‟s abertas ou por pacote de assinatura, apesar de 

alguns possuírem TV paga, todas as classes sociais responderam que assistem apenas 

telejornais de TVs abertas, como a RBS TV (afilhada da TV Globo) e a TV Bandeirantes. 

Durante a pesquisa, ficou evidente que os jovens preferem questões relacionadas 

à cidade, como acidentes e de segurança pública. Ainda podemos salientar a 

necessidade que os jovens relataram de saber mais sobre sexo, drogas, tecnologia, entre 
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outros assuntos que eles possuem curiosidade nesta idade. Outro modo de descobrir 

quais temas os jovens querem saber, é promovendo a participação através de hashtags 

utilizadas nas redes sociais. Portanto, os telejornais devem voltar-se mais para falar para 

um jovem interessado em aprender e saber mais. Um jovem que está descobrindo 

diversas coisas do mundo. Porque, talvez se ele não possui certas responsabilidades ou 

interesse pelo cotidiano, é possível que, em algum momento, ele desenvolva isso, e o 

telejornal pode ser mais um espaço que abrigue esse conteúdo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo deste trabalho foi compreender quais narrativas atraem os jovens a 

assistir a um telejornal. Para isso, inicialmente, foi preciso discutir o referencial teórico 

sobre a história do telejornalismo e as suas narrativas no Brasil, o consumo dos jovens 

por telejornais, para depois analisarmos os dados obtidos através do grupo focal 

realizado com dez jovens estudantes. 

 No primeiro capítulo, Rezende (2000) e Maia (2011) nos contam a história do 

telejornalismo no Brasil. Kneipp (2007) comenta as mudanças que esse gênero 

televisivo sofreu com a evolução da tecnologia e mais tarde com a popularização da 

internet (FRAZÃO e BRASIL, 2013). Ainda, nesse capítulo, abordamos os aspectos 

narrativos que envolvem as categorias, gêneros e os formatos dos telejornais 

(ARONCHI DE SOUZA, 2004) e (REZENDE, 2000) e também a linguagem 

telejornalística (CRUZ NETO, 2008) e (PEDROSO e MARTINS, 2006).  

No segundo capítulo, foram abordadas questões teóricas em relação ao consumo 

que os jovens fazem de telejornais (PALMA, 2017) e (SCHLAUCHER, 2012) e as 

transformações nos conteúdos com a chegada da era moderna (DIXON, 2002).  

Para atender ao nosso objetivo geral de compreendermos quais narrativas atraem 

os jovens a assistir a um telejornal, chegamos às análises do grupo focal. Nas respostas, 

verificamos que o fato que lhes causa desinteresse em relação aos programas 

telejornalísticos não é a internet por si só, por ser um veículo dinâmico e vasto de 

informações. O problema está na forma como os telejornais conduzem o tempo para 

cada informação e os temas abordados por esses programas. Tentamos identificar 

também uma relação do tempo das reportagens com interesse ou não deles em assistir. 

Mas, a resposta recaiu sobre os temas que os telejornais abordam. Ou seja, é necessário 

que os assuntos sejam de interesse deles. 

Sobre os temas que eles gostariam que os telejornais abordassem mais, 

obtivemos respostas que nos conduzem às notícias locais e às dúvidas que esse público 

tem nessa idade, como sexualidade, drogas, mundo, entre outros. Dentro dessa questão 

entramos em outro questionamento elucidado pelos jovens. Em relação aos formatos e a 

linguagem eles dizem não ser propriamente um problema. Eles consideram que, se 

necessário for, um assunto deve ser abordado com mais profundidade. O problema 

nesse caso novamente volta ser o tema e não o tempo de duração das reportagens. 
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Os jovens do grupo não acreditam que os telejornais mudem tão cedo as suas 

narrativas. Para eles, isso deve acontecer mais tarde, na próxima geração. É inevitável 

que eles procurem informações na internet. Não é possível prendê-los a um programa de 

notícias do início ao fim, nem pretendemos isso. No entanto, os telejornais podem fazer 

algumas alterações para atrair mais esse público, como as mudanças de temas nas pautas 

escolhidas pela equipe de redação e o uso de hashtags que pode aliar a internet a favor 

da construção e busca de público dessa faixa etária. 

Seguimos a orientação disposta na metodologia de realizar o debate com o grupo 

em até duas horas. O método atendeu as expectativas, pois todos falaram, uns mais que 

os outros é claro, mas essa forma de pesquisa fez com que todos despertassem mais para 

falar e pensar sobre o tema. Outra questão que pode ter ajudado a conversa a fluir é o 

fato dos participantes serem líderes das turmas, portanto, acredita-se que falam e 

participam mais. Já o perfil econômico encontrado foi mais elevado do que o esperado. 

Entretanto, para uma pesquisa futura com mais aprofundamento do tema, ainda 

podemos elencar algumas questões que ficaram em aberto, como, por exemplo, o 

horário que eles gostariam de assistir a reportagens mais longas que contenham mais 

detalhes sobre os temas que eles gostam. 

Outra questão são as vinhetas audiovisuais, se algum aspecto do formato das 

vinhetas da MTV, por exemplo, ou de algum programa de entretenimento que eles 

gostam podem ser aproveitadas para chamar mais a atenção deles. Ou ainda, como eles 

consideram que poderia ser usadas as hashtags, que são muito utilizadas atualmente em 

programas de entretenimento, gênero pelo qual os jovens têm preferência, para 

aproximá-los do telejornal. 

Há ainda uma questão, a exemplo do Jornal da Cultura da TV Cultura que ao 

final de uma reportagem ou notícia traz dois especialistas que concordam e/ou 

discordam sobre um determinado tema, se os jovens desejam um telejornal que debata 

mais e opine sobre os assuntos. Isso poderia atrai-los? 

Ao concluir essa pesquisa, o aprendizado que fica para o pesquisador, a partir 

das considerações dos alunos, é de que não só ele, mas os jornalistas como um todo que 

obtiverem o conhecimento proporcionado pelo estudo poderão utilizar no mercado de 

trabalho as estratégias que atraem mais os jovens, já que os temas que chamam a 

atenção deles podem ser tratados em qualquer mídia. No caso do telejornal, o presente 

trabalho contribui a pensar o que fazer e o que evitar, assim, esperamos que os jovens 
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não percam ao longo dos próximos anos o contato e a importância do telejornal na vida 

deles. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DE PERGUNTAS PARA OS JOVENS SOBRE 

NARRATIVAS QUE OS ATRAEM A ASSISTIR TELEVISÃO 

 

Roteiro da dinâmica: 

A - Apresentação do pesquisador 

Nome, curso, trabalho final de graduação, por que está fazendo essa pesquisa? 

  

B - Grupo se apresenta 

Primeiro nome: 

Idade: 

Sexo: 

Qual ano estão? 

  

C- Início da discussão 

1 - O que vocês gostam de assistir na TV? 

2 - Assistem telejornal? 

3 - Em que momento/quando assistem telejornal? 

Por que? (sozinho, acompanhado, com quem) 

  

D - Mostrar imagens de diferentes telejornais (Prints) 

Para ativar a memória deles mostramos algumas imagens de apresentadores de 

telejornais nas bancadas de seus programas: Jornal da Band (TV Bandeirantes), Jornal 

da GloboNews (GloboNews), Jornal da Globo (TV Globo), Hora News (Record News), 

Jornal da Record (Record TV), Jornal da RedeTV! (RedeTV!), Jornal da TV Cultura 

(TV Cultura), Jornal do SBT (SBT), Jornal Hoje (TV Globo) e Jornal Nacional (TV 

Globo). 
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E – Retomar os questionamentos 

4 - Que telejornais vocês assistem? 

5 - Qual o horário? 

6 - Quais notícias chamam atenção, que você para para ver? 

7 - Quando você assiste à chamada (propaganda) do telejornal, qual tipo de notícia você 

aguarda para ver? 

8 - E se essa chamada for na internet, em alguma rede social, você assiste no telejornal 

ou procura a notícia na internet? Ou nos dois? 
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9 - O que você acha da linguagem (do jeito que as histórias são contadas, que a 

informação é mostrada) do telejornal? Ela te atrai? Te chama atenção? 

10 - Você entende? Explique 

11 - O que você não gosta no telejornal que faz você se distrair, trocar de canal ou ir 

para a internet, por exemplo? 

12 - Tem algum assunto que você gostaria que os telejornais abordassem mais? 

13 - Quanto tempo deve durar um telejornal? 

14 - Quando um telejornal aprofunda mais uma reportagem, para detalhar mais o 

assunto, você fica atento ou se distrai? Por quê? 

 

F - Exibir reportagens 

Detalhes sobre os assuntos e os links nas páginas 53 e 54. 

 

G - Retomar os questionamentos 

15 - O que você acha da linguagem (do jeito que as histórias são contadas, como a 

informação é mostrada) do telejornal? Você entende? Explique. 

16 - Quais temas vocês gostariam de assistir? 

17 - Quais formatos? (vocês preferem uma reportagem mais aprofundada, uma nota 

rápida sobre o que aconteceu?) 

18 - Quando um telejornal pede para participar com alguma hashtag, você se interessa 

em dar opinião e em acompanhar mais o telejornal? 


