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RESUMO

Esta dissertação analisa a inter-relação entre as áreas de comunicação e educação e se
concentra na análise da cobertura dos telejornais goianos sobre o tema educação, a partir da
premissa de que o telejornalismo também configura sentidos à educação brasileira. Foram
utilizados os conceitos de mediação de Martín-Barbero (1997; 2012) e o de mediação
organizativa de Baccega (2003) para a fundamentação teórica sobre a capacidade da mídia em
produzir sentidos sobre temas sociais, além das reflexões de Fischer (2003) sobre as relações
entre televisão e educação. Tendo como objetivo analisar se os conteúdos apresentam
elementos que instituem formas de associação entre cidadania e educação. A metodologia se
concentrou na pesquisa exploratória de dois telejornais de maiores audiências em Goiás: o
Jornal Anhanguera Primeira Edição – JA 1ª Edição (TV Anhanguera/Globo) e o Jornal do
Meio Dia (TV Serra Dourada/SBT). Como técnica de pesquisa, elegeu-se a análise de
conteúdo, com abordagem qualitativa, com base no referencial teórico de Marques de Melo
(2013b). Neste estudo, conclui-se que, apesar da intrínseca e relevante relação entre o direito à
informação de qualidade como prerrogativa para o gozo e exercício do direito à educação, os
conteúdos desses telejornais são limitantes no papel social de efetivar a produção de
informações que possam colaborar com os públicos desses telejornais para se pensar a
educação no Brasil numa dimensão mais abrangente.
Palavras-chave: Educação na mídia; Telejornalismo; Gêneros jornalísticos; Cidadania.

RESUMEN

Esta tesis de maestría estudia la interrelación entre las áreas de comunicación y educación, se
centra en el análisis de la cobertura de los noticieros de televisión en el Estado de Goiás sobre
el tema de educación. La idea de relacionar estas áreas se funda en la premisa que
teleperiodismo también configura sentidos para la educación brasilera. Fueron utilizados los
conceptos de mediación de Martín-Barbero (1997; 2012) y de la mediación organizadora de
Baccega (2003) para la fundamentación teórica sobre la capacidad de los medios de
comunicación en la producción de sentidos sobre temas sociales y también las reflexiones de
Fischer (2003) sobre las relaciones entre televisión y educación. Teniendo como objetivo
analizar si los contenidos de estos noticieros de televisión presentan elementos que
establezcan una asociación entre ciudadanía y educación. La metodología se centró en la
investigación exploratoria de dos noticieros de televisión de mayor audiencia en Goiás: el
Jornal Anhanguera Primeira Edição – JA 1ª Edição (TV Anhanguera/Globo) y el Jornal do
Meio Dia (TV Serra Dourada/SBT). Como técnica de investigación fue elegida el análisis de
contenido, con un enfoque cualitativo, basándose en el marco teórico de Marques de Melo
(2013b). En este estudio, se concluye que, a pesar de la relación intrínseca y relevante entre el
derecho a la información de calidad como una prerrogativa para el disfrute y ejercicio del
derecho a la educación, los contenidos de estos noticieros de televisión son limitantes en sus
papel social de efectivar la producción de informaciones que puedan contribuir con los
públicos de estos noticieros de televisión para pensar la educación brasileira en una dimensión
más amplia.
Palabras clave: Educación en los medios; Teleperiodismo; Géneros periodísticos;
Ciudadanía.
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INTRODUÇÃO

A mídia, principalmente a televisão no Brasil, em sua função elementar de apresentar,
discutir e abordar os diversos temas socialmente significativos, por vezes, torna-se a principal
fonte de informação e até mesmo de formação para a maioria dos públicos brasileiros,
especialmente, para os educadores tradicionais, como pais, professores e líderes comunitários
(BACCEGA, 2000, p. 22). Quantas vezes questões pertinentes à necessidade de se informar
para tomar conhecimento das coisas, do mundo, dos outros e de si mesmo interpele a todos,
seja por meio de perguntas sobre quais e quantos jornais, livros ou revistas um indivíduo ou
celebridade leu ou está lendo, ou pela constrangedora pergunta: “você viu a notícia de ontem
no jornal?”, cuja resposta pode colocar, simbolicamente, o sujeito no seleto grupo dos
formadores de opinião ou no pejorativo reduto dos desinformados.
Especificamente, ao pautar e versar o tema educação, essa mesma mídia pode levar a
confluências e confusões na tênue linha que distingue informar e educar, pois falar sobre
educação não significa, necessariamente, educar, especialmente, em espaços que não possuem
essa vocação primeira, como a mídia comercial. Além do mais, o que seria a educação
realizada no e pelos meios de comunicação? Afinal, são vários os exemplos de informações
com potencial educativo na televisão, como: uma reportagem que exibe alimentos que
auxiliam na promoção da saúde, uma notícia sobre modos de se racionalizar o consumo de
água, uma receita de uma iguaria gastronômica feita passo-a-passo, uma matéria sobre cursos
com maior empregabilidade, etc. Portanto, são os mais diversos assuntos que podem se
constituir em informações significativas, e, consequentemente, em conhecimento para os
receptores.
Dentre essa gama de diversidade temática possível de análise midiática, o foco deste
estudo é descobrir o quê os telejornais apresentam enquanto assuntos ligados à educação, isso
considerando desde aqueles conteúdos textuais e imagéticos que são demonstrados, através de
caracteres, pelas chamadas de blocos e pela própria escalada dos telejornais enquanto matérias
de educação; bem como quando este assunto é tratado paralelamente a outras temáticas, nas
quais a educação é mencionada pelos profissionais da imprensa ou pelas fontes entrevistadas.
Visa-se que a interface entre comunicação e educação não se restrinja somente ao
campo comunicacional e questionamentos sobre a sua intencionalidade e potencialidade
educativa, mas, especialmente, que o campo educacional também seja analisado, segundo a
ótica dessa mediação representativa que a mídia realiza sobre a própria educação brasileira.
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Perspectiva que, como ressalta Gerzson (2007, p. 15) - em sua tese sobre a análise do
tema educação em três revistas de maior circulação nacional -, ao falar sobre essa temática, as
revistas acabam por constituírem/construírem sentidos em suas matérias, bem como possuem
a pretensão de anunciarem proposições e de apresentarem aos leitores o que é importante ou
não saber sobre a educação.
Nesse sentido, vislumbra-se desenvolver uma investigação que tenha certa
correspondência de objetivo, porém, no âmbito do telejornalismo. Principalmente,
regionalizando essa análise para dois telejornais goianos de grande audiência, considerando
que essa especialização com foco na mídia local possa contribuir para avanços nos estudos de
Comunicação em Goiás.
Assim, este trabalho almeja analisar a comunicação midiática e a educação na
intersecção entre essas duas áreas, de modo a compreender a seguinte questão-problema:
Quais são os sentidos sobre educação produzidos socialmente pelos conteúdos dos
telejornais goianos? Tendo como objetos de estudos dois telejornais locais: Jornal
Anhanguera Primeira Edição – JA 1ª Edição, noticiário vespertino da emissora TV
Anhanguera, afiliada a Globo em Goiás, e o Jornal do Meio Dia, telejornal vespertino
pertencente à emissora TV Serra Dourada, afiliada ao SBT em Goiás. Com o objetivo de
inferir se os telejornais falam sobre educação; e se ao divulgarem este tema, o quê, quando e
como falam sobre este assunto.
Além disso, como objetivos específicos, visa-se analisar se os conteúdos desses
telejornais apresentam elementos que instituem formas de se pensar o tema educação
amplamente. Desse modo, busca-se investigar o potencial do telejornalismo em auxiliar e
contribuir para a cidadania dos públicos ao divulgar e cobrir o tema educação, ou seja,
oferecendo a informação, que também é um direito do cidadão, para o exercício e gozo de
outra garantia da cidadania que está em foco neste estudo, o direito à educação. Para tanto,
almeja-se identificar a associação entre o tema cidadania e educação por meio do conteúdo
dos telejornais.
Assim, neste trabalho, a função social do jornalismo, fundamentada no dever de
informar e contribuir com os cidadãos com uma informação de qualidade, perpassa também
pelo recorte da educação na mídia. Ressaltando que pautar, noticiar, cobrir e agendar o tema
educação nos telejornais é reconhecer esta temática como um assunto de interesse público e
um item constitutivo para a cidadania.
Para tanto, será apresentado e discutido o papel da grande mídia nas mediações e na
produção

social

de

sentidos

sobre

temas

sociais

(MARTÍN-BARBERO,

1997),
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especialmente, sobre as potencialidades de mediação entre comunicação e educação
(FREIRE, 1984; BORDENAVE, 2001; BACCEGA, 2000; FISCHER, 2003). Também,
devido à pesquisa centrar-se na análise de telejornais, para a fundamentação, serão abordadas
as características e funções do jornalismo (BAHIA, 1971; TRAQUINA, 2005; GROTH,
2011), bem como as teorias do jornalismo, com destaque para a hipótese do agendamento ou
agenda-setting (WOLF, 2012; TEMER; NERY, 2004) e mais a teoria da construção social da
realidade (TUCHMAN, 1980) realizada pela mídia e seus profissionais.
O jornalismo na TV ou telejornalismo também será abordado, segundo suas
características e funções (SQUIRRA, 1990; REZENDE, 2000; TEMER, 2003). Além disso, a
história da televisão brasileira será contextualizada, em conjunto, com o desenvolvimento do
telejornalismo

no

Brasil

(PATERNOSTRO,

1999;

REZENDE,

2000).

Também,

especificamente, será apresentado o panorama histórico da implantação da televisão em Goiás
e do telejornalismo goiano (GODINHO, 2008; ANDRADE; TEMER, 2013).
De modo secundário e complementar, esta pesquisa também tem como objetivo
específico analisar como se dá a construção das mensagens telejornalísticas sobre
educação, focando-se na taxonomia dos gêneros jornalísticos brasileiros, com o intuito
de se observar as prováveis intencionalidades contidas nos enunciados. Isso, com o
objetivo de se realizar uma análise dos códigos de produção midiática casada com uma
análise interpretativa dos textos midiáticos, a partir da relação entre conteúdo e forma.
A partir da análise dos gêneros jornalísticos, busca-se identificar e analisar quais são
os outros gêneros jornalísticos, além do hegemônico informativo, que têm concorrido nos
telejornais, quando essas mídias se propõem a divulgar o tema educação. Desse modo, com
esta proposta, visa-se complementar o objetivo principal desta dissertação, observando como
os telejornais narram o tema educação em seus conteúdos, conforme as modalidades de
gêneros sistematizadas nos enunciados jornalísticos.
Suspeita-se que novos gêneros jornalísticos, inclusos recentemente na taxonomia dos
gêneros do jornalismo brasileiro no início deste século XXI (MARQUES DE MELO; ASSIS,
2013b), a saber: o gênero utilitário, também conhecido como jornalismo de serviço ou
jornalismo de prestação de serviço, bem como o gênero diversional, reconhecido pela matéria
de interesse humano e matéria colorida, possam ser mais encontrados e utilizados nos atuais
enunciados jornalísticos e, até mesmo, concentrando uma função educativa do que os
hegemônicos gêneros informativo, opinativo e interpretativo.
Almeja-se, portanto, identificar conteúdos com intencionalidades educativas nos
telejornais, a partir das mensagens, considerando a análise de gêneros jornalísticos que
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representem uma hibridização entre as variações de categorias associadas à informação, à
prestação de serviço e ao entretenimento, porém, com caráter mais “pedagógico”, orientador,
portanto, com finalidades educativas (ARONCHI DE SOUZA, 2004).
Para este objetivo complementar, o referencial teórico concentra-se na teoria dos
gêneros dos enunciados, cuja perspectiva sociorretórica foi pioneiramente abordada na obra
de Bakhtin (2003), a qual não será aprofundada neste trabalho. O foco, portanto, é aprofundar,
especificamente, as discussões sobre os gêneros jornalísticos no Brasil, bem como abordar a
função desses gêneros nas mensagens da imprensa (BELTRÃO, 1980; MARQUES DE
MELO; ASSIS, 2013b). Para esta pesquisa, os gêneros dos conteúdos jornalísticos são
considerados como “estratégias de comunicabilidade” nas mediações realizadas pelos meios
de comunicação, conforme defende Martín-Barbero (1997, p. 302). Neste estudo, os gêneros
jornalísticos são compreendidos como operadores lógicos capazes de estabelecer relações de
modelos de produção de conteúdos feita pelos emissores e também possíveis modos de
significação e interpretação por parte dos receptores dos conteúdos midiáticos, por exigirem o
reconhecimento desses operadores - os gêneros - tanto pelos emissores quanto pelos
receptores, conforme contrato prévio estabelecido histórico e culturalmente nas enunciações
midiáticas.
Ainda sobre os correlacionamentos entre comunicação e educação, este estudo busca
contemplar as contribuições de autores (FISCHER, 2003; BACCEGA, 2000; DEMO, 2003),
os quais, com muita propriedade, discorrem sobre os possíveis entrecruzamentos nos âmbitos
da Comunicação e da Educação. Especialmente, para esta dissertação, o pensamento
filosófico do educador brasileiro Paulo Freire (1984; 1983; 1987) sobre a relação entre
Educação e Comunicação foi inspirador, pois se tornou um “elo” para se estabelecer as
discussões sobre uma interface ideal entre as áreas educacional e comunicacional.
Por mais que a comunicação midiática comercial no Brasil esteja muito distante do
pensamento libertário e emancipador defendido por Freire, de tal modo que o próprio autor
nomeiou os meios de comunicação, na sua obra Pedagogia do Oprimido, enquanto “meios de
comunicados às massas” (FREIRE, 1987, p. 72, grifo do autor), os quais depositam conteúdos
em indivíduos-objetos, isentando-os da criticidade necessária para a libertação dos sujeitos,
portanto, não estando comprometidos num processo educativo-libertador. Acredita-se, neste
estudo, que é preciso problematizar o papel social dos meios de comunicação e a qualidade da
informação na atualidade. Não demonizando e nem mesmo sendo ingênuos quanto a suas
benesses e malefícios da mídia, mas ponderando que esses meios de comunicação “[...] não
são bons nem ruins em si mesmos”, segundo Freire e Guimarães (1984, p.14).
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E completam: “Servindo-se de técnicas, eles são o resultado do avanço da tecnologia,
são expressões da criatividade humana, da ciência desenvolvida pelo ser humano. O problema
é argumentar a serviço do quê e a serviço de quem os meios de comunicação se acham.”
(Idem, p. 14).
É com base nesse pensamento que surge a necessidade de problematizar a
comunicação, as relações, os conteúdos, os sujeitos e as instituições, neste caso específico, a
midiática. Enxergando “[...] que a problematização também ocupa papel central no jornalismo
[...] outro aspecto importante é também a centralidade do diálogo nos processos jornalísticos
de construção do real, o fazer jornalístico é um estar em diálogo.” (VIZEU; CORREIA, 2008,
p. 18, grifos dos autores). Afinal, o jornalismo, de acordo com seu papel social, deve atuar
pautando e divulgando, por meio de informações, as demandas da sociedade. E, para isso,
compete ao jornalismo captar as ocorrências factuais e os temas da atualidade, construindo a
realidade a partir dos relatos midiáticos. Caso não realize essa tarefa com competência,
veracidade e qualidade, o jornalismo pode perder sua credibilidade diante dos públicos e até
mesmo a sua função. Portanto, para a legitimação social do jornalismo, é necessário haver
uma relação dialógica entre ele e a sociedade.
Apropriando-se dessas reflexões para discutir o campo comunicacional e sua relação
com a educação, o capítulo 1 – A Comunicação Problematizada apresenta as discussões
sobre qual é o elemento comunicacional presente na questão-problema desta dissertação, bem
como se discorre sobre o conceito de comunicação que melhor se refere à problemática. Neste
capítulo, também é realizada a fundamentação teórica sobre comunicação, jornalismo e
gêneros jornalísticos brasileiros. Posteriormente, é apresentado o histórico da televisão no
Brasil e em Goiás, bem como do telejornalismo brasileiro e goiano, este último sendo o objeto
de análise deste estudo. As relações da TV brasileira com a cobertura do tema educação
também são discutidas no capítulo 1. Por fim, discorre-se sobre as relações entre jornalismo e
educação.
No processo investigativo e formativo, como também se caracteriza o trabalho
acadêmico, a relação entre os saberes da comunicação e da educação não pode prescindir da
investigação de um universo temático, processo dialógico que permeia ambos os campos.
Acredita-se, assim como defende o educador Paulo Freire (1987), que o diálogo, enquanto um
elemento presente na Educação e também na Comunicação, se inicia na busca do “universo
temático”, na descoberta do “tema gerador”, realizando-se uma escuta interessada aos saberes
e aos sujeitos envolvidos, tal como ocorre no processo de ensino-aprendizagem formal.
Universo temático esse que consiste na busca do conjunto de assuntos, de temáticas em
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interação, capaz de promover um “tema gerador” presente no contexto dos sujeitos
comunicantes e que tem o potencial de gerar discussões e promover a criticidade (FREIRE,
1987).
Assim, ao propor uma interação simbolicamente dialógica entre os campos de saber Comunicação e Educação -, objetivo deste trabalho, é também partir na busca por uma
investigação temática que se inicie no processo histórico humano como princípio desta
empreitada acadêmica, sob o viés da cidadania; enxergando o homem como sujeito histórico,
ser inconcluso e consciente de sua incompletude, o que o motiva para o relacionamento com
outros e capaz de intervir para mudanças na sua realidade social. Para tanto, no capítulo 2 –
Universo Temático: Cidadania no Brasil estabelece-se a cidadania tanto como alvo da
educação, representada formalmente pelos espaços educacionais, como a escola, quanto como
papel social da comunicação mediatizada pelos meios de comunicação. Instituições essas que,
por meio de suas funções, atuam substituindo a competência do Estado em possibilitar formas
elementares de participação social e política do indivíduo, que se concretizam na cidadania,
como defende Foresti (2001).
Para tanto, neste trabalho, o direito à educação é compreendido como uma garantia
que também constitui a cidadania. Assim, levar uma informação sobre o tema educação para
os públicos é enxergar a comunicação midiática como potencial auxiliadora para a promoção
da cidadania, a partir da divulgação da educação, que é uma temática atual e de interesse
público.
No capítulo 2, apresenta-se, historicamente, a origem da cidadania, desde as
civilizações greco-romanas antigas até as revoluções burguesas e a contribuição dessas para o
estabelecimento da cidadania e dos direitos humanos no mundo ocidental. Também,
distinguem-se essas duas prerrogativas humanas – direitos de cidadania e direitos humanos –
enfatizando naquilo que se diferem e no que se aproximam. Delimita-se a cidadania ao
contexto brasileiro, por meio do relato histórico da constituição desta no Brasil
(CARVALHO, 2003). Apresenta-se também algumas das diversas expressões de cidadania
relacionadas à titularidade de direitos civis, políticos e sociais (MARSHALL, 1967); à
cidadania ativa e passiva (BENEVIDES, 1994); à associação da cidadania ao consumo
(CANCLINI, 2006) e à carência da cidadania, representada pela subcidadania (SOUZA,
2003).
Ainda no capítulo 2, parte-se para a discussão sobre os correlacionamentos entre
cidadania, informação e educação, com intuito de se refletir sobre esses direitos dentre a
realidade brasileira, marcada pela ausência de uma educação elementar para a maioria dos
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cidadãos brasileiros. De acordo com o 11º Relatório de Monitoramento Global de Educação
Para Todos (2014)1, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura – UNESCO, o Brasil ocupa a oitava posição entre as nações com maior número de
analfabetos adultos, segundo este estudo realizado com 150 países. Também, conforme a
recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE (2013) 2, o Brasil registrou uma taxa de analfabetismo entre pessoas de 15
anos ou mais estimada em 8,5%, o que corresponde a 13,3 milhões de analfabetos no país.
Ainda sobre o atual panorama educacional brasileiro, pesquisa desenvolvida pelo
Instituto Paulo Montenegro, divulgada no início de 20163, revela que, no Brasil, nos últimos
15 anos, o número de analfabetos reduziu de 12% para 4% da população. Porém, entre os
alfabetizados, aumentou o índice de analfabetos funcionais, com 65% da população adulta
que tem algum nível de dificuldade, ou seja, pessoas que sabem ler e escrever, mas que
possuem alguma dificuldade de compreensão e interpretação do conteúdo e não conseguem
diferenciar informação de opinião.
É de acordo com este panorama que o direito à educação e o direito à informação são
tratados, neste estudo, numa interdependência, sendo que a deficiência e/ou ausência de um
desses direitos acarreta no prejuízo da garantia e exercício do outro (MARQUES DE MELO,
1986), levando à cidadania incompleta ou à subcidadania da maioria da população brasileira.
No capítulo 3 – Educação/Comunicação: Interfaces versa-se sobre os diversos
conceitos de educação, realizando um recorte sobre este assunto, mas sem o objetivo de
exauri-lo e/ou contemplar todos os autores da área de Educação (BRANDÃO, 2001;
GADOTTI, 2002) Neste estudo, a educação é apresentada e discutida numa perspectiva da
comunicação, ou seja, uma forma de compreendê-la para além dos ambientes formais
escolares, mas como uma relação de ensino-aprendizagem que pode ocorrer em diferentes
espaços, a exemplo, no lar, na comunidade e também na mídia. Sobre a relação entre mídia e
educação, discorre-se, ainda no capítulo 3, sobre as confusões entre informar e educar
pertinentes às sociedades contemporâneas. Uma disputa que coloca educadores e
comunicadores em lados antagônicos e rixosos na função de informar/educar. Assim, busca-se
esclarecer os limites da informação trazida pelos meios de comunicação para o conhecimento
1

Mais informações sobre o relatório da Unesco (2014) disponíveis em:
<http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/education-for-all/> Acesso em: 16 fev. 2015.
2
Informações sobre a pesquisa do IBGE (2013) disponíveis em: <
http://saladeimprensa.ibge.gov.br/noticias?view=noticia&id=1&busca=1&idnoticia=2722>. Acesso em: 16 fev.
2015.
3
Informações sobre a pesquisa estão disponíveis pela notícia: http://g1.globo.com/jornalnacional/noticia/2016/02/muitos-brasileiros-nao-entendem-tudo-o-que-leem-diz-estudo.html. Acesso em: 6 mar.
2016.
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e, consequentemente, para a educação dos públicos (BACCEGA, 2000, 2003; DEMO, 2003).
Por fim, são feitas algumas reflexões sobre a potencialidade do telejornalismo em se colocar
como um lugar de aprendizagens diversas para os telespectadores, tanto nos âmbitos da
estética quanto da cognição (FISCHER, 2003). Os processos, métodos e estratégias
executados pelos telejornais são abordados numa perspectiva que direcione a entendê-los
como capazes de contribuir para a aprendizagem dos públicos sobre a realidade cotidiana,
modelos de comportamento, de consumo e de linguagens (VIZEU; CORREIA, 2008).
Para esta dissertação, a pesquisa empírica é valorizada, por ser capaz de aproximar o
mundo da realidade no telejornalismo do da teoria, buscando encontrar elementos que possam
responder à problemática desta pesquisa. No capítulo 4 – A educação nos telejornais, os
objetos de estudo, a técnica de pesquisa, a análise e a interpretação de dados são apresentados.
Como técnica de pesquisa, foi utilizada a pesquisa exploratória documental em duas fontes
secundárias (MOREIRA, 2010) e a análise de conteúdo (BARDIN, 2010; FRANCO, 2003),
com abordagem qualitativa, para se analisar as matérias de telejornais. E como recorte de
estudo, foram escolhidos dois telejornais veiculados na grade de programação televisiva local
de Goiás, no horário vespertino, também chamados de “noticiários do horário de almoço” e
que sejam pertencentes às emissoras de televisão em Goiás e veiculados em Goiânia (GO).
Assim, foram eleitos, como objetos de estudo, os telejornais Jornal Anhanguera
Primeira Edição - JA 1ª Edição, pertencente à grade de programação regional da TV
Anhanguera, empresa do Grupo Jaime Câmara, emissora afiliada a Globo em Goiás; e o
telejornal Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada, emissora afiliada ao SBT em Goiás.
A delimitação por esses dois telejornais específicos – JA 1ª Edição e Jornal do Meio
Dia –, para a pesquisa, baseou-se na disputa de audiência entre os telejornais exibidos das 12h
às 13 horas, de segunda a sábado, na programação televisiva goiana. Nota-se que a corrida
nacional por audiência entre as três maiores emissoras de televisão aberta no país – Globo,
Record e SBT - reverbera nas afiliadas locais, a saber: TV Anhanguera, Record Goiás e TV
Serra Dourada, respectivamente.
Ao selecionar esses dois objetos de análise, torna-se necessário esclarecer que esta
pesquisa não visa realizar um estudo de jornalismo comparado, ou seja, o objetivo não é
estabelecer uma comparação para se notar como esses dois telejornais promovem a cobertura
do tema educação, realizando-se uma predileção ao final. Do contrário, esses objetos são
apenas um recorte de uma microdimensão para uma análise qualitativa, pois não são os únicos
telejornais existentes em Goiânia (GO) no horário do almoço. A intenção é averiguar como o
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tema educação é divulgado em dois noticiários distintos, de modo que um complemente o
outro.
Busca-se analisar, nestes objetos, as matérias que versem sobre o tema educação,
como assunto principal ou secundário nas mensagens compiladas, com intuito de verificar se,
quando e como a educação é abordada nesses espaços. Para tanto, como técnica, foi aplicada a
análise de conteúdo, com abordagem qualitativa, que, em síntese, ocupa-se da análise de
mensagens, segundo requisitos de sistematicidade e confiabilidade aplicados ao corpus da
pesquisa (FONSECA JÚNIOR, 2010).
Com a análise de conteúdo, almejou-se não só realizar técnicas de codificação para
uma descrição rigorosa dos enunciados, mas, também, usufruir da potencialidade que a
técnica proporciona em realçar sentidos e significados que se encontram em “segundo plano”
nas mensagens (BARDIN, 2010, p. 43). Especialmente, descobrir os sentidos sobre a
educação nos telejornais escolhidos.
Também, visa-se verificar a presença e a atuação dos gêneros jornalísticos nos
enunciados selecionados. Compreendendo que estudar um tema, como a educação nos
telejornais, pode dizer muito sobre as transformações e os desafios que permeiam o
telejornalismo brasileiro na contemporaneidade.
Almeja-se, ao final desta pesquisa, compreender a capacidade do telejornalismo em
produzir socialmente sentidos sobre o tema educação. Com intuito de se promover, então, um
trabalho que possa contribuir, academicamente, para os estudos interdisciplinares entre os
campos da Comunicação e da Educação. Também, para que se possa colaborar com as
pesquisas em jornalismo e com a teoria dos gêneros jornalísticos brasileiros no início deste
século XXI.
Vislumbra-se que estudar a educação na mídia seja também um eixo para se
compreender a comunicação midiática enquanto uma forma de produção, materialização e
circulação de temas e interesses presentes nos espaços públicos. E também se torna uma
possibilidade de convocar os meios de comunicação para a responsabilidade social em suas
missões e qualidade em suas informações. Especialmente, destaca-se a atualidade desta
pesquisa para o atual momento do percurso político brasileiro, o qual, recentemente, o país
passou a ter como lema: “Brasil, Pátria Educadora”4, mote do segundo mandato da vigente
Presidência da República. Polêmicas e contradições à parte sobre este lema, este estudo busca

4

Vide anúncio em: < http://www.brasil.gov.br/governo/2015/01/dilma-toma-posse-e-anuncia-lema-do-novogoverno-201cbrasil-patria-educadora201d>. Acesso em: 16 fev. 2015.
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referendar a pertinência em se trazer a educação para a centralidade das pesquisas
acadêmicas, também, na área de Comunicação.
Por fim, ao regionalizar a análise para a realidade goiana, este estudo tem por objetivo
contribuir para a consolidação dos estudos em Comunicação em Goiás. Especialmente,
almeja-se que esta pesquisa acrescente também, profissionalmente, para esta jornalistapesquisadora-servidora pública concursada e lotada numa instituição federal de ensino, o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás - IFG, lugar que inspirou o
desenvolvimento deste estudo. Espera-se que a investigação aqui proposta possa refletir e
colaborar, positivamente, para a mediação da comunicação institucional realizada neste órgão,
buscando-se a promoção de uma educação pública, por meio da práxis jornalística.
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1

A COMUNICAÇÃO PROBLEMATIZADA

A comunicação, em seu sentido mais amplo, se faz presente entre homens, animais,
tecnologias, nas linguagens, no consciente e no subconsciente da mente humana e no mundo.
No sentido ipsis litteris do termo, comunicação é “comum + ação”, ou seja, a “ação de tornar
comum” ideias do “eu” para o “outro” (TEMER; NERY, 2004, p. 13). Também, a
comunicação humana, estratégica e criativa, é um dos elementos definidores da natureza do
homem, que se concretiza pela interação, coparticipação e pelo diálogo dos sujeitos
comunicantes no mundo social, assim como defende Freire (1983):
Todo ato de pensar exige um sujeito que pensa, um objeto pensado, que
mediatiza o primeiro sujeito do segundo, e a comunicação entre ambos, que
se dá através de signos linguísticos. O mundo humano é, desta forma, um
mundo de comunicação. [...] Esta co-participação dos sujeitos no ato de
pensar se dá na comunicação. O objeto, por isto mesmo, não é a incidência
terminativa do pensamento de um sujeito, mas o mediatizador da
comunicação. (FREIRE, 1983, p. 66).

Pensar a comunicação, segundo Freire (1983), é refletir que esta se trata de um
conceito amplo e que ocorre desde a forma mais elementar de interação entre os sujeitos, por
meio do pensamento, da linguagem, do diálogo interpessoal, até os mais complexos e
modernos processos comunicacionais que podem ocorrer por meio das mídias e das novas
tecnologias. Assim, problematizar a comunicação é distinguir que o objeto de análise em si, o
canal, o meio ou a mídia postos em estudo não define o que é a comunicação ou o elemento
comunicacional nas pesquisas desta área, mas, sim, mediatizam quais os processos de
comunicação são possíveis de serem observados a partir de determinado objeto.
Temer e Nery (2004, p. 15-16), didaticamente, compilam as principais abordagens
referentes aos processos comunicacionais existentes, categorizando os distintos conceitos de
comunicação que perpassam pelo: conceito etimológico referente ao significado da palavra,
cuja raiz provém do latim comunes (substantivo) e do verbo comunicare, em que o significado
é “tornar comum, estabelecer comunhão, participar da comunidade”; o conceito biológico,
que consiste na capacidade humana de se apresentar, demonstrar e “registrar por meio do
sistema nervoso do indivíduo”; o conceito pedagógico, que delineia a comunicação como um
processo tradicional de transmissão de conhecimentos e crenças entre os mais velhos para os
mais jovens dentro das comunidades, na intenção de torná-los mais habilitados para a vida
social; o conceito histórico, que pressupõe a comunicação como base para a configuração da
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existência humana coletiva, pela condição de coexistência e de cooperação política entre os
sujeitos; o conceito psicológico, em que o foco está nos “estímulos verbais ou não verbais”
que possam gerar interferências no comportamento do outro; o conceito sociológico, que se
associa aos indivíduos em comunhão, admitindo a comunicação como base para a interação
social do homem com os outros indivíduos e com o mundo; e, por fim, o conceito estrutural,
em que a comunicação é entendida como transmissão e recuperação de informações.
Para tanto, partindo do objetivo deste trabalho, que é compreender quais são as
abordagens sobre educação existentes nos conteúdos jornalísticos, a partir da análise de
matérias que apresentem este assunto nos telejornais goianos, busca-se identificar qual o
conceito de comunicação que melhor se relaciona com a questão-problema.
Compreendendo que versar sobre educação não é educar, especialmente, em espaços
que não têm a vocação primeira de promover uma educação, como os telejornais comerciais;
assim, pretende-se analisar: Quais são os sentidos sobre educação produzidos socialmente
pelos conteúdos dos telejornais Jornal Anhanguera Primeira Edição - JA 1ª Edição e
Jornal do Meio Dia?
O debate proposto, neste tópico inicial, visa discutir a comunicação no que tange à
escolha e ao uso dos conceitos de: comunicação de massa, meios de comunicação, veículos,
que são utilizados, aleatoriamente, sem reflexões sobre a articulação de cada um desses
conceitos com determinadas correntes teóricas que norteiam visões, abordagens e
posicionamentos em relação ao objeto comunicacional presente nos estudos. Busca-se, neste
tópico, circunscrever o debate sobre os conceitos de comunicação à problemática deste estudo
mencionada anteriormente.
Mas, para analisar os conteúdos jornalísticos, pensando a TV do ponto de vista de sua
relação com a educação, como propõe Fischer (2003), é necessário não somente abordar os
aspectos da linguagem audiovisual, mas, também, compreender aquilo que vai além, na
televisão, ou seja, como prática social.
[...] ver e produzir imagens, no caso, imagens televisivas, existe como
prática social, imerso que está em uma dinâmica econômica, política e
cultural. E existe como uma linguagem do nosso tempo, como um modo de
produzir, criar, imaginar, narrar histórias, sonoridades, cores, figuras,
personagens, notícias. Também, certamente, como um modo de ensinar,
vender idéias e produtos, convencer, sensibilizar, convocar. (FISCHER,
2003, p. 57).
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Segundo Fischer (2003), para se estudar a relação da televisão com a educação é
preciso considerar a TV, para além das regras, da linguagem e dos formatos dos meios
audiovisuais, mas, também, dentre outros contextos, como sociais, políticos, econômicos e
culturais, que pesam e interferem nos processos comunicacionais mediatizados por esta.
Compreendendo que a TV não tem início e fim em si mesma, mas, sim, ela é produto da
criatividade dos homens, resultado das práticas humanas de comunicação que foram
evoluindo historicamente e que também podem auxiliar os homens e/ou condicioná-los.
Assim, ao retomar a questão-problema deste trabalho, que visa analisar se e como a
mídia fala sobre o tema educação, nota-se que as abordagens estrutural, pedagógica,
etimológica, essa última mais ampliada numa concepção linguística, e, especialmente,
sociológica sobre a comunicação, que foram organizadas por Temer e Nery (2004), são as que
mais se aliam à problemática mencionada anteriormente.
De modo que os princípios que definem a comunicação, conforme entendido neste
estudo, é dialógico. Mas, um diálogo que não está restrito à presença física e temporal dos
sujeitos em processos de comunicação interpessoal, intragrupal ou intergrupal, e, sim,
fundamentado no “diálogo social”, conceito delineado por Temer (2014), que se inscreve no
campo das mediações realizadas pelos grandes meios de comunicação.
O jornalismo envolve, portanto, uma relação de troca ou diálogo social: ele
interfere na vida social, mas ao mesmo tempo seus produtos se constroem a
partir dos reflexos (eventualmente deformados ou transformados) da
sociedade que ele pretende informar. Nesta relação, é claro, a audiência não
deve ser subestimada – ela é própria razão de existência do jornalismo – mas
também não deve ser colocada como único ponto de tensão nas relações
entre o jornalismo e a sociedade. (TEMER, 2014b, p. 29)

O conceito de diálogo social se inter-relaciona com as noções de mediação realizada
pelas mídias. A televisão, por meio dos telejornais, por exemplo, ao pautar e abordar um
determinado assunto, precisa, prévia e continuamente, estabelecer um diálogo com a
audiência, levando uma temática que seja do interesse de seus receptores e também da
empresa jornalística. Apresentando um assunto que tenha consequências para um maior
número de indíviduos, a partir de relatos jornalísticos verossímeis, atuais, relevantes e
inteligíveis para a coletividade. Avaliando a aprovação de seus conteúdos por meio da
recepção pela audiência.
Caso contrário, a TV poderá ter seus conteúdos rejeitados pelos telespectadores,
sofrendo impactos em sua credibilidade e economicamente, chegando, até mesmo, a perder
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sua função social. Ou seja, o que a televisão mediatiza é um processo comunicacional
dialógico social, que supera os limites espaço-temporais da forma de diálogo mais elementar
entre os homens, pois a comunicação que esta realiza também ocorre mediante situações de
ação/reação entre emissores e receptores, que podem ser imediatas ou não.
No correlacionamento dos campos de comunicação e educação, vislumbra-se o
diálogo como um elemento mediador dos universos temáticos de cada uma dessas áreas, bem
como a dialogicidade como essência da comunicação mediada, que também ocorre no âmbito
dos meios de comunicação, como esclarece Martín-Barbero.
As mediações são entendidas aqui como esse “lugar” do qual é possível
compreender a interação entre o espaço da produção e da recepção: o que se
produz na televisão não atende unicamente às necessidades do sistema
industrial e as estratégias comerciais, mas também a exigências que vêm da
trama cultural e dos modos de ver. Estamos afirmando que a televisão não
funciona sem assumir - e ao assumir, legitimar - as demandas que vêm dos
grupos receptores; mas, por sua vez, não pode legitimar essas demandas sem
ressignificá-las em função do discurso social hegemônico. (MARTÍNBARBERO, 2012, não paginado, tradução nossa, grifo do autor)5.

As mediações, conceito esse delineado pioneiramente por Martín-Barbero (1997), têm
como elemento inerente a dialogicidade entre produtores e receptores, bem como legitima as
confluências dos contextos como relevantes para se observar as trocas realizadas
socioculturalmente. Assim, enxerga-se certa correspondência entre os conceitos de mediação
e de diálogo social, esse último de autoria de Temer (2014), que foi mencionado
anteriormente. Mediação e diálogo social, portanto, são interações entre dois ou mais sujeitos
ou entre grupos, meios e contextos que só existem e são possíveis, porque são estruturados
histórico, social e culturalmente.
De acordo com Thompson (1998, p. 78-80), os meios de comunicação afetaram os
padrões de interação entre os sujeitos em comunicação, constituindo três tipos de interações
mediadas: 1) a “interação face a face”, que ocorre na presença dos sujeitos dentro de um
sistema espaço-temporal compartilhado, em que há uma multiplicidade de deixas simbólicas e
uma comunicação dialógica presencial; 2) a “interação mediada”, que implica no uso de
meios técnicos (papel, fios elétricos, ondas magnéticas, etc.), em que os sujeitos não
5

Las mediaciones son entendidas aquí como ese “lugar” desde el que es posible percibir y comprender la
interacción entre el espacio de la producción y el de la recepción: que lo que se produce en la televisión no
responde únicamente a requerimientos del sistema industrial y a estratagemas comerciales sino también a
exigencias que vienen de la trama cultural y los modos de ver. Estamos afirmando que la televisión no funciona
sino en la medida en que asume – y al asumir legitima – demandas que vienen de los grupos receptores; pero a
su vez no puede legitimar esas demandas sin resignificarlas “en función” del discurso social hegemónico.
(MARTÍN-BARBERO, 2012, não paginado).
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compartilham mais do mesmo contexto de espaço ou de tempo, reduzindo as deixas
simbólicas, mas, ainda assim, consiste em uma comunicação dialógica; e, por fim; 3) a
“interação quase-mediada”, que se refere aos meios de comunicação massivos ( jornais, rádio,
televisão, etc.), em que é marcante a separação do espaço-tempo entre os sujeitos, com deixas
simbólicas limitadas ainda mais se comparadas aos outros dois tipos de interações anteriores,
e orientada para um vasto e indefinido público, caracterizando-se como uma comunicação
monológica.
Ao se eleger a televisão e, especificamente, os telejornais, como objetos e suportes
metodológicos para vislumbrarmos o elemento comunicacional neste estudo, as primeiras
conceituações nos levam a categorizar a TV como comunicação de massa. Esse conceito, de
acordo com o paradigma estruturalista, considera a televisão como um suporte ou canal
técnico, que interliga os processos comunicacionais realizados entre emissores e um público
definido como vasto, disperso, anônimo e passivo. Porém, remeter-se à televisão, segundo
este parâmetro, implica também em apoiar-se no paradigma matemático informacional/teoria
da informação, que ordenou o processo comunicacional orientado pela linearidade entre
emissor-canal-receptor, constituindo-se uma tendência mais para os estudos da informação do
que sobre comunicação. (MARTÍN-BARBERO, 1997).
A concepção de comunicação unidirecional associada à teoria informacional sustenta
também os paradigmas funcionalista e crítico, cujos modelos de comunicação distinguem-se,
em síntese, por parâmetros de desenvolvimento e eficiência versus manipulação e alienação,
respectivamente. Isso no que tange, principalmente, aos papéis dos emissores, que tiveram
suas funções sobrevalorizadas; e, em contraponto, os receptores tiveram seus papéis
diminuídos e tidos como passivos, bem como esse modelo comunicacional legitimou a
existência de uma comunicação vista como monológica, de acordo com essas correntes
teóricas.
Segundo Martín-Barbero (1997), os paradigmas estruturalista e o crítico-radical, que
se legitimaram como correntes teóricas nos estudos de Comunicação, definiram a
comunicação realizada pelos meios como um processo linear de transmissão de informação,
sobrevalorizando o papel dos meios de comunicação nos processos comunicacionais, seja
para o bom funcionamento e manutenção da sociedade por meio da comunicação de massa,
ou seja, para manipulação e alienação pela indústria cultural, respectivamente.
Definida como “transmissão de informação”, a comunicação encontrou
nessa teoria a referência de conceitos precisos, delimitações metodológicas e
inclusive propostas operacionais, tudo isso com o aval da “seriedade” das
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matemáticas e o prestígio da cibernética, capazes de oferecer modelos até
para a estética. O modelo informacional começa então a tomar posse do
campo, tão bem abonado por um funcionalismo que sobreviveu na proposta
estruturalista e em certo tipo de marxismo. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.
280).

Porém, contrário a esse pensamento sobre a comunicação apenas como transmissão de
dados, informações e comunicados, Wolton (2011), por sua vez, esclarece que informar não
se trata de comunicar, analisando que, apesar da abundância de informações, graças à
diversidade de tecnologias e do acesso facilitado aos dados na contemporaneidade, o
problema de comunicação não é de ordem informacional, mas comunicacional. Hoje, o acesso
à vastidão de dados/informações passa a exigir dos emissores uma maior competência na
seleção, interpretação e na capacidade de receberem as influências do contexto, ressignificálas e reelaborá-las em conteúdos que abarquem toda a complexidade do social.
Noutro ponto de vista, os receptores, na contemporaneidade, assumem novos papéis,
que filtram, negociam, reelaboram, adaptam ou refutam as mensagens produzidas e
distribuídas pelos meios de comunicação, bem como passaram também a produzir conteúdos.
Assim, “o receptor, que nunca foi passivo, está cada vez mais ativo para resistir ao fluxo de
informações. Seria mais adequado falar em receptor-ator [...]” (WOLTON, 2011, p. 18, grifos
do autor). Dialeticamente, para Wolton, é a incomunicação, ou seja, as dificuldades existentes
nos processos comunicacionais entre os sujeitos comunicantes cada vez mais ativos, que leva
à almejada comunicação.

[...] a informação é tratada segundo a definição clássica que remete à
unidade e à mensagem. A comunicação, em contrapartida, remete à ideia de
relação, de compartilhamento, de negociação. Ontem, o horizonte normativo
consistia em conseguir entrar em comunicação. Hoje, consiste antes de tudo
em administrar a incomunicação, por meio da negociação, para construir as
condições de convivência. (WOLTON, 2011, p. 18).

As mediações entre produtores e receptores configuraram não somente um novo
paradigma comunicacional, bem como alteraram a compreensão dos meios enquanto
comunicações de massa. Segundo essa corrente, foram propostos novos papéis para os
sujeitos comunicantes, enquanto emissores-receptores e receptores-emissores, os quais
negociam suas convivências tanto no âmbito da produção quanto na recepção dos conteúdos
comunicacionais, conforme defende Wolton (2011). Os meios de comunicação modificaram
também os processos comunicativos nas interações sociais, pois, ao invés de simples
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instrumentos ou canais, eles passam a ser vistos como novos modos de se realizar a mediação
humana, de acordo Marques de Melo e Tosta (2008).

Fato é, que, ao se dotar de mediações tecnológicas para desenvolver
interações sociais, a sociedade contemporânea se enredou num cenário que
não apenas acrescenta recursos técnicos que potencializam e diversificam
sua comunicação, como também acaba por modificar esses próprios
processos. (MARQUES DE MELO; TOSTA, 2008, p. 52).

É possível estabelecer uma relação de correspondência entre os pensamentos de
Wolton (2011) sobre a incomunicação na contemporaneidade e o de Marques de Melo e Tosta
(2008) sobre as novas interações sociais proporcionadas pelos meios de comunicação,
segundo a perspectiva das mediações. Ou seja, de acordo com essa teoria, os novos processos
comunicacionais consideram a vastidão de fatores que medeiam e influenciam as relações
entre os sujeitos, os contextos socioculturais e a própria mídia.
Portanto, enxergamos a televisão, objeto empírico deste estudo, não como um veículo,
um suporte, um canal - termos esses que são mais propícios para se referirem às instituições
onde se produzem os conteúdos veiculados pelos meios de comunicação televisivos -, mas,
sim, enquanto um exemplar desses “ [...] meios no âmbito das mediações, isto é, num
processo de transformação cultural que não se inicia nem surge através deles, mas no qual
eles passarão a desempenhar um papel importante [...]”. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.
191).
Baccega (2003, p. 12) considera o conceito de mediação como básico para se
compreender a relação com a televisão. Segundo ela, a televisão constitui-se como a “grande
mediadora entre nós e a realidade objetiva”. As mediações, na visão da autora, são lugares de
“passagem”, variáveis concretas construídas historicamente pelos homens e que permitem
mobilizar percepções parciais em direção à análise da totalidade, ou seja, rumo ao processo de
conhecimento, o qual não se confunde com o objeto de estudo em si, mas que precisa
considerar as múltiplas mediações e as influências recíprocas que realizam.
As mediações se caracterizam, portanto, por serem instâncias de passagem,
ou seja, não existem relações diretas entre o sujeito que conhece e o objeto a
ser conhecido. Entre ambos medeiam o conjunto de conhecimentos, as
teorias científicas com as quais trabalhamos e o “lugar” onde nos colocamos:
a que classe social, faixa etária, gênero, etnia, etc. pertencemos. A mediação
é essa passagem que sustenta o resultado do conhecimento e, portanto, as
práticas daí resultantes. Nada é autônomo em si mesmo; as próprias
mediações constituem-se em relações históricas, culturais. (BACCEGA,
2003, p. 17).
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Nota-se uma correspondência entre o pensamento de Baccega (2003) e de MartínBarbero (1997) ao defenderem que as mediações são importantes variáveis rumo ao
conhecimento da construção da realidade, especialmente, se problematizarmos o campo
comunicacional, observando que o conhecimento sobre a problemática em estudo não se
confunde com o objeto de análise em si.
Nesse sentido, para o campo comunicacional, trata-se de um reducionismo limitar as
noções de comunicação apenas à existência e à operação normativa e instrumental de
tecnologias e de mídias, simplificando a complexidade da comunicação à simples inserção
dessas mídias como uma das variáveis das questões-problemas nos estudos de Comunicação.
De tal modo que não restringir os processos comunicacionais a partir das disciplinas e dos
meios é “[...] romper com a segurança proporcionada pela redução da problemática da
comunicação à das tecnologias” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 285).
Bordenave (2001) amplia essa noção de mediação que os meios de comunicação
realizam, a qual Martín-Barbero se refere (1997), explicitando a lógica mediativa que esses
meios realizam, principalmente, a partir da construção da realidade que eles operacionam por
meio de seus conteúdos, através da seleção, da fragmentação e da reinterpretação dos fatos
sociais nas mensagens midiáticas.

Como seu próprio nome parece indicar, os media fazem um papel de
mediação entre a realidade e as pessoas. O que eles nos entregam não é a
realidade, mas a sua construção da realidade. Isto é, da enorme quantidade
de fatos e situações que a realidade contém, os meios selecionam só alguns,
os decodificam à sua maneira, os combinam entre si, os estruturam e
recodificam formando mensagens e programas, e os difundem, carregados
agora da ideologia, dos estilos e das intenções que os meios lhe atribuem.
(BORDENAVE, 2001, p. 80, grifos do autor).

Na perspectiva das mediações, os meios de comunicação passam a ser considerados
também como produtores e circuladores de sentidos socialmente, ou seja, necessitam serem
vistos como outro campo de aprendizagens e também como mediadores culturais orientados
para a divulgação de ideologias, segundo Baccega (2000):
Hoje, o mundo é trazido até o horizonte de nossa percepção, até o universo
de nosso conhecimento. Como não podemos estar presentes em todos os
acontecimentos, em todos os lugares, temos que confiar nos relatos. O
mundo que é nos trazido pelos relatos, que assim conhecemos e a partir do
qual refletimos, é um mundo que nos chega editado, ou seja, ele é
redesenhado num trajeto que passa por centenas, às vezes milhares de
mediações, até que se manifeste no rádio, na televisão, no jornal. Ou na fala
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do vizinho e nas conversas dos alunos. São essas as mediações – instituições
e pessoas – que selecionam o que vamos ouvir, ver ou ler; que fazem a
montagem do mundo que conhecemos. (BACCEGA, 2000, p. 21).

O que Baccega (2000, p. 21) defende como o “mundo trazido pelos relatos” pode ser
compreendido, de modo equivalente, com o termo “construção da realidade”, a que
Bordenave (2001) se refere. Sendo os relatos, sejam aqueles originados nas relações
interpessoais ou intergrupais ou a partir de aparatos tecnológicos e midiáticos, uma forma de
mediação social, que ocorre de diferentes maneiras, aproximando os sujeitos comunicantes e,
ao mesmo tempo, os distanciando da totalidade do conhecimento sobre as coisas e o mundo, a
partir de recortes ideológicos, de modelos e de estilos.
Portanto, ao retomarmos o objetivo deste estudo, que é o de problematizar a relação
entre Comunicação/Educação a partir dos conteúdos midiáticos, cujos recortes serão
selecionados nos telejornais goianos, as mediações são tidas como elementos fundamentais
para se pensar essa interface. Especialmente, porque as mediações dialogam com dois polos
nos processos comunicacionais: o da produção e o da recepção de conteúdos.
Assim, para esta pesquisa, o termo “mediação organizativa”, conceito delineado por
Baccega (2003), para se referir às mediações realizadas a partir do campo da produção, é o
que melhor se refere ao objetivo. Segundo a autora, esta mediação compreende a primeira
seleção, o filtro inicial que a mídia, especificamente, o jornalismo, “escolhe” entre os fatos
sociais, culminando na pauta, a qual antecede, ainda, o ponto de vista que a mídia concederá
ao tema pautado.
É aí que reside o primeiro filtro, a primeira mediação: a mediação que se dá
no âmbito da produção, a mediação que manifesta o modo que se organiza
essa produção, seja o programa de rádio ou televisão, seja notícia, seja a
publicidade. Trata-se da mediação organizativa, que leva em consideração
seu público receptor, procurando selecionar o que há de mais conveniente
tanto aos interesses da empresa a que pertence aquela mídia quanto ao perfil
médio do público, levando ao senso comum, a uma repetição que procura
travar o dinamismo da história. (BACCEGA, 2003, p. 26, grifos nosso).

A autora explica que esta mediação, originada no polo dos enunciadores/enunciatários
ou também dos chamados produtores ou do campo da emissão, antecede não só o modo de se
tomar conhecimento da realidade por meio da mídia, mas, sobretudo, configura o quê chegará
ao conhecimento dos receptores. Sendo assim, estes só poderão dar significado e
(re)interpretar aquilo que lhes foi oferecido enquanto informações, conteúdos e saberes
editados e trazidos na forma de relatos midiáticos. E aquilo que chegou ao conhecimento dos
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públicos foi escolhido, primeiramente, no âmbito da produção. Isso se não tiverem acesso a
outras fontes de informação.
Essa mediação organizativa consiste na seleção que parte do âmbito da produção,
dialogando com os vários aspectos socioculturais, sobretudo, com a linha editorial da empresa
midiática e com a audiência, fatores que, consequentemente, poderão influenciar na recepção.
O elemento comunicacional neste estudo, portanto, encontra-se em compreender como
os meios de comunicação - especificamente, os telejornais - operam, por meio de suas
mensagens, a produção social de sentidos sobre educação. Com objetivo de inferir se os
conteúdos desses telejornais apresentam elementos que instituem formas de se pensar o tema
educação amplamente.
Nesse sentido, torna-se relevante problematizar o campo comunicacional e sua relação
com a educação, devido ser esta uma questão carregada de suspeitas, principalmente, sobre o
papel da mídia na/para educação. Essa desconfiança em relação à mídia comercial pode se
fundar, em parte, no que Sodré (2006) conceitua, como “midiatização”.
Os meios de comunicação como sistemas e instituições, que, por muito tempo, vêm
mantendo uma ordem de mediação regida pela midiatização, protagonizam uma nova
sociabilidade baseada na “virtualização” ou “telerrealização” das relações humanas (SODRÉ,
2006, p. 21). Para Sodré, a midiatização difere-se da mediação, sendo que a primeira se refere
à comunicação com ênfase no processo informacional e de moral mercadológica, que
evidencia os aspectos técnicos das mídias, contudo, oculta as dimensões ideológicas
comprometidas com a manutenção da hegemonia.
Mas o conceito de midiatização – ao contrário de mediação – não recobre a
totalidade do campo social, e sim, como já frisamos, o da articulação
hibridizante das múltiplas instituições (formas relativamente estáveis de
relações sociais comprometidas com finalidades humanas globais) com as
várias organizações de mídia, isto é, com atividades regidas por estritas
finalidades tecnológicas e mercadológicas, além de culturalmente afinadas
com uma forma ou um código semiótico específico. (SODRÉ, 2006, p. 24,
grifos do autor).

Dias (2014, p. 333), por sua vez, corresponde seu pensamento ao de Sodré (2006) ao
considerar que a mediação realizada pela mídia não está livre da mistura com outros sistemas
sociais, econômicos e culturais, mas, a mídia realiza essa mediação mantendo a lógica do
lucro e da audiência. A autora ressalta que os sentidos nos meios de comunicação não
circulam livremente, pois estão sujeitos às representações de relações de poder hegemônicasespecialmente, os poderes institucionalizados, cujos interesses têm predominado nas
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mensagens da comunicação social contemporânea. Mesmo que, corriqueiramente, esses meios
de comunicação busquem reafirmar um imaginário de neutralidade e objetividade na narração
dos fatos.
Baccega (2003, p. 60) também corrobora este pensamento ao se referir,
especificamente, à mediação realizada pela televisão: “Isso porque o que se produz na
televisão atende às expectativas dos receptores legitimadas a partir de sua ressignificação em
função dos valores das elites.”.
Nesse sentido, compreende-se que o conceito de mediação trazido para se analisar a
televisão e seus produtos precisa ser entendido numa perspectiva de uma mediação
hegemônica, visto que os produtores dos conteúdos da grande mídia captam as demandas dos
públicos, mas as ressignificam, também, em função dos interesses das instituições midiáticas.
Afinal, as mediações que a TV realiza no Brasil, se comparadas aos papéis dos públicos,
ainda se colocam num lugar de privilégio em vários sentidos, desde a concessão dos meios de
comunicação nas mãos de poucos grupos detentores de poderes econômicos e políticos, até os
enunciados hegemônicos que são produzidos e circulados por esta mídia. Portanto, dessa
forma, compreende-se que há uma dimensão crítica intrínseca ao conceito de mediação, como
explica Orofino (2005), esclarecendo que há um equívoco em considerar a mediação como
restrita ao uso de tecnologias nas comunicações em sociedade. Do contrário, este conceito se
refere, pioneiramente, à “ação e intervenção humanas em processos de produção e circulação
de formas simbólicas.” (OROFINO, p. 56, grifos da autora).
Noutro prisma, vislumbra-se o diálogo como mediador do processo comunicacional
que pode superar o conteúdo monológico e unidirecional dos meios de comunicação na
contemporaneidade. Especialmente, para o atual contexto brasileiro, que já sinaliza uma crise
de credibilidade das instituições oficiais revelada nas manifestações de junho de 2013 em todo
o país, as quais reverberaram os múltiplos apelos de insatisfação dos brasileiros e mostraram o
desgaste na imagem das entidades políticas e também da grande mídia.
Freire (1987) nos ensina que o diálogo não se inicia apenas no encontro físico entre
duas ou mais pessoas: ele começa na busca pelo conteúdo programático, quando o educador
parte para a investigação de temas significativos para os educandos e procura por conteúdos
mediatizados pelo mundo dos aprendizes, a partir da escuta interessada aos sujeitos para se
promover o conhecimento. Essa proposta dialógica realizada na investigação temática no
âmbito educacional se aproxima ao “diálogo social” (TEMER, 2014) que pode ser
estabelecido pelos meios de comunicação, que, inevitavelmente, se colocam como mediadores
não de interações interpessoais, mas que superam o espaço físico e o tempo. De modo que
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“[...] a mídia exerce um papel de mediação na e com a sociedade e suas instituições, entre elas
a escola.” (MARQUES DE MELO; TOSTA, 2008, p. 26).
O caminho dialógico da investigação temática pode ser apropriado, por exemplo, pelo
jornalismo, ao elencar temas significativos para a população marginalizada de direitos, por
meio da seleção de pautas e elaboração de notícias, reportagens e entrevistas. Desse modo, o
jornalismo - interessado em ouvir e cumprir com as premissas de sua responsabilidade social pode se comprometer em garantir informações que possam se constituir em conteúdos
significativos, e consequentemente, em conhecimentos. Dias (2014, p. 340) defende que,
assim, como na educação libertadora, em que o pontapé da ação dialógica se inicia no
universo temático e na busca por conteúdos programáticos ligados às relações humanas, é
preciso questionar qual seja este universo temático dos processos comunicacionais que visam
à dialogicidade.
Se a dialogicidade é a essência da educação como prática para a liberdade, a
não existência da mesma nos processos midiáticos vistos os distancia do
processo de comunicacional integral, capaz de humanizar e educar para a
vida, sem negar domínios técnicos e tecnológicos. Daí a concreta
aproximação entre educação e comunicação na busca pela integridade da
vida. Aliás, também a educação deve caminhar, de acordo com a perspectiva
freireana, no sentido de emancipar para a tomada de palavra. A relação que
percebe aprendizes como tábulas rasas onde devem ser depositados os
conhecimentos não pode ser tratada como educação. (DIAS, 2014, p. 338).

O diálogo, cada vez mais diminuto tanto nos processos comunicacionais midiáticos
quanto na educação formal, precisa ser efetivado, conforme defende Dias (2012). Isso se
houver o desejo em humanizar as relações e os processos comunicacionais e se ainda existir a
busca e a defesa por melhores condições para o exercício da cidadania com qualidade.
Para a problemática desta pesquisa, a comunicação mediatizada encontra-se na
possibilidade de produção social de sentidos que a mídia possui ao abordar temas
significativos para a sociedade, no caso, o tema educação, por meio das mediações que realiza
para e com a sociedade.
Vislumbra-se, portanto, que o elemento comunicacional, neste estudo, se evidencie na
proposta dialógica entre os campos da comunicação e da educação, exatamente, a partir da
possibilidade de diálogos, de correlacionamentos e de perspectivas positivas para essa
interface, graças às mediações possíveis entre essas duas áreas. Mas que, ao mesmo tempo,
não deixa de ser uma aproximação marcada por divergências e conflitos, especialmente, por
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exemplo, nas confusões entre informar e educar pertinentes a essa época chamada de
Sociedade da Informação6, dentre outros dilemas.
Analisar a educação sob o viés da mídia também é uma maneira de se compreender a
comunicação enquanto um processo de mediação, de circulação e de representação de
temáticas que estão presentes nos espaços públicos, privados e nos anseios da população
brasileira e que são levados e repercutidos, simbolicamente, nos espaços midiáticos.
“Comunicação é produção social de sentido. E esse sentido se constrói nas relações sóciohistóricas nesta fase contemporânea do capital”. (BACCEGA, 2003, p. 33).
Para esta autora, dentre esse horizonte, os meios de comunicação atuam,
predominantemente, na narrativa do cotidiano, editando o mundo e agendando temas. Devido
a essas características, “[...] a televisão e os meios de comunicação em geral entram no
processo permanente de produção de significado, portanto, de construção da realidade, em
todas as suas manifestações [...]” (BACCEGA, 2003, p. 34). Além disso, analisar o quê e
como a mídia aborda determinados temas é também um caminho para se conhecer e discutir,
especificamente, a educação - propósito desta pesquisa-, segundo a ótica dos meios de
comunicação.
1.1

Gêneros jornalísticos: estratégias de comunicabilidade
Esta pesquisa, conforme objetivo complementar apresentado na Introdução, se

fundamenta na discussão da teoria dos gêneros dos enunciados, entendidos como categorias
presentes nas enunciações que agrupam, identificam, organizam e delineiam as modalidades
de enunciações/mensagens/ relatos presentes nos contextos sociais e nas instituições. Os
gêneros

configuram-se

como

importantes

elementos

para

análise

dos

processos

comunicacionais nas mediações entre sociedade, cultura, públicos, instituições e os meios de
comunicação.
Principalmente, considerando que este estudo busca analisar as mensagens
telejornalísticas na produção social de sentidos sobre educação pelos telejornais, os gêneros
dos enunciados são tomados como “estratégias de comunicabilidade” (MARTÍNBARBERO, 1997, p. 302, grifo nosso) e também como categorias teórico-metodológicas
de análise para o estudo empírico a ser realizado neste trabalho. Neste estudo, os gêneros
6

Sociedade que recorre, predominantemente, em suas interações ao uso das tecnologias da informação e da
comunicação e que possui variadas designações, como: Sociedade da Informação e do Conhecimento, Sociedade
do Conhecimento e Sociedade do Conhecimento e Inovação. Mais informações, vide: GAIO, Sofia; GOUVEIA,
Luis Borges. (Org.). Sociedade da informação: balanço e implicações. Edições Universidade Fernando Pessoa,
2004.
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jornalísticos servirão também para discutir as suas funções e o modo como operam, nas
mensagens, para a circulação e produção de sentidos sobre educação atualmente.
Busca-se, neste estudo, analisar: quais são os outros gêneros, além do hegemônico
informativo, que têm concorrido nos telejornais, segundo a teoria dos gêneros
jornalísticos, quando a mídia se propõe a abordar o tema educação?
Esclarecendo que divulgar o tema educação não é educar, mas, considerando que a
maneira como este assunto é apresentado pela mídia pode se configurar como outro modo de
se ensinar e de se aprender sobre esta temática. Para tanto, visa-se observar quais os gêneros
jornalísticos que são predominantes na cobertura da educação feita pela imprensa
telejornalística.
As suspeitas recaem não somente na constatação do hegemônico gênero informativo e
opinativo, que ainda predominam nos enunciados dos telejornais brasileiros, os quais
emergiram desde o século XVII e XIX, respectivamente. Mas, principalmente, acredita-se
também na recorrência de outros gêneros jornalísticos legitimados no final do século XX e
que se despontam no início deste século XXI dentre o jornalismo brasileiro, como o gênero
utilitário, de serviço ou também chamado de jornalismo de serviço, que visa dotar as
informações de utilidade para os públicos, bem como o gênero diversional, representado pela
matéria de interesse humano e pela matéria colorida, de caráter emocional e ligado ao
entretenimento (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2013b).
Por exemplo, sobre o tema educação, os gêneros utilitário e diversional podem ser
observados e se fazerem presentes nos conteúdos dos telejornais, por meio de matérias que
reforçam a utilidade imediata ou não nas informações repassadas sobre este assunto, a partir
de conteúdos prescritivos sobre quais cursos fazer, profissões com maior empregabilidade,
dicotomia entre formação técnica e acadêmica, além do destaque para casos de desempenho
meritocrático ou mesmo de mazelas de um indivíduo, grupos de pessoas ou de instituições
escolares brasileiras. Casos esses que possam exemplificar a presença dos gêneros utilitário e
diversional, respectivamente.
No caso do telejornalismo brasileiro, o jornalismo de serviço concentra-se
em duas vertentes: no âmbito da cidadania, com esclarecimentos sobre
serviços públicos e direitos sociais; e no âmbito do consumo, em geral
atuando como forma de reforço de vendas nas datas festivas e introduzindo
novos hábitos e novos produtos. [...]
De fato, a abordagem mais emocional hoje assumida nos telejornais foi
primeiramente “testada” em programas híbridos, e se hoje já compõe uma
abordagem válida nos manuais de telejornalismo é porque comprovou sua
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eficiência antes mesmo de se consolidar no telejornalismo tradicional.
(TEMER, 2009, p. 104; 110).

Assim, como explica Temer (2009), o casamento entre a informação e a prestação de
serviço presente no gênero utilitário ou jornalismo de serviço e a abordagem mais emocional
nas matérias jornalísticas, que é categorizada dentre gênero diversional, são importantes
elementos de classificação a serem observados nas mensagens midiáticas contemporâneas.
Isso porque permitem aproximações e reflexões sobre as mensagens jornalísticas, segundo
perspectivas que possam trazer vertentes de serviços públicos, direitos sociais, consumo e
também o entretenimento para a análise dos telejornais brasileiros.
É com essa proposta de inserção da análise dos gêneros jornalísticos na pesquisa
empírica deste estudo que se busca identificar quais gêneros jornalísticos concentram a
divulgação da temática educação, considerando não somente os hegemônicos e legitimados
gêneros informativo, opinativo e o interpretativo; porém, levando em conta também a
incidência de outros gêneros jornalísticos categorizados recentemente na taxonomia dos
gêneros jornalísticos brasileiros, no final do século XX, e que podem ser determinados por
“[...] variações inspiradas nas categorias entretenimento e informação, que se utilizam das
mesmas técnicas dessas categorias, porém com objetivos educativos.” (ARONCHI DE
SOUZA, 2004, p. 154).
A pertinência dos estudos sobre os gêneros nos enunciados corresponde ao
pensamento de Martín-Barbero (1997, p. 301-302), que os define como matrizes históricas
que se concretizam em evidências constitutivas nos modos de narrar. São mediadores da
lógica do sistema produtivo e da lógica dos usos na recepção, pois exigem uma construção
pragmática para operarem seu reconhecimento no contexto sociocultural. Segundo o autor, os
gêneros constituem-se como importantes elementos de análise para além de abordagens
literárias, estilísticas, estruturalistas, taxonômicas, semânticas ou de sintaxes de enunciados,
limitações essas que impedem a compreensão de “[...] sua verdadeira função e sua pertinência
metodológica: chave para análise dos textos massivos e, em especial, dos televisivos.”
(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 302).
Os gêneros jornalísticos consistem em desdobramentos ou ramificações no processo
da comunicação periódica realizada pelo jornalismo, o qual também é compreendido como
uma prática social, que se organiza para obter eficiência e competência na codificação das
mensagens do cotidiano, por meio do tratamento de fatos, do fluxo periódico das informações
e também pelo suporte das tecnologias de comunicação.
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Os gêneros jornalísticos, apesar de serem inerentes às formas de relatar existentes
desde o início da imprensa, tiveram sua apreensão sistematizada na forma de uma teoria,
somente a partir do trabalho do professor da Universidade de Paris e docente no Centro
Internacional de Estudos Superiores de Comunicação para a América Latina – Ciespal,
Jacques Kayser (1953), reconhecido como o “pioneiro no tratamento dos gêneros jornalísticos
do ponto de vista acadêmico” (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2013b, p. 24).
Marques de Melo também considera de igual influência as contribuições de Raymond
7

Nixon (1961), também atuante no Ciespal e contemporâneo de Kayser, para a percepção das
funções orgânicas dos gêneros jornalísticos, ou seja, as intencionalidades que os gêneros
desempenham no jornalismo, conforme uma corrente estrutural-funcionalista. Algo que
serviria, posteriormente, de embasamento teórico para uma classificação acadêmica dos
gêneros jornalísticos, a partir de suas funcionalidades: informativa (cuja função é de
vigilância social), opinativa (atuando como fórum de ideias), interpretativa (papel educativo),
utilitária (prestação de serviço e auxiliando para o consumo) e diversional (entretenimento,
emoção ou lazer) (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2013b, p.24).
Historicamente, os estudos sobre os gêneros não se iniciaram com o jornalismo, mas,
se estabeleceram a partir das áreas de retórica e da literatura. Os avanços nos estudos sobre os
gêneros tiveram com Mikhail Bakhtin (2003) uma abordagem sociorretórica, que ainda, em
sua maioria, é utilizada para sustentar teoricamente as pesquisas sobre os gêneros
jornalísticos. O marco conceitual elaborado por Bakhtin explica os gêneros como parâmetros
para a análise dos enunciados produzidos em determinadas situações de comunicação ou das
enunciações, que ocorrem nas mais diversas esferas da atividade humana.
Os gêneros constituem-se por expressões linguísticas relativamente estáveis, mas, ao
mesmo tempo, dinâmicas, que se concretizam por meio da forma, conteúdo e estrutura nas
enunciações (MARQUES DE MELO; ASSIS, 2013, p. 23). Segundo a perspectiva de Bakhtin
(2003), nos estudos sobre os gêneros pesam os fatores estilísticos (mais associados às formas
e à estética dos gêneros) e orgânicos (referentes à adequação funcional dos gêneros nas
atividades humanas). Os gêneros jornalísticos se desdobram em categorias; estas que, por sua
vez, subdividem-se em espécies e que, por fim, podem ser pormenorizadas em tipos.
O campo da comunicação é constituído por conjuntos processuais, entre eles
a comunicação massiva, organizada em modalidades significativas, inclusive
a comunicação periodística (jornal/revista). Esta é a estruturada, por sua vez,
7
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em categorias funcionais, como é o caso do jornalismo, cujas unidades de
mensagem se agrupam em classes, mais conhecidas como gêneros, extensão
que se divide em outras, denominadas formatos, os quais, em relação à
primeira, são desdobrados em espécies, chamadas tipos. (MARQUES DE
MELO, 2009, p. 35).

Desse modo, como exemplo, temos, dentre o campo da comunicação midiática, a
modalidade de comunicação jornalística, que é periódica e ocorre nos mais diversos veículos
de comunicação, cujo foco aqui neste estudo é a televisão. Assim, dentre a modalidade de
comunicação televisiva, a informação pode ser enquadrada como a categoria do
telejornalismo8, de forma mais perceptível, mas também em outras categorias, como as
revistas eletrônicas ou programas de entrevistas. Os enunciados do telejornalismo, por sua
vez, podem ser sistematizados dentre o gênero informativo, cuja materialização pode se dar
por meio dos formatos: notícia, nota, reportagem, entrevista. Esses formatos subdividem-se
em espécies ou tipos, exemplo: nota simples/ pelada; nota coberta; debate; entrevista ao vivo;
reportagem especial; quadros/colunas, entre outras espécies.
Segundo a teoria bakhtiniana (2003), os gêneros são divididos em duas categorias: os
primários, que agrupam os gêneros da comunicação oral (conversas de salão, diálogos e
explanações orais); e os secundários, em que nesses são inclusos os gêneros jornalísticos,
tratando-se de um grupo de gêneros da comunicação escrita (literatura, jornalísticos, textos
científicos, etc.). Desse modo, os gêneros jornalísticos são compreendidos como gêneros
secundários dos enunciados, segundo esta teoria, e tratam-se de categorias pertencentes à
modalidade de comunicação realizada pelo jornalismo. O jornalismo que, por sua vez, é
integrante da comunicação periódica, que está inclusa dentro do campo da comunicação
midiática, a qual, por fim, é uma das formas de comunicação englobadas pelo amplo campo
da comunicação humana.
Nos estudos sobre os gêneros jornalísticos, dois paradigmas comunicacionais são
evidentes – o Funcionalista Pragmático, com a teoria Funcionalista, e o Crítico Radical. De
acordo com o funcionalismo, os gêneros jornalísticos, enquanto ramificações discursivas no
campo jornalístico, precisam ser entendidos como elementos que têm a função de atuar para o
equilíbrio da sociedade e para manutenção do status social. (MARQUES DE MELO; ASSIS,
2013, p. 26). Noutro contorno, os gêneros jornalísticos também são encarados pela teoria
crítica no âmbito da estereotipação, a qual a indústria cultural se apropria em seus conteúdos,
formatos e em suas representações, para modelar comportamentos e definir as identidades de
8

Diferentemente, para Aronchi de Souza (2004, p. 149), o telejornal é entendido como um gênero de programa
televisivo constituído por vários formatos.
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bens materiais e simbólicos em nome da produção em série, consequentemente, dominando e
manipulando a massa por meio da padronização. Para Marques de Melo e Assis (2013, p. 27),
os gêneros são encarados pela teoria crítica como um “mal necessário”, sendo analisados,
criticamente, como uma das estratégias ideológicas veladas pela indústria cultural.
Os gêneros jornalísticos também podem ser compreendidos, segundo a corrente de
pesquisa comunicativa nomeada como Newsmaking, que considera a influência dos emissores
e da cultura organizacional nas comunicações dos meios, especialmente, na produção de
notícias (WOLF, 2012). Dentre o Newsmaking, há uma abordagem que privilegia a análise da
preparação e da apresentação dos acontecimentos dentro dos formatos e da duração dos
noticiários, em que pesa a relevância dos gêneros jornalísticos na recontextualização dos
acontecimentos fragmentados para a construção das notícias, na adição de uma hierarquia de
noticiabilidade aos fatos e na imposição de uma ordem ao trabalho jornalístico.
1.1.1 Gêneros jornalísticos brasileiros
A atual classificação dos gêneros jornalísticos brasileiros sistematizada por Marques
de Melo (2013), que foi fundamentada em observações empíricas do jornalismo brasileiro de
2002 a 2007, divide as modalidades de comunicação do jornalismo em: Informativo;
Opinativo; Interpretativo, Utilitário e Diversional. A “classificação Marques de Melo”, como
é chamada, não se trata da única taxonomia dos gêneros jornalísticos brasileiros existente,
mas foi escolhida para esta análise, graças à correspondência entre os atuais gêneros e
formatos e as pioneiras sistematizações dos gêneros do jornalismo brasileiro feitas por Luiz
Beltrão e Manuel Chaparro, bem como pela atualização da própria categorização
desenvolvida por Marques de Melo no final do século XX.
No Brasil, os gêneros jornalísticos são pioneiramente objetos de estudos nos anos de
1960, com o autor Luiz Beltrão, que iniciou a delimitação entre os gêneros informativo,
opinativo e interpretativo, com as obras A Imprensa Informativa (1969), Jornalismo
Interpretativo (1976) e Jornalismo Opinativo (1980).
Posteriormente, Marques de Melo defende, em 1985, sua tese de livre docência, que se
tornou um livro, contribuindo para a legitimidade da trilogia informativo-opinativointerpretativo no jornalismo brasileiro, áreas essas que se estabeleceram como disciplinas
específicas nos cursos de jornalismo no Brasil.
Mas, o próprio Marques de Melo, considera que, mesmo na época de edição de sua
tese, tinha consciência de que ela consistia num retrato dos relatos jornalísticos brasileiros
limitado por um quadro temporal e alertava sobre a natureza efêmera na classificação dos
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gêneros jornalísticos, considerando a emergência de novos gêneros, como o utilitário e
diversional.
Esse conjunto de observações empíricas realizadas durante os anos 90
reafirmou a tese de que o jornalismo brasileiro permanece polarizado entre
os gêneros informativo e opinativo. Mas suas tendências residuais
evidenciaram o aparecimento de outros gêneros. Seja de forma episódica,
como o gênero diversional ou de entretenimento. Seja de modo intermitente,
como o gênero interpretativo ou explicativo. Seja ainda em ritmo crescente,
como o gênero utilitário ou de serviço. (MARQUES DE MELO; ASSIS,
2013b, p. 29).

É a partir desta constatação feita por Marques de Melo (2013b) que se ressalta a
necessidade de se considerar os estudos sobre os gêneros jornalísticos, especialmente,
observando-se o caso do jornalismo brasileiro, em que houve a identificação de novos gêneros
no final do século XX e também a hibridização entre eles.
Nesse sentido, a teoria culturológica da Escola Francesa corrobora para a apreensão da
dinâmica dos gêneros jornalísticos em relação ao sincretismo e a hibridização dos conteúdos e
dos modelos noticiosos. A teoria culturológica entende os meios de comunicação como um
sistema de cultura, que se relaciona e contrapõe-se a outros sistemas culturais também
presentes nas sociedades industrial e tecnológica, conforme explicam Temer e Nery (2004):
Os estudos franceses também trabalham com a tendência dos meios de
comunicação de massa da “mistura” dos conteúdos, ou seja, de misturar
ficção com realidade, de contaminar - de forma intencional ou não – estilos e
gêneros. Essa mistura está presente em vários momentos da cultura de
massa: na novela ou filme, que usa um “ator” fazendo papel dele mesmo, ou
dramatiza uma história real, no telejornal, que usa atores para “reconstruir” a
cena do crime”. (TEMER; NERY, 2004, p. 97-98).

Ainda segundo a Escola Francesa, cujo marco concentra-se na obra Cultura de Massa
no Século XX: o Espírito do Tempo, de Edgar Morin (1962), há contradições no uso de
arquétipos nas comunicações de massa como exigências produtivas, pois, apesar da rigidez
nos modelos da indústria de conteúdos, essa mesma cultura de massa, que trabalha com
padronizações, também precisa se reinventar em suas formas, porque até os padrões
necessitam de originalidade e de atualidade (WOLF, 2012). Desse modo, pode se estabelecer
uma correspondência de que há uma necessidade da imprensa de se reinventar em suas formas
de relatar, por exemplo, por meio dos gêneros jornalísticos.
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Desse modo, um caráter geral e abrangente da cultura de massa se especifica
ulteriormente quando se aplica a um meio e a um gênero particulares: esse
mecanismo representa um ponto de força da própria cultura de massa,
garantindo sua elevada capacidade de adaptação a públicos e contextos
sociais diversos. A oposição entre processos de padronização produtiva e
exigências de individualização ameniza-se numa espécie de linha mediana:
este é o traço saliente da cultura de massa. (WOLF, 2012, p. 96).

Abaixo, apresenta-se um esclarecimento sobre as características dos atuais gêneros
jornalísticos brasileiros:
a) Informativo:
É o gênero referencial e hegemônico do jornalismo, que emergiu desde o século XVII
(ASSIS, 2013) e constituí a característica principal do papel social da imprensa: informar, por
meio de relatos narrativos, o cotidiano e os fatos da atualidade de maneira verossímil, com
objetividade e imparcialidade. “A primeira das funções sociais experimentadas pelo jornal
moderno é a da informação, ou seja, o relato puro do que ocorre de significativo em todos os
domínios do pensamento e da atividade humana.” (BELTRÃO, 1969, p. 81, grifo do autor).
Sendo a notícia o formato mais elementar caracterizador deste gênero jornalístico, que,
segundo Beltrão (1969, p. 82), consiste na narração dos últimos fatos ou dos que venham a
ocorrer em qualquer campo de atividades sociais e que, no julgamento, sejam de interesse ou
relevantes para o público a que se dirigem.
Chaparro (1998) sistematiza os gêneros jornalísticos brasileiros, segundo suas
estruturas linguísticas, categorizando em dois grandes gêneros: comentários e relatos. Sendo
este último o que corresponde às características informativas do jornalismo, ou seja, relatar a
atualidade com a informação. Diferentemente do gênero comentários, que segundo este autor,
teria o papel de relatar a atualidade com a opinião. Dentre o gênero relato sistematizado por
Chaparro (1998), enquadram-se as espécies narrativas: reportagem, notícia, entrevista e
coluna; e as espécies práticas: roteiros, indicadores, agendamento, previsão do tempo, cartasconsulta, orientações úteis.
Marques de Melo (2003), por sua vez, categoriza os gêneros jornalísticos no Brasil a
partir de dois critérios: as intencionalidades determinantes nas enunciações e a natureza
estrutural dos relatos observável nos processos jornalísticos. Para ele, o jornalismo
informativo é resultado de um conjunto de processos sociohistóricos regulares, contínuos e
livres de informação sobre a atualidade e [...] só emerge com a ascensão da burguesia ao
poder e abolição da censura prévia. (MARQUES DE MELO, 2003, p. 22). Dentre o
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jornalismo informativo, segundo a classificação Marques de Melo, encontram-se os formatos:
nota, notícia, reportagem e entrevista (MARQUES DE MELO, 2009, p. 36).
b) Opinativo
É o segundo gênero mais utilizado nas narrativas jornalísticas no Brasil. Trata-se de
um gênero argumentativo, que surgiu no século XVIII durante os processos revolucionários
anticolonialismo e antiabsolutismo (ASSIS, 2013, p. 20), com relatos de finalidades políticas
e doutrinárias. Para Beltrão (1980, p. 14), “A opinião nasce do conhecimento de fatos e
situações, que o receptor confronta com uma ideologia. Esta ideologia resulta, por sua vez, de
crenças e anseios individuais [...].”.
Chaparro (1998) também reconhece a expressão do gênero opinativo, porém, o nomeia
como gênero “comentário”, que reúne espécies argumentativas, como: artigo, crônica, cartas e
coluna; e espécies gráfico-artísticas, como: caricatura e charge.
Segundo Marques de Melo (2003), o gênero opinativo confere valor aos fatos,
ensejando a circulação de diferentes pontos de vista. Outra marca desse gênero é a emergência
da valoração dos acontecimentos, a partir de quatro núcleos: a empresa, o jornalista, o
colaborador e o leitor. Ainda de acordo com este autor, os formatos do jornalismo opinativo
se expressam por meio do: editorial, comentário, artigo, resenha, coluna, caricatura e carta
(MARQUES DE MELO, 2009, p. 36).
c) Interpretativo
Segundo Beltrão (1980), o jornalismo interpretativo consiste na submissão dos dados à
seleção analítica, investigação crítica, documentação, contextualização e até mesmo
prognósticos, para a difusão da informação em sua integridade, porém, sem opinar ou conferir
diagnósticos, mas atribuindo ao público um panorama amplo para a intepretação das
ocorrências que deve ser feita pelos receptores.
Marques de Melo (2003, p. 29), inicialmente, não considera a autonomia do
jornalismo interpretativo e nem do jornalismo utilitário e diversional, que, para ele, oscilavam
entre o informativo e opinativo. No entanto, este autor reconsidera sua classificação inicial
elaborada nos anos de 1990, especialmente, a partir da associação do gênero interpretativo
com o desenvolvimento do formato da reportagem em profundidade, vista como “esforço
analítico e documental que procurou situar mais precisamente o cidadão diante dos
acontecimentos.” (MARQUES DE MELO, 2003, p. 47). Dentre o jornalismo interpretativo,
segundo a classificação Marques de Melo, enquadram-se os formatos: análise, perfil, enquete,
cronologia e dossiê (MARQUES DE MELO, 2009, p. 36).
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d) Utilitário
O gênero utilitário foi reconhecido recentemente dentre a taxonomia dos gêneros
jornalísticos brasileiros, conforme considera a atualizada classificação Marques de Melo.
Segundo Marques de Melo e Assis (2013, p. 25), na passagem para o século XXI, aparecem
outros gêneros: interpretativo, diversional e utilitário, disputando o espaço com gêneros
hegemônicos precedentes, a saber, o informativo e o opinativo.
Apesar dessa classificação mais atual, há evidências empíricas que associam a
utilidade à informação jornalística, característica principal deste gênero, desde o início da
imprensa brasileira nos jornais impressos, por exemplo, com a publicação de preços de
produtos no mercado, notas necrológicas, resultados de loteria, seções de objetos achados,
roteiros de cinema e teatro, etc., como investigou Vaz (2009).
Antes disso, Costa (2013) retoma que este gênero, não nomeado ainda como utilitário
ou serviço, aparece nos primeiros estudos feitos sobre os gêneros jornalísticos brasileiros,
pelo pioneiro Luiz Beltrão, que o denominava como serviços do jornal, expressão que se
referia às correspondências, avisos, convites e pedidos dos leitores. Outro autor que também
identificou esse tipo de narrativa foi Manuel Chaparro (1998), porém, o categorizou como
integrante das espécies práticas do gênero relato, que são encontradas, segundo ele, nos
roteiros, indicadores, agendamentos, previsão de tempo, cartas-consulta e orientações úteis. À
época da sua obra, Chaparro (1998, p. 82) já considerava que a alteração mais significativa
nas formas de narração do jornalismo brasileiro, entre 1985-1994, foi o crescimento
acentuado da participação percentual das espécies de “serviço” dentre a totalidade do espaço
ocupado pelos conteúdos jornalísticos no jornalismo impresso.
Essa categoria é também nomeada de diferentes formas, como: jornalismo de serviço,
jornalismo de prestação de serviço, jornalismo utilitário, jornalismo de utilidade pública,
jornalismo de bem-estar ou social, que foi classificada assim, a partir de 1980, por ser capaz
de atender as necessidades da sociedade, por ter um caráter utilitarista na informação
divulgada aos públicos pela imprensa. A autonomia desse gênero jornalístico diante dos
demais se configura especialmente pela intencionalidade latente na mensagem configurada, de
acordo com as características deste gênero, e na possibilidade de uso que o público pode
conceder às informações categorizadas como serviços. Na classificação Marques de Melo, o
jornalismo utilitário inclui os seguintes formatos: indicador, cotação, roteiro e serviço
(MARQUES DE MELO, 2009, p. 36).
e) Diversional
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Recentemente classificado, o gênero diversional, pela sua nomeação, aparenta remeter
às noções de diversão pela imprensa. Nesse sentido, Marques de Melo (2003) explica que há
um equívoco em entender o jornalismo diversional como o conjunto de divertimentos
encontrados nos jornais impressos ou na radiodifusão, como charadas, palavras cruzadas,
histórias em quadrinhos, bem como os programas humorísticos no rádio e na televisão. Do
contrário, ele considera esse tipo de material mencionado anteriormente como desvinculado
do real, não tendo, portanto, caráter jornalístico, porém, configuram-se mais enquanto
mensagens pertencentes aos campos do lazer e dos anúncios publicitários.
Sobre a origem do jornalismo diversional, Marques de Melo (2003) associa-o
originalmente ao New Journalism norte-americano, que, aqui, no Brasil, é mais conhecido
como jornalismo literário, que teve seu apogeu no final dos anos de 1960, com a revista
Realidade. “Trata-se de uma narrativa jornalística que exige sensibilidade, envolvimento
afetivo e profunda observação dos protagonistas das notícias e dos ambientes em que atuam.”
(MARQUES DE MELO, 2003, p. 33).
Porém, mesmo à época, Marques de Melo (2003) questionava a autonomia deste
gênero, com base na percepção de que o relato jornalístico diversional não se alterava
substancialmente, mas, que na prática, este gênero era visto como uma “matéria fria”, o que
possibilitava ao jornalista utilizar de narrativas peculiares ao universo literário e da ficção
para retomar um fato numa dimensão mais humana e, portanto, captar o interesse do público a
um assunto que já foi notícia, ou seja, uma “matéria quente”. (Idem, p. 61). Compreensão que
foi revista nas recentes sistematizações de Marques de Melo, pela apreensão do aparecimento
episódico do gênero diversional no jornalismo brasileiro na contemporaneidade. (MARQUES
DE MELO, 2013b, p. 29).
Assis (2013), ao propor tentativas de compreender este gênero, desde as primeiras
classificações dos gêneros jornalísticos no Brasil até as correntes teóricas mais recentes,
mostra que a ligação entre imprensa e entretenimento não é recente. Ele considera o
diversional como um dos gêneros praticados no jornalismo brasileiro, que agrega doses de
diversão à informação veiculada pelo jornalismo, diferindo-se dos demais gêneros pelos
aspectos estruturais e intencionalidade. (ASSIS, 2013, p. 144)
Desse modo, a emoção, o lazer e o divertimento no jornalismo, diferentemente de
outros programas de rádio e da TV, são explorados como recursos narrativos orientados para a
distração da audiência, mas sem perder as conexões com a veracidade da informação atual,
elemento fundante do jornalismo. Assim, distinguindo-se, portanto, dos demais conteúdos
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integrantes do ficcional midiático, bem como reconhecendo que é possível elaborar um
material jornalístico “[...] que vai além do hard news”, como ressalta Assis (2013, p. 159).
Dentre as correntes que servem de base para se estabelecer um paralelo com o
surgimento do gênero diversional, há, por exemplo, as explicações aliadas à necessidade da
audiência de se contrapor à racionalização do pós-guerra ou ao conceito de fait divers,
literalmente traduzido como fatos diversos e curiosidades, que são capazes de captar atenção
do público pela imprensa. Assis (2013) cita também a corrente ligada à expressão
“infotenimento”, sugerida por Dejavite (2006 apud ASSIS, 2013, p. 150) para se compreender
o entretenimento no jornalismo. Este neologismo foi criado nos anos de 1980 e obteve
repercussão no seu uso junto à imprensa mundial na década subsequente, o qual pode ser
compreendido como um tipo de jornalismo que “[...] une informação, prestação de serviço e
divertimento.” (ASSIS, 2013, p. 150).
Entre os formatos que demarcam a presença do jornalismo diversional, segundo a
classificação Marques de Melo (2009, p. 36), encontram-se a história de interesse humano,
que se detém ao fato, mas realiza uma releitura deste suscitando a emoção, e a história
colorida, em que, ao invés da atenção ao fato, predomina a descrição dos cenários nas
narrativas, bem como agrega as impressões e sensações do repórter no off. Porém, esses
formatos não são estanques, assim como ocorre no tradicional lead informativo, mas,
dependem especialmente da apuração e criatividade do jornalista ao compor seu texto, da
linha editorial do veículo ou da intenção dos produtores com os conteúdos noticiados.
De acordo com Temer (2014b, p. 44), os gêneros e formatos no telejornalismo não são
categorias neutras, mas são compreendidos como estruturas organizativas que atuam na
neutralização da percepção ideológica do texto/ conteúdo, concedendo, antecipadamente, ao
receptor um contexto interpretativo, controlando, desse modo, ideologicamente as reações da
audiência.
Enfim, com base na síntese dos elementos identificadores dos gêneros jornalísticos
brasileiros apresentada anteriormente, ressalta-se que, se ater à análise dos gêneros
jornalísticos para esta pesquisa é enxergá-los enquanto experiências relacionadas às práticas
da imprensa que se concretizaram em linguagem teórico-prática nas mensagens jornalísticas e
que, consequentemente, se renovam, se atualizam e se hibridizam em relação a suas funções.
Construindo novas experiências, ideias e sentidos para a comunicação realizada pela mídia
noticiosa.
Configurando, desse modo, os processos comunicacionais mediatizados pelos meios
de comunicação como outra maneira de se tomar conhecimento sobre os mais variados temas
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sociais divulgados, bem como se coloca enquanto uma proposta de se observar como os fatos
sociais são modelados pela imprensa, de acordo com os gêneros pré-estabelecidos pelo
jornalismo brasileiro; neste estudo, a ênfase nos assuntos pertinentes ao tema educação.
1.2

Comunicação e jornalismo
Bahia (1971) vincula o jornalismo com a forma mais elementar de comunicação

humana, a oralidade. Esta que, por si só, já é uma evolução humana, por superar as limitações
da memória. Da mesma forma, o surgimento da escrita pode ser compreendido como uma
necessidade e um avanço para interpor-se às dificuldades espaciais e temporais presentes na
oralidade. A escrita instituiu a comunicação indireta, a partir da individualização da leitura e
do ato de registrar lexicalmente, gerando uma maior cumplicidade na transmissão dos relatos
do que na oralidade. Nesta perspectiva, Bahia defende o início do jornalismo ligado às formas
mais básicas da comunicação humana:
As origens do jornalismo se encontram nas primeiras manifestações
conscientes ou organizadas da comunicação, com as quais surge o costume
da transmissão de informações. O jornal não só é anterior à tipografia, como
também é anterior à própria escrita. Suas formas rudimentares surgem com a
transmissão oral mais fugaz e se estendem com a transmissão simbólica
destinada a fixar os acontecimentos. (BAHIA, 1971, p. 30).

Sobre a história da civilização humana associada ao início do jornalismo, Bahia (1971,
p. 30) discorre que os escritos precursores que se assemelhavam à materialização do
jornalismo - os jornais - têm sua origem no império romano, 69 anos antes do calendário
cristão, com as Acta Diurna Populi Romani, quando o imperador Júlio César as instituiu, para
que divulgassem, diariamente, os atos do Senado e do povo. Esses relatos ficavam registrados
numa tábua branca - o album- que ficava exposta, o ano todo, no muro residencial do grande
pontífice.
De acordo com este autor, as Actas já detinham três características elementares
encontradas também nos jornais modernos: periodicidade, atualidade e variedades, pois
divulgavam alguns assuntos, como: “[...] nomeações de funcionários, éditos, discursos de
tribunos, nascimentos, casamentos, divórcios, óbitos, [...], espetáculos – a súmula dos fatos
sociais no seu significado comunicativo e interpretativo.” (BAHIA, 1971, p. 31). Isso, de
alguma maneira, constituiu-se como uma “primária forma de opinião pública”, com a
publicação dessas Actas.
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Na Idade Média, há um retrocesso para a oralidade como essência da comunicação, o
que fez emergir um jornalismo oral, de acordo com Bahia. Esse tipo de experiência oral da
comunicação é “[...] resultado da sistematização da vida feudal, da ignorância e da escassez
do pergaminho, tornando-se o alfabeto quase inacessível. Os troveiros espalham notícias de
bôca em bôca, mercadejando novidades impregnadas de crítica e maledicência”. (BAHIA,
1971, p. 31).
Com o Renascimento, a escrita retoma sua importância e concede-se ênfase ao
conhecimento, à razão e à necessidade de registros, tanto artísticos quantos literários da época
caracterizada pelo Iluminismo. Esse movimento implicou na necessidade social de se relatar a
história pelos historiadores e comentaristas, distinguindo estes pelas narrativas ligadas à
opinião e ao cotidiano e, aqueles, à historicidade. Posteriormente, nos séculos XVI e XVII, há
o nascimento da empresa jornalística, especialmente, com os primeiros jornais epistolares,
segundo Bahia (1971), sendo alguns ainda manuscritos e de caráter oficiais ou opinativos,
cujos princípios se alicerçavam bem mais num compromisso ideológico do autor dos jornais
com seus públicos, numa relação entre emissor e leitor que perpassava, exclusivamente, pela
assinatura dos jornais impressos.
Relação essa que foi superada com o surgimento das gazetas, que representaram um
avanço em relação aos jornais epistolares, porque, além de estabelecerem a venda avulsa,
instituíram uma lógica de produção e distribuição não mais tão dependentes das ideologias
dos autores dos jornais e nem de uma distribuição exclusiva para assinantes, mas, um modelo
de jornalismo obrigado a versar sobre os mais diversos assuntos de interesse daqueles que se
dispunham a pagar para ter informações coletivas.
É a invenção da tipografia que “encerra o jornal manuscrito e marca a revolução da
imprensa”. (BAHIA, 1971, p. 32). Possibilitando, dadas as devidas controvérsias a esse
pioneirismo, o início do primeiro jornal impresso com regularidade - o Nieuwe Tijdinghen de Antuérpia, no ano de 1605, que foi publicado, semanalmente, por Abrão Verhoeven,
consolidando, assim, a periodicidade como um dos princípios existentes no jornalismo.
Os pilares da atividade jornalística na modernidade foram estabelecidos a partir da
prensa de Gutenberg, que se constituiu como um elemento concretizador desse fazer e da
reprodutibilidade técnica das informações, por meio dos jornais impressos. Ademais, a origem
do jornalismo, histórico e politicamente, associa-se muito à constituição da própria imprensa e
dos jornais, cujas funções iniciam-se a partir das demandas informacionais surgidas no
processo de industrialização das sociedades do século XVIII e com a emergente burguesia
industrial.
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Ao discorrer sobre a origem da imprensa, compreende-se o jornalismo enquanto uma
prática social complexa fundamentada em suas funções, mitos e contradições que permeiam
essa atividade profissional, que exerce funções de mediação do homem em relação ao mundo.
O jornalismo diferencia-se das demais formas de mediação humana por privilegiar a narrativa
do cotidiano, cuja matéria-prima é a informação que perpassa por métodos de averiguação,
conforme princípios técnicos e éticos presentes na racionalidade jornalística e de uma
informação esteticamente trabalhada.
O resultado são informações

coletivas sobre o presente, marcadas pela

verossimilhança com a realidade, capazes de organizar as percepções individuais e coletivas,
ao mesmo tempo, em que o jornalismo precisa responder aos anseios da sociedade e sofre
influências de outros campos sociais num processo de interação social.
O conceito de jornalismo é aplicado para definir tanto os veículos de comunicação de
massa periódicos, numa generalização, quanto as instituições ou empresas onde se faz o
jornalismo, bem como é sinônimo também dos grupos de profissionais da imprensa e seus
códigos deontológicos. Delimitando, portanto, o jornalismo entre os campos “profissional,
industrial e institucional”, como coloca Silva (2012, p. 12), sendo cada um desses campos
operador de lógicas, valores e funções com diferentes abordagens.
Numa perspectiva sociológica sobre as funções jornalísticas, o jornalismo configura-se
como um tipo de comunicação alicerçado na relação social, com base na curiosidade como
necessidade humana de informações (TEMER, 2014), ou seja, no desejo de informar-se e ser
informado sobre o mundo e sobre os outros sujeitos e sobre si mesmo. De tal maneira que
essa relação implica também no estabelecimento do jornalismo como outra esfera simbólica
de circulação da informação, que pode levar a uma formação de uma opinião pública. Os
telejornais, por sua vez, seriam ainda um espaço dentro da televisão em que os temas de
interesse público ganham visibilidade.
Segundo essa função, o jornalismo atua na superação das limitações de espaço-tempo
da esfera pública presencial existente nas sociedades e legitima-se como um espaço
virtualizado e mediador dos interesses públicos, com o potencial de formar o imaginário de
uma opinião pública nacional, bem como de consenso, de sociabilização e de mediação dos
interesses públicos e dos públicos, no que concerne às suas subjetividades, curiosidades e
demais conteúdos de interesse humano. De acordo com Bahia (1971), o jornalismo é
representante da comunicação coletiva e expressão da cultura da sociedade moderna:
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O jornalismo é um dos instrumentos básicos da comunicação coletiva, senão
o principal. Representa a forma pela qual o público participa da vida social,
direta ou indiretamente. Sua audiência é a massa. Nêle [sic] se identificam os
fundamentos das ciências da informação. Jornalismo é ainda um processo
social e histórico, uma necessidade humana, uma forma de expressão
cultural claramente aceita na sociedade moderna. (BAHIA, 1971, p. 37-38).

Beltrão amplia essa vocação informativa do jornalismo a que Bahia (1971) se refere
para uma noção de uma informação atual: “A essência do jornalismo é a informação da
atualidade, ou seja, de fatos, situações e idéias que estão ocorrendo, desenrolando-se ou
atuando em e sobre determinada comunidade no momento preciso de sua manifestação.”
(BELTRÃO, 1980, p. 11, grifos do autor). Finalidade essa que, na contemporaneidade ainda
permanece, porém divide espaço com o entretenimento.
De acordo com Groth (2011), autor que pioneiramente desenvolve uma Ciência dos
Jornais, a partir de estudos dos jornais impressos alemães, o jornalismo possui características
peculiares, que o delimitam dentre os meios que promovem a mediação da comunicação
humana, ao apresentar quatro importantes elementos: 1) a periodicidade, associada tanto a
uma lógica de produção/distribuição regular, quanto a um elemento que viabiliza à
informação coletiva um fluxo universal e atual de informações; 2) a universalidade, como
uma qualidade idealizada quer sobre seus conteúdos quer sobre a destinação desses para um
número ilimitado de pessoas, a qual não deixa de ser limitada também, porque a
universalidade pressupõe a capacidade de mediação dos meios territorialmente, bem como o
conceito de universalidade varia a cada época; 3) a atualidade, característica de enfatizar o
presente, mas, não necessariamente o novo, sendo que o foco do atual centra-se no elemento
de relevância puramente temporal; 4) a publicidade, compreendida no sentido de permitir
uma maior publicização, ou seja, uma divulgação ampla das informações.
Segundo uma abordagem sociológica interpretativa, o jornalismo é compreendido
também como construtor social da realidade. Tuchman (1980) atribui às instituições
jornalísticas e aos seus profissionais a construção de parâmetros qualificados para extrair os
fatos e eventos do cotidiano, atribuindo-lhes valores de noticiabilidade, rompendo o
movimento ordinário e naturalizado da vida social e dotando-a de angulações extraordinárias,
além de causas e consequências.
Esses fatos passam a ser noticiados pelo que diferem, pela novidade, pelo que
aproxima, pela quebra da rotina e outros valores-notícias legitimados pela prática e pela
cultura jornalística, constituindo a notícia como formato e/ou espécie de narrativa mais
elementar da função informativa do jornalismo. Portanto, aquilo que o jornalismo preconiza
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como a “representação da realidade” ou “espelho da realidade” pouco remete aos fatos em si
mesmos, mas, sim, a recortes desses fatos, que são editados, interpretados, construídos e
recontextualizados para serem coerentes e facilmente discerníveis para um vasto público.
A notícia, como uma das principais narrativas do jornalismo, origina-se,
especialmente, como um formato elementar dessa prática social, que foi instituída a partir da
constituição da empresa jornalística e da regulamentação da profissão do jornalista no século
XIX. Profissional que é visto como um técnico especializado na seleção, na reinterpretação
das informações e no manuseio dos meios de comunicação e das tecnologias. Beltrão (1971)
explica que a informação, matéria-prima do jornalismo, não se confunde com a notícia. Mas,
esta se imbrica com o conceito de informação.
Assim nem toda informação (gênero) é notícia, embora tôda notícia (espécie)
seja informação. Na comunicação coletiva e mais propriamente no
jornalismo, notícia é a espécie de que a informação é o gênero. Então, a
notícia é mais do que o fato, o acontecimento, a novidade. É tudo isto e
ainda o resultado, o produto da informação de consumo. (BELTRÃO, 1971,
p. 66).

Principalmente, é a notícia, enquanto um produto, que garante a legitimação do
jornalismo como empresa. Implicações que associam o jornalismo a dois polos dominantes: o
“ideológico ou intelectual” e “econômico ou comercial”, segundo Traquina (2005). É o polo
econômico que estabelece a compreensão do jornalismo associado à “[...] comercialização da
imprensa no século XIX”. Sendo as notícias, “[...] a mercadoria de um negócio cada vez mais
lucrativo”. Já no polo ideológico, “[...] o jornalismo é visto como um serviço público em que
as notícias são o alimento de que os cidadãos precisam para exercer os seus direitos
democráticos.” (TRAQUINA, 2005, p. 125-126).
É exatamente essa existência do jornalismo posicionado entre dois polos hegemônicos
- ideológico e econômico - o que gera uma das mais relevantes contradições presentes nas
práticas jornalísticas. Aquilo que dá início aos jornais, ou seja, a instauração da sociedade
moderna e burguesa é o que estabelece o jornalismo como um negócio, mas, ao mesmo
tempo, este polo é velado no fazer jornalístico. Porém, ele influencia consideravelmente a
dinâmica interna do jornalismo, porque, como em qualquer outro negócio, busca-se o lucro
também nos jornais. E, na atividade jornalística, esse lucro advém, principalmente, dos
anunciantes atraídos pela audiência.
Noutra perspectiva, é a ligação do jornalismo com a teoria democrática que também
postula funções cívicas a este. Por exemplo, algumas dessas as quais Beltrão (1980) atribui ao
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jornalismo, como: a “promoção do bem comum”, de ser o “informador público”, de se
constituir em um “serviço de utilidade pública”, de “difusor coletivo da cultura”, e,
especialmente, de exercer a “função educativa do jornalismo”. Além disso, Traquina (2005, p.
49), por sua vez, defende a existência de uma “simbiose” entre jornalismo e democracia, que
o promoveu a um “Quarto Poder”, baseado no princípio da vigilância aos outros três poderes
democráticos: executivo, legislativo e judiciário.
Aqui, somos levados à conclusão da importância vital do jornalismo para a
sobrevivência e aperfeiçoamento do homem e da sociedade. Sem o
conhecimento da atualidade, sequer por um dia, por horas apenas, a vida
social mergulharia no caos. Em lugar da informação jornalística, orientadora
e educacional, a ficção do boato, a desorientação dos espíritos, o pânico do
desconhecido, o mergulho no precipício e no vazio da incerteza.
(BELTRÃO, 1980, p. 14).

Sobre essa função orientadora do jornalismo para a sociedade, a que Beltrão (1980) se
refere na citação acima, este papel contribui também para o reconhecimento do jornalismo
como uma “atividade intelectual”, conforme considera Traquina (2005, p. 22).
O sociólogo Park (1970), por sua vez, defende o jornalismo como um conhecimento
“acerca de”, que se fixa no presente, cuja destinação chega aos públicos como uma percepção
sob a forma de uma comunicação mediada pela notícia. Constituindo, desse modo, a
peculiaridade e a originalidade do conhecimento advindo do jornalismo.
Essa perspectiva, que também é sociológica, refuta as explicações sobre o jornalismo
enquanto “espelho da realidade”, pois se baseia na mitificação de uma pretensa neutralidade
nessa prática social, fundamentada também num tão utópico valor como a imparcialidade, que
foram estabelecidos como princípio dos relatos jornalísticos e que ainda persistem nas
justificativas sobre a legitimação desse fazer, principalmente, nas redações jornalísticas.
A abordagem construcionista sobre o jornalismo também se contrapõe às explicações
maniqueístas de um jornalismo destinado exclusivamente aos interesses políticos escusos e à
manipulação dos públicos, conforme a teoria da ação política nos estudos sobre jornalismo.
(TRAQUINA, 2005).
Arraigado de características, funções, contradições e mitos, o jornalismo, visto como
uma categoria discursiva da comunicação midiática informativa, é produzido e reproduzido
em outros meios, a exemplo, o rádio, a televisão, a internet, revistas, além dos jornais
impressos, graças aos avanços nas tecnologias e nos meios de comunicação. Enquanto
algumas das funções e da credibilidade, advindas dos jornais impressos, são transferidas,
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consequentemente, para os conteúdos noticiosos presentes nas mais diversas mídias; noutra
vertente, novos valores, lógicas, características e linguagens são agregados a este campo,
atribuindo outras faces ao jornalismo.
1.3

História da TV e do telejornalismo brasileiro
No jornalismo de televisão ou também telejornalismo, este não somente se apropria

dos princípios jornalísticos consolidados nos jornais impressos, mas, também, passa a
constituir uma linguagem e lógica próprias. Enquanto alguns elementos, como: a informação,
a atualidade, a periodicidade, a universalidade, bem como as funções subjacentes ao
jornalismo prosseguem, de alguma maneira, na atividade jornalística na televisão. Esse
mesmo telejornalismo também se consolida, segundo Temer (2003): pela predominância e
sedução da imagem; pelo imediatismo; pelos seus múltiplos usos; pela mistura dos gêneros do
entretenimento, da informação, da publicidade; pelo agendamento de assuntos públicos; pelo
saber associado à emoção; pela dramatização e ficcionalização nas narrativas; pela
simplificação nos conteúdos; pelo apelo ao espetáculo e pela ênfase na qualidade técnica e
estética como parâmetro de avaliação, ou seja, uma gama de características que torna único o
telejornalismo.
De acordo com Aronchi de Souza (2004), a categoria informação na TV pode ser
reunida num único gênero: o telejornalismo, que se configura como uma modalidade de
comunicação midiática, cujo caráter, principalmente, é informativo. A informação na
televisão pode ocorrer por meio de alguns formatos. O formato pioneiro da modalidade
informativa na televisão é o noticiário ou telejornais, objeto deste estudo, que consiste em:
“[...] um ou mais apresentadores lêem os textos e apresentam as reportagens externas
realizadas pelos jornalistas, ao vivo ou gravadas. Comentaristas especializados também fazem
parte dos principais telejornais [...]” (ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 152). Mas, além dessa
modalidade, outras foram criadas e configuraram-se dentre a gama de programas jornalísticos,
que não são necessariamente classificados como noticiários, a exemplo dos programas de
debates, de entrevistas e revistas eletrônicas.
Para o autor, o telejornalismo tem uma relevância fundamental na grade da
programação televisiva: “As grades podem deixar de apresentar um ou outro gênero, mas o
telejornalismo ocupa espaço e visibilidade fundamentais para o conceito de rede de televisão.”
(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 151).
Nesse mesmo sentido, Squirra (1990) defende os telejornais como espaços
conquistados na televisão, graças ao permanente e crescente interesse dos cidadãos pelas
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notícias, bem como ressalta a existência dos telejornais ao fato desses concederem
credibilidade às emissoras televisivas, fidelizando o público, o que garante dois tipos de
audiências:
O telejornal é, pelas características dos assuntos que aborda e veicula, o tipo
de programa que mais credibilidade proporciona às emissoras. Credibilidade
junto aos anunciantes (cujos espaços para anúncios são geralmente os mais
caros) e prestígio junto ao poder político e econômico da nação. Isto por
causa da capacidade que tem de falar com os mais diversos tipos e classes
sociais que, no geral, caracterizam a televisão e o telejornal possui no
particular. (SQUIRRA, 1990, p. 14).
A constituição do telejornalismo no Brasil, tal qual existe atualmente, é resultante, em

grande parte, do modelo de implantação da televisão brasileira. Com o marco em 18 de
setembro de 1950, o empreendimento televisivo aberto no Brasil se iniciou com investimentos
do capital privado, e não por iniciativas pública ou governamental, mas por protagonismo de
uma figura emblemática, polêmica, visionária e ousada, o jornalista e empresário Francisco de
Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Assis Chateaubriand, como foi mais conhecido, era
proprietário de um imenso “império” da comunicação no país, dono dos Diários e Emissoras
Associadas, que congregava jornais (Diário da Noite, Diário de São Paulo), revista (O
Cruzeiro) e emissoras de rádio (Rádio Tupi) (PATERNOSTRO, 1999, p. 27).
No início dos 1950, enquanto nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, a
televisão já se tratava de uma experiência estabelecida; no Brasil, a PRF 3 TV Difusora,
depois batizada de TV Tupi - primeira emissora a entrar no ar, no canal 3, e mais tarde
passando para o canal 4, instalada em São Paulo - estreou com muito improviso e poucos
profissionais experientes em televisão, sendo a maioria desses advindos do rádio, do teatro e
dos jornais impressos. Também, na época, a TV surge dentre um panorama ainda
insignificativo de mercado publicitário e de telespectadores.
Chateaubriand, bem antes da estreia da televisão, já havia feito grandes investimentos
na importação de equipamentos televisivos e também trouxe técnicos de emissoras norteamericanas para capacitar equipes brasileiras, além de mandar instalar uma antena no edifício
do Banco do Estado de São Paulo, o que viabilizaria a recepção das imagens vindas dos
estúdios montados nos prédios dos Diários Associados. Também, jornais e demais veículos
dos Associados, assim como era chamado o complexo de comunicação de Chateaubriand,
referenciavam o início da televisão em seus conteúdos.
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Em 18 de setembro de 1950, o espetáculo TV na Taba foi ao ar, após atraso de 40
minutos do horário programado, ocasionado porque uma das três câmeras quebrou e apenas
duas operaram. Sob a direção de Cassiano Gabu Mendes e mais roteiro e direção artística de
Dermival Costa, o show teve cerca de duas horas de duração, marcando o início da televisão
brasileira. Nos seis primeiros meses, a programação da TV Tupi, em São Paulo, era de apenas
cinco horas de programação diária, das seis às onze da noite (PATERNOSTRO, 1999, p. 29).
O primeiro telejornal da televisão brasileira – Imagens do Dia – estreou um dia após a
inauguração da televisão, em 19 de setembro de 1950, na TV Tupi, em São Paulo,
apresentado pelo locutor, produtor e redator, Ruy Resende. O noticiário baseava-se no estilo
radiofônico, modelo de comunicação mais vigente na época, com narração em off, estilo de
texto radiofônico e a transmissão de filmes de ocorrências locais. O telejornal ficou no ar por
cerca de um ano, quando em seu lugar foi lançado o Telenotícias Panair, em 1952, que ia ao
ar, a partir das nove horas da noite, e apresentava filmes e notícias de maior interesse.
Após a inauguração da TV Tupi, em São Paulo, passaram a funcionar novas emissoras
nos anos seguintes no Brasil: TV Tupi, no Rio de Janeiro (1951); Paulista (1952); Record
(1953), em São Paulo; Rio (1955) e Excelsior (1959), no Rio de Janeiro; Itacolomi (1956), em
Belo Horizonte. Em 1951, também surgiu o primeiro telejornal vespertino, o Edição Extra, na
TV Tupi, em São Paulo, que lançou o primeiro repórter de vídeo da TV Brasileira, José
Carlos de Morais, também apelidado de o “Tico-tico” (PATERNOSTRO, 1999, p. 35).
Até o final dos anos de 1950, a primeira fase da televisão brasileira definiu-se pela
exibição de programas ao vivo, pela ausência de pontualidade nos programas, pela
morosidade na divulgação de informações se comparada à rapidez de veiculação do rádio, o
que era causada pelas dificuldades técnicas, bem como havia uma ampla presença de
programas radiofônicos e da própria linguagem do rádio na televisão. Além de uma
programação baseada na adaptação de peças de teatro, exibição de filmes, espetáculos de
auditório e noticiários, tendo a telenovela brasileira um papel secundário na televisão, naquele
período. Também, até o final dos anos de 1950, a televisão entre os brasileiros era um artigo
de luxo, cuja programação, conforme o público, também era elitizada, segundo Rezende
(2000, p. 106).
Com o tempo e o barateamento no valor dos televisores, esse veículo se tornou mais
acessível e com maior penetração entre os brasileiros, logo, atraiu mais anunciantes e agências
de propaganda para o patrocínio de programas. O telejornalismo, que também não ficou fora
dessa ação, teve como exemplo dessa associação entre os gêneros publicitário e informativo, o
Repórter Esso, lançado em 17 de junho de 1953, na TV Tupi, em São Paulo, dirigido e
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apresentado por Kalil Filho. No ano seguinte, o noticiário também passou a ter uma versão na
TV Tupi, no Rio de Janeiro, com direção e apresentação, primeiramente, de Luiz Jatobá,
posteriormente, substituído por Gontijo Teodoro.
O telejornal tratou-se de uma adaptação do programa de radiojornalismo homônimo,
lançado em 1941, e que era transmitido pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e patrocinado
pela empresa Esso. Na TV, o noticiário era produzido pela agência publicitária McCann
Erikson, detentora da conta publicitária dos Postos Esso, que produzia o telejornal na redação
da agência de notícias United Press International (UPI). O Repórter Esso tornou-se o
telejornal de maior sucesso na primeira fase do telejornalismo no Brasil, com duração de 1953
a 31 de dezembro de 1970. Segundo Rezende (2000, p. 106), o noticiário ainda apresentava
duas características muito evidentes: a linguagem radiofônica e a subordinação aos interesses
dos patrocinadores.
Os anos de 1960 estabelecem uma segunda fase da TV no Brasil, sustentada numa
maior publicidade, assumindo o seu “caráter comercial”, como define Paternostro (1999, p.
30), bem como se despontam os programas de auditório na televisão brasileira, com grande
audiência e repercussão, principalmente, os musicais, na TV Record, bem como os
humorísticos na TV Rio e TV Excelsior. Nessa época, a introdução dos equipamentos de
videotape -VT permitiu uma melhor qualidade às imagens e garantiu a possibilidade de se
realizar gravações e edições de matérias e programas, permitindo às emissoras investirem nas
telenovelas, que antes eram exibidas somente ao vivo, e, que depois do VT, ganharam nova
dimensão. A TV Tupi, em São Paulo, foi a primeira a usufruir do videotape, adquirido,
especialmente, para a gravação e transmissão da festa de inauguração da nova capital
brasileira, Brasília, em 21 de abril de 1960.
No telejornalismo, em 1962, estreou o Jornal de Vanguarda, na TV Excelsior, no Rio
de Janeiro, que se destacou pela introdução de novos elementos no telejornalismo, como a
incorporação de vários locutores e comentaristas, jornalistas esses egressos dos jornais
impressos, que imprimiram uma qualidade jornalística e uma nova forma de apresentação ao
noticiário. Esse jornal, na época, não só obteve reconhecimento no Brasil, bem como
internacionalmente. De acordo com Rezende (2000, p. 107), Jornal de Vanguarda foi
premiado, em 1963, como o melhor telejornal do mundo e também serviu de modelo por
McLuhan, renomado teórico da comunicação, em suas aulas.
Ainda na TV Excelsior, em São Paulo, foi ao ar outro telejornal, o Show de Notícias,
de 1963 a 1964, apropriando-se da mesma linha do Jornal de Vanguarda. Todo esse
reconhecimento e inovação do Jornal de Vanguarda sofreu o entrave do regime militar, com
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o golpe de 1964, de modo que a própria equipe do telejornal decidiu extingui-lo na época,
para não vê-lo minguar sob a censura da ditadura militar. Apesar de uma maior qualidade
técnica na televisão nos anos de 1960, o telejornalismo ainda, neste período, padecia de uma
linguagem própria, segundo Rezende (2000).
Apesar dos avanços técnicos - o videoteipe, câmeras de estúdio mais ágeis, a
lente zoom em substituição à torre de lentes -, as mudanças na linguagem
televisiva eram visíveis nas produções de entretenimento – novelas e shows.
O telejornalismo - além da interferência política mais forte - continuava a
padecer com a falta de um estilo próprio. Os telejornais ressentiam-se ainda
da influência da linguagem radiofônica e caracterizavam-se pelo
aproveitamento insatisfatório de seu potencial informativo mais expressivo:
a imagem. (REZENDE, 2000, p. 108, grifo do autor).

Em meio ao regime militar de 1964 a 1985, é implantada a estrutura que daria
condições para um maior alcance da televisão no Brasil, configurando a transmissão televisiva
em rede nacional, a partir da constituição da Empresa Brasileira de Telecomunicações Embratel, que interligou as regiões brasileiras com linhas básicas de micro-ondas e aderiu à
concessão para o uso de satélites de comunicação - Intelsat, nas transmissões televisivas
brasileiras (PATERNOSTRO, 1999, p. 31). Essa implantação teve como objetivos políticos: a
preservação da segurança nacional e a garantia do desenvolvimento econômico,
especialmente, a partir do potencial da televisão em estabelecer um imaginário e um sentido
coletivo de nacionalismo.
A estruturação de uma rede nacional de telecomunicações no Brasil foi fundamental
para o que viria a ser, posteriormente, um elemento delimitador e caracterizador da linguagem
televisiva aberta - a grade de programação -, que consiste na “[...] distribuição dos programas
em horários planejados e previamente divulgados pela emissora, [...] resultado das pesquisas
de audiência e da estratégia de cada rede”, como explica Aronchi de Souza (2004, p. 58).
Ressaltando que o estabelecimento de gêneros televisivos, conforme horários dentro da
programação da TV, varia entre os países, segundo critérios socioeconômicos, políticos e
culturais.
Nessa mesma época, em 26 de abril de 1965, entra no ar a TV Globo, fundada pelo
jornalista Roberto Marinho, que, após alguns anos, se tornaria uma das maiores emissoras de
televisão nacional e internacionalmente. A TV Globo foi a primeira a lançar um noticiário em
rede nacional, o Jornal Nacional, que estreou em 1º de setembro de 1969, gravado nos
estúdios da emissora, no Rio de Janeiro, e transmitido, simultaneamente, para o Rio de
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Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Brasília. Trata-se do mais antigo
telejornal ainda no ar no Brasil.
Além da qualidade técnica, o Jornal Nacional, a partir dos anos de 1970, iniciou a
configuração de um modelo nomeado como “padrão Globo” no jornalismo, que evidencia um
paralelismo com o telejornalismo norte-americano, fundamentado num planejamento rigoroso
tanto no plano estético do telejornal quanto na escolha dos apresentadores, o que influenciou,
posteriormente, telejornais de outras emissoras, tornando-se um padrão a ser almejado e
conquistado. Lins da Silva (1985) esclarece o que se trata o “padrão Globo”:
Ele [Jornal Nacional] inaugurou um novo estilo de jornalismo na TV
Brasileira. Primeiro, por iniciar a era do jornal em rede nacional até então
inédito entre nós. Depois, por consolidar um modelo de timing da
informação em que a fragmentação dos fatos em espaços de tempo
curtíssimos e a obsessão pelo que ocorre “agora” é tão grande que chega ao
ponto de quase eliminar informações de background que ajudariam o
espectador a localizar-se e transformar o noticiário numa espécie de
telenovela de fatos reais na qual o espectador que perde um dia do “enredo”
sente dificuldades de situar-se diante deles no dia seguinte porque as
informações pressupõem a audiência ao programa da véspera. Terceiro,
porque consagrou um estilo de apresentação visual requintado e frio,
pretensamente objetivo, em que o locutor mostra-se formal e distante e os
efeitos especiais e teipes têm importância decisiva, como nunca até então no
telejornalismo brasileiro. Quarto, pela extensão dos assuntos abrangidos,
com a instalação de escritórios no Exterior, correspondentes em diversos
países e em praticamente todos os Estados. Finalmente, por ter-se
transformado no principal e, na maioria dos casos, único meio de informação
dos brasileiros, sua ponte com o País e o mundo; uma ponte trôpega e
enganadora, como qualquer análise crítica mais rigorosa demonstrará, mas –
em função do virtual monopólio – de fundamental importância para o País.
(LINS DA SILVA, 1985, p. 38, grifos do autor).

Porém, de acordo com Rezende (2000), apesar das inúmeras riquezas técnica e estética
no Jornal Nacional, essas características não promoveram, automaticamente, um noticiário de
maior qualidade jornalística, especialmente, devido ao estigma aliado ao surgimento da TV
Globo em sintonia ao regime militar, episódio que marcou a própria emissora e este telejornal
como institutos com afinidades ideológicas com o regime ditatorial, portanto, cerceado,
censurado e despolitizado em seus conteúdos. Mas, sobre essa associação do início do Jornal
Nacional com a ditadura militar, o autor considera: “[...] Não como reflexo da censura, a
superficialidade do noticiário explicava-se, assim, como resultado de uma diretriz editorial
baseada na agilidade do estilo “manchetado”, que se ajustava ao perfil da audiência.”
(REZENDE, 2000, p. 116).
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Mattos, por sua vez, defende a intrínseca relação entre a televisão no Brasil e a
política, vendo-a não só dependente de tecnologias estrangeiras e de verbas publicitárias, mas,
também, do modelo econômico adotado pelo governo. “A televisão é um meio sobre o qual o
Estado sempre teve e continua tendo grande interesse [...] e continua sendo utilizado por todos
os governos após o golpe de 1964.” (MATTOS, 2005, p. 156).
A TV Globo lança em 1977, o Bom Dia São Paulo, telejornal matutino com a proposta
de realizar uma prestação de serviço para o público desta região. É o primeiro noticiário que
utilizou a unidade portátil de jornalismo, permitindo a entrada ao vivo de repórteres de vários
pontos da cidade, com informações sobre trânsito, condições climáticas, aeroportos, etc.
Posteriormente, as emissoras afiliadas a TV Globo também lançaram o Bom Dia
Praça nas diversas regiões brasileiras, semelhantemente como noticiários matutinos,
configurando uma linha editorial comunitária, que ainda hoje permanece nesses telejornais
matinais das afiliadas a Rede Globo, segundo Paternostro (1999, p. 36). O formato desses
telejornais regionais levaria, posteriormente, à criação do Bom Dia Brasil, em 1983. Um
noticiário matutino e transmitido nacionalmente em rede, gerado de Brasília, que prioriza
matérias e comentários sobre aspectos políticos e econômicos do país. Exibido após os Bom
Dia Praça, ele prossegue nessa mesma grade de programação atualmente.
Outras segmentações jornalísticas na TV Globo também ocorreram, como a criação do
jornal vespertino, Jornal Hoje, em 1971, originado nos estúdios da TV Globo em São Paulo, e
o telejornal no final da noite, Jornal da Globo, em 1979, os quais permanecem até hoje na
grade de programação da emissora. Também, em 1980, foi criado o TV Mulher, programa
jornalístico destinado às mulheres e que era apresentado por Marília Gabriela. O programa foi
extinto em 1986; e a sua faixa de horário de exibição, então, das 8 às 11 horas, de segunda a
sexta-feira, atualmente, é preenchida por programas da Globo que misturam vários gêneros
televisivos: feminino, exemplo, Mais Você; dedicados à saúde, como Bem Estar e
jornalísticos e de entretenimento, como Encontro com Fátima Bernardes.
Ainda nos anos de 1970, com as novas possibilidades técnicas e estéticas para os
telejornais, outras emissoras passaram também a experimentar modelos para os telejornais. A
Rede Bandeirantes, mais conhecida como Band, criada em 13 de maio de 1967, em São
Paulo, lançou nessa época, os Titulares da Notícia, noticiário baseado numa hibridização
entre informação e entretenimento, pois “[..] o atrativo do noticiário era a atuação da dupla
sertaneja Tonico e Tinoco na apresentação de informações relativas ao interior do estado de
São Paulo.” (REZENDE, 2000, p. 111).
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A TV Globo, já líder de audiência nos anos de 1970, também experimenta a inserção
de entretenimento no telejornalismo e lança, em 3 de abril de 1973, o Globo Repórter,
buscando aprofundar temas, tratando-se “[...] não exatamente de um telejornal, mas
obedecendo ao seu estilo.” (TEMER, 2002, p. 28). Neste mesmo ano, com uma proposta de
hibridização da informação com outros gêneros, a emissora leva ao ar, em 5 de agosto de
1973, o programa dominical Fantástico – O Show da Vida, com uma linha editorial
direcionada para a espetacularização dos fatos, e, também, atualmente, tem se definido por
lançar matérias investigativas e entretenimento. Deste surgiu, mais recentemente, outro
programa jornalístico semanal, o Profissão Repórter, que de uma existência enquanto quadro
dentro do Fantástico, em 2006, passou a ser um programa exibido todas as terças-feiras, à
noite, a partir de 3 de julho de 2008 até o momento.
A TV Cultura, no âmbito do telejornalismo, lançou o A Hora da Notícia, em 1970, no
qual foi priorizado o depoimento popular a respeito de assuntos e problemas das comunidades
e da cidade, levando, na época, o telejornal para a liderança na audiência. Os depoimentos
populares também foram apropriados pela versão reformulada do noticiário Os Titulares da
Notícia, da Band, que também passou a valorizar a figura do repórter, conforme explica
Rezende (2000).
Além de dar também vez ao depoimento popular, o telejornal valorizava o
trabalho do repórter, atribuindo-lhe, independentemente dos requisitos de
aparência e voz bonita, a tarefa de divulgar as notícias. Com essa opção
editorial, o noticiário ganhava mais credibilidade, porque quem estava no
vídeo, transmitindo as informações, não era apenas um locutor, mas alguém
que participara diretamente da cobertura dos acontecimentos. (REZENDE,
2000, p. 112-113).

O início dos anos de 1980 marca a extinção da primeira emissora brasileira, a TV
Tupi, que teve suas emissoras divididas entre dois grupos empresariais – Silvio Santos e Rede
Manchete. Silvio Santos, já detentor da concessão da TVS no Rio de Janeiro, a qual,
posteriormente, seria integrada a outras TVs em 1981, o que viria a se tornar o atual Sistema
Brasileiro de Televisão – SBT. As emissoras da TV Tupi também foram compradas por
Adolfo Bloch, fundador da Rede Manchete de Televisão. Esta rede tinha uma programação
mais voltada para documentários e programas de produtoras independentes. Já o SBT se
caracterizou pela programação mais popular, com ênfase nos programas de auditórios
(PATERNOSTRO, 1999, p. 33).
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O SBT, com o TJ Brasil, lançado em 4 de setembro de 1988, instituiu a figura do
primeiro âncora brasileiro no telejornalismo, concretizado pelo veterano da imprensa escrita,
Boris Casoy, que, além de dirigir e apresentar, comentava os fatos. Segundo Paternostro
(1999, p. 37), essa abordagem opinativa das matérias, muitas vezes, associava-se ao
sentimento da maioria dos brasileiros. Neste modelo, a qualidade jornalística superava as
deficiências técnicas da emissora até então, o que, com a saída de Boris Casoy e sua equipe
para o Jornal da Record, onde ficou até dezembro de 2005, levou o jornalismo do SBT a
perder em credibilidade, segundo esta autora.
Isso fez com que o SBT passasse a apostar, alguns anos mais tarde, numa revitalização
do modelo jornalístico ancorado no sensacionalismo, nos assuntos sobre violência, no uso do
plano-sequência na narração de perseguições policiais, tudo isso motivado pela conquista de
audiência entre as classes socioeconômicas mais baixas, a partir do telejornal Aqui e Agora,
criado em maio de 1991 e extinto em 1997, devido ao esgotamento deste modelo. Esse
mesmo estilo de noticiário, mais popular e sensacionalista, é repercutido também na TV
Record, com o telejornal Cidade Alerta, em 1995.
Os anos de 1990 consolidam o modelo comercial da televisão no Brasil, com a
incorporação da televisão aos hábitos dos brasileiros. Para Squirra, ainda nos anos de 1990, a
televisão, no Brasil, já se tratava do meio de comunicação “[...] mais popular e o que está na
preferência das pessoas como forma de informação, entretenimento, cultura e lazer. Pode-se
afirmar que é impossível imaginar a realidade contemporânea sem a presença da televisão.”
(SQUIRRA, 1990, p. 13).
Esse mesmo período, para o telejornalismo, firma-se como o das experimentações em
nome da disputa pela audiência entre as três maiores emissoras da TV aberta brasileira:
Globo, Record e SBT. Marca também o início da internacionalização das emissoras e de seus
conteúdos e também inicia a implantação da TV por assinatura.
Especialmente, no jornalismo, os anos de 1990 são a época de ênfase na competência e
na credibilidade conferida ao jornalismo também pelos apresentadores, que dão “cara” ao
jornalismo exercido nos telejornais noturnos, como: Willian Bonner e Lilian Witte Fibe,
posteriormente, substituída por Fátima Bernardes, no Jornal Nacional, da Globo; a Band, com
Paulo Henrique Amorim; Boris Casoy, na Rede Record; e Heródoto Barbero, na TV Cultura.
Além disso, os telejornais conquistaram um espaço privilegiado dentre a população brasileira
na divulgação de informações socialmente relevantes, ainda segundo considerações feitas nos
anos de 1990 por Squirra.
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O telejornal tem desempenhado papel fundamental na produção e divulgação
de informações hoje em nosso país. Fatias extremamente consideráveis da
população tomam conhecimento das notícias da sua cidade, da sua região, do
seu país, bem como do resto do mundo, assistindo diariamente a um dos
programas de jornalismo veiculados pelas emissoras de televisão existentes.
(SQUIRRA, 1990, p. 11).

Entre os anos de 1990 e 2000, surgem os canais Globo News, criado em 15 de outubro
de 1996, com o objetivo de levar informações 24 horas, a partir de um canal na TV fechada e
paga. Nesse período, a Band também estreia o canal jornalístico Band News, na TV Fechada.
E em 2007, a Record, pioneiramente, lança o primeiro canal exclusivamente jornalístico na
TV aberta: o Record News. Para Mattos, atualmente, a televisão e também o telejornalismo
brasileiro perpassam, neste século, por novos desafios.
Em resumo, a televisão brasileira começou o terceiro milênio alicerçada em
alto nível de qualidade técnica que lhe permite competir no mercado
internacional, exportando programas para dezenas de países e participando
assim das novas tendências de um mercado cada vez mais globalizado. Em
contrapartida, as novas perspectivas mundiais levam a televisão também a
enfrentar e se adaptar às tendências do mercado, no qual a própria tecnologia
que tanto ajudou o seu desenvolvimento passou a competir com ela mesma,
por causa do avanço da informática, da internet, da televisão paga e das
novas aspirações e conceitos que impulsionaram a humanidade neste
milênio. As tendências indicam que o modelo de negócio do setor de
radiodifusão e televisivo, dirigido para um mercado de massas, até aqui
adotado vai sofrer transformações radicais e partir para uma segmentação
cada vez maior e mais complexa. Isso se deve principalmente aos novos
meios de distribuição de conteúdos via internet, que tem fragmentado o
mercado e contribuído para o aparecimento de novos padrões de consumo de
informações e de outros conteúdos. (MATTOS, 2005, p. 156-157).

Apesar de os prognósticos sobre o futuro da TV aberta no Brasil direcionarem para
muitos desafios, especialmente, pelas novas configurações comunicacionais advindas do
estabelecimento das mídias digitais e também pelos novos consumos dos conteúdos
televisivos no Brasil, que caminham muito mais para a TV por assinatura e para uma nova
configuração de programação televisiva mais organizada pelos assinantes do que pelas grades
das emissoras, como o Netflix, processos esses que não se constituem como objetos de estudo
neste trabalho.
Mesmo assim, é preciso considerá-los dentre o panorama sobre a TV aberta no Brasil,
no início do século XXI. De modo que, apesar de tantas previsões desafiadoras sobre o futuro
televisivo, a televisão aberta no Brasil, ainda no início dos anos 2000, prossegue em um lugar
privilegiado dentre os demais meios de comunicação nacionais, conforme constatou a
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Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 – hábitos de consumo de mídia pela população brasileira,
de iniciativa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (BRASIL,
2014).
De acordo com esta pesquisa, a TV continua tendo predominância nos lares brasileiros
em 2015, com 95% dos entrevistados que afirmaram ver TV, sendo que 73% afirmaram
assisti-la diariamente.
A pesquisa também retrata quais são os usos que os brasileiros conferem à televisão:
para se informar, com 79% das respostas; como diversão e entretenimento, com 67%; para
passar o tempo livre, com 32%, para assistir a um programa específico, com 19%. E até
mesmo aqueles que afirmaram ter esse meio de comunicação como uma companhia, com
11% das afirmativas. (BRASIL, 2014, p. 15).
Outro ponto relevante nesta pesquisa foi sobre o hábito do brasileiro em assistir à
televisão e concomitantemente realizar outras atividades, como: comer alguma coisa, com
49%; conversar com outra pessoa, com 48%; realizar alguma tarefa doméstica, com 21%;
bem como usar as novas tecnologias: o celular, com 12%; usar a internet, 12%; e trocar
mensagens instantâneas, 7%; e outros 23% disseram que não realizam nenhuma atividade
enquanto veem a televisão (BRASIL, 2014, p. 16). Portanto, há um maior número de
brasileiros casando o uso da televisão com outras atividades concomitantemente. Assim, na
pesquisa, infere-se que a TV ligada não significa necessariamente a recepção do conteúdo
veiculado, visto que ocorre uma divisão do hábito de ver televisão com outras atividades entre
os brasileiros.
A pesquisa analisou ainda a exposição do público em frente à TV, medida em horas,
que apresentou uma média nacional de 4 horas e 31 minutos de intensidade em que o
brasileiro costuma ficar diante de um televisor, de segunda a sexta-feira. Tempo que nos
finais de semana fica em torno de 4 horas e 14 minutos. O estado de Goiás, dentre este
parâmetro, apresentou um tempo de exposição de 4 horas e 19 minutos, de segunda a sexta, e
de 3 horas e 34 minutos nos finais de semana.
1.4

História da TV e dos telejornais em Goiás
A televisão chega a Goiás na segunda fase da TV no Brasil, no começo dos anos de

1960, com a TV Rádio Clube, primeira emissora televisiva goiana, que iniciou suas
transmissões em setembro de 1961. Se apropriando não somente das narrativas radiofônicas, a
emissora teve como matriz a estrutura física e até o nome de rádio, como destaca Godinho
(2008, p. 11): “Como ninguém no Estado conhecia sobre televisão, o jeito foi nomear TV de
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rádio. Juntou tudo, virou TV Rádio Clube.” Para a fundação da TV, a Rádio Clube, emissora
radiofônica existente desde 5 de julho de 1942, deu todo o suporte, pois se tratava de um dos
veículos que pertencia à rede de rádios, jornais e emissoras dos Diários Associados, de Assis
Chateaubriand. Ele que também era proprietário da própria Rádio Clube e do jornal Folha de
Goyaz, segundo diário do Estado em audiência, na época.
A TV goiana começa suas operações usando equipamentos que sobraram da reforma
da TV Tupi, sob o comando de Francisco Braga Sobrinho, que foi delegado, por
Chateaubriand, a fundar a primeira televisão dos Diários Associados em Goiás. Assim como
se caracterizou o início da TV em outras partes do Brasil, em Goiás não foi diferente, com a
falta de profissionais especializados nesse meio de comunicação e com bastante improviso,
decorrente também da carência de equipamentos. Afinal, segundo Godinho (2008), uma única
câmera Dumont, que fora emprestada do Rio de Janeiro, além de um transmissor e antena,
foram usados para gerar toda a programação inicial da emissora. Acarretando um modo
peculiar na transmissão, como relata Godinho (2008).

Funcionava assim: o publicitário e radialista Cunha Júnior, egresso da rádio,
tinha de apresentar um telejornal. Ficava atrás de uma mesa escura e
simples, repleta de papéis, sentado numa cadeira dura, seus olhos se
revezando entre ler as notícias em uma folha e a única câmera. Para o
telespectador não dormir, a equipe colava algumas fotografias ou desenhos
na parte de trás do cenário (também tosco) e a câmera ficava indo e
voltando: Cunha-fotos, fotos-Cunha. Alguns entrevistados disseram que
havia queixas de pessoas tontas com aquele balanço de imagens. Para
transmitir filmes, um projetor jogava a imagem na parede e a câmera filmava
e transmitia para as casas. [...] Com a programação no ar, surgia um locutor
com a voz empostada (que trouxe do rádio), sorriso de orelha a orelha,
anunciando: - Senhoras e senhores, ficaremos fora do ar por alguns minutos
porque vamos transmitir um sensacional jogo de futebol. Com uma só
câmera, eles apagavam a imagem, desligam os fios, saíam com a câmera,
entravam no carro (ou a carregavam nas costas), corriam para o Estádio
Olímpico [...] e ligavam tudo novamente. O telespectador que esperasse o
tempo do transporte. (GODINHO, 2008, p. 18).

A TV Rádio Clube em Goiás, assim como a televisão brasileira em sua primeira fase,
também teve o suporte de verbas publicitárias, investimentos do capital privado e programas
com nomes ligados aos patrocinadores. Um exemplo foi o programa de auditório, na época,
patrocinado por uma loja de eletrodomésticos - General Novilar Comanda o Espetáculo.
Além desse, outros programas teatrais e radiofônicos foram ao ar, como o teleteatro Do Outro
Lado, de cunho espírita e exibido ao vivo. No telejornalismo, a emissora, que posteriormente
passou a ser chamada de TV Goiânia, produziu o primeiro telejornal de Goiás, o Folha de
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Goyaz na TV. “O programa era feito seguindo o modelo radiofônico de narração de fatos,
porém com filmes em preto- e-branco.” ( ANDRADE; TEMER, 2013, p. 34).
Nos anos de 1980, a ex- TV Rádio Clube, então TV Goiânia, passa-se a chamar TV
Goiá, retransmitindo a TVS, emissora mais tarde integrada ao SBT. Posteriormente, nos anos
de 1980, a TV Goiá começa a retransmitir a Rede Record, em Goiás. Nesse momento, o
telejornalismo diferencia-se com o noticiário Goiânia Urgente, criado em 1981, que investe
no depoimento popular, diferentemente dos noticiários de outras emissoras locais já existentes
na época. “Os jornalistas que produziam o programa na época primavam não só por discutir
os assuntos com a população, mas, também, dar voz a ela, utilizando uma linguagem
coloquial e interativa.” (ANDRADE; TEMER, 2013, p. 38). O telejornal ficou no ar até 2008,
quando foi extinto e deu lugar ao atual programa Balanço Geral. Hoje, além desse, a emissora
possui os seguintes noticiários regionais goianos: Goiás no Ar, Cidade Alerta Goiás e o Goiás
Record.
Em 23 de outubro de 1963, foi fundada a segunda emissora televisiva de Goiás, a TV
Anhanguera, pertencente à Organização Jaime Câmara, que já detinha o pioneirismo na
fundação do pioneiro impresso diário da capital, O Popular, e também possuía a Rádio
Anhanguera. A primeira atração televisiva da emissora foi a Hora da Ave Maria ou Hora do
Ângelus, sendo a mais antiga atração da TV goiana ainda exibida, criada por uma exigência
do dono da Organização Jaime Câmara, devido à sua crença católica, segundo Godinho
(2008, p. 25). Goiás passa, então, a ter duas emissoras televisivas, que irão competir por
profissionais, tecnologias e anunciantes.
A Anhangüera nasceu dando o que falar. Trouxe praticamente a equipe
inteira da concorrente TV Goiânia, ex-TV Rádio Clube. Começou como
afiliada da Record, passou pela TV Excelsior e só depois viraria Globo. [...]
O estrago que fez na TV Goiânia não se resumia à boa equipe que formou.
Quando entrou no ar, Jaime Câmara já adquirira um videotape, que permitia
que parte da programação (a que vinha de fora) fosse gravada. (GODINHO,
2008, p. 26-27).

Entre as primeiras atrações regionais da TV Anhanguera estava a pioneira telenovela
goiana, a Família Brodie. Um incêndio na emissora, em setembro de 1967 - não se sabe ao
certo se criminoso ou acidental - fez com que emissora adquirisse equipamentos mais
modernos, o que, de certa forma, impulsionou a programação com novas atrações, como: o
programa infantil, exibido no domingo à tarde, O Mundo é das Crianças, que foi veiculado de
1966 a 1977; o programa voltado para o jovem goiano, A Juventude Comanda, e o programa
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República do Cerradão, do coronel Hipopota, “[...] que foi considerado o Chacrinha de
Goiás. O programa foi um dos sucessos de audiência da década de 1970.” (ANDRADE;
TEMER, 2013, p. 36). Além do programa Frutos da Terra, que foi lançado em 1983 e é
exibido até hoje.
No telejornalismo, um dos primeiros noticiários lançados foi o O Popular 2, com
notícias e informações retiradas do jornal impresso homônimo. De acordo com Godinho
(2008, p. 41): “Para incrementar o noticiário dependente do jornal O Popular, fazia rádioescuta. Ou seja, ouvia emissoras ‘pescando’ as melhores notícias nacionais e internacionais.”
Somente três anos mais tarde, a emissora assinaria contrato com a agência internacional de
notícias, UPI, possibilitando obter notícias em tempo real, segundo o autor.
Na mais recente história do, então, Grupo Jaime Câmara, a TV Anhanguera destaca-se
como a primeira emissora televisiva goiana a veicular sua programação em transmissão
digital (HD-TV), desde 4 de agosto de 2008, na capital goiana. Em 2014, as suas 11
retransmissoras, em Goiás e no Tocantins, já passaram a emitir sinal televisivo em alta
definição. No telejornalismo, a TV Anhanguera possui atualmente os seguintes noticiários
locais goianos exibidos em Goiânia: Bom Dia Goiás; Jornal Anhanguera Primeira EdiçãoJA 1ª Edição; Jornal Anhanguera Segunda Edição - JA 2ª Edição, bem como os programas
jornalísticos, Globo Esporte – GO, veiculado, de segundo a sábado, no turno vespertino, após
a primeira edição do telejornal JA – 1ª Edição; e mais o Jornal do Campo, exibido aos
domingos de manhã.
Numa sequência cronológica, a terceira emissora televisiva aberta em Goiás foi
idealizada pela administração pública, a atual Televisão Brasil Central - TBC, canal 13, criada
em maio de 1975. A Brasil Central era retransmissora da TV Bandeirantes, nos anos de 1980;
E nos anos de 1990, passou a retransmitir a TV Cultura, e, mais recentemente, em 2009,
também veicula a programação da TV Brasil, televisão pública ligada à Empresa Brasil de
Comunicação. (ANDRADE; TEMER, 2013, p. 37). Conforme Godinho (2008, p. 54), é uma
das emissoras goianas caracterizadas por incentivar a divulgação de produções regionais, bem
como as políticas e ações governamentais. No telejornalismo, os noticiários regionais
veiculados atualmente pela emissora são: JBC 1ª Edição; TBC Notícias e programas
jornalísticos, como o Roda de Entrevista e Sobre Todas as Coisas. As demais produções
veiculadas são terceirizadas.
No final dos anos de 1980, foi fundada outra emissora televisiva em Goiás, a TV Serra
Dourada, criada em 14 de maio de 1989. A emissora surgiu pertencente ao grupo Alô Brasil,
com a concessão obtida pelo senador Benedito Vicente Ferreira, sendo atual afiliada ao SBT
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em Goiás. No dia seguinte ao de sua inauguração, a emissora estreou o seu primeiro
telejornal, o Telejornal Goiás, que foi a primeira produção local da emissora. Além desse, os
pioneiros programas regionais foram: “Top Show (programa de auditório), TV Fashion (de
moda, aos sábados), Porteira Aberta, Roda de Chimarrão e Teleshopping.” (GODINHO,
2008, p. 80). No telejornalismo, em 31 de setembro de 1991, entrou no ar o Jornal do Meio
Dia, que tem sido, atualmente, o programa de maior audiência desta emissora.
O início do século XXI marca a emergência de outras emissoras na história da
televisão em Goiás, segmentações e mais investimentos em tecnologias. Na TV aberta, surge,
em 2002, a TV Goiânia, retransmissora da Band, com destaque para programas jornalísticos
Chumbo Grosso, ainda no ar, com conteúdos e formatos semelhantes ao Cidade Alerta e mais
outras duas produções locais, o Fala Goiás e Band Cidade.
Em 2005, entrou no ar a Fonte TV, anteriormente batizada de Rede Cristã de
Comunicação, ligada à Igreja Apostólica Fonte da Vida, com programação de cunho
evangélico, composta por noticiários, programas de entrevistas e cultos religiosos. No ano de
2006, o jornal diário – Diário da Manhã – lança a primeira TV na internet em Goiás, a
DMTV, com telejornalismo de hora em hora e outros programas variados. Posteriormente, são
criadas, no território goiano, duas emissoras educativas: Em 2007, foi lançada a emissora da
Pontifícia Universidade Católica de Goiás-PUC, a UCG TV, rebatizada de PUC TV Goiás,
com sede em Goiânia. E, em dezembro de 2009, foi fundada a TV UFG, uma fundação
situada no campus 2 da Universidade Federal de Goiás-UFG, em Goiânia, que além de
produções e noticiário local, é repetidora dos programas da Rede das Instituições Federais de
Ensino Superior.
1.5

As relações da TV brasileira com a educação
Ao se pensar a relação da TV no Brasil com a educação, diversas são as propostas de

correlacionamentos existentes entre as áreas de comunicação e educação, que podem incluir a
televisão na mediação desses campos. Dentre as possibilidades de intervenções sociais que se
materializam em algumas grandes tendências nos estudos sobre esta interface, as recorrentes
são: a) a área de educação para os meios; b) a mediação tecnológica na educação, baseada, em
síntese, no uso das tecnologias da informação e da comunicação nos processos educativos; c)
a gestão da comunicação no espaço educativo, direcionada para programas que articulam
comunicação/cultura/educação no desenvolvimento de ecossistemas comunicativos tanto nos
ambientes formais e da educação informal quanto nas emissoras de televisão e rádio
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educativas; e, por fim, d) a área da reflexão epistemológica entre comunicação/educação,
direcionada mais ao âmbito acadêmico. (SOARES, 2000, p. 22-23).
Esta dissertação, por sua vez, busca concentrar-se num recorte de estudo que se atenha
à cobertura do assunto educação pelos meios de comunicação, bem como visa analisar e
discutir à produção social de sentidos que a mídia configura a este tema, ao divulgá-lo em
seus conteúdos. Considera-se relevante empreender uma pesquisa que trate de uma
abordagem sobre a educação realizada pelos meios de comunicação que não possuam uma
finalidade educativa, a exemplo, dos canais e programas educativos, espaços esses onde há
uma espécie de contrato prévio entre emissores e receptores para a produção e circulação de
informação/formação, mas que não representam a educação formal.
Do contrário, reitera-se, conforme defende Baccega (2000), que é necessário analisar
os meios de comunicação das redes televisivas comerciais, que impelem os públicos,
cotidianamente, com suas linguagens e com seus modos de interpretarem o mundo e de
também efetuarem aprendizagens diversas, especialmente, a partir das imagens.
Eis outro ponto importante no processo de reflexão sobre o campo
comunicação/educação: já não se trata mais de discutir se devemos ou não
usar os meios no processo educacional ou de procurar estratégias de
educação para os meios; trata-se de constatar que eles são educadores
primeiros, pelos quais passa a construção da cidadania. É desse lugar que
devemos nos relacionar com eles. E é esse o lugar onde temos que esclarecer
qual cidadania nos interessa. Afinal, são eles a fonte primeira que educa a
todos os educadores: pais, professores, agentes de comunidade, etc.
Precisamos procurar entendê-los bem, saber ler criticamente os meios de
comunicação, para conseguirmos percorrer o trajeto que vai do mundo que
nos entregam pronto, editado, à construção do mundo que permite a todos os
pleno exercício da cidadania. (BACCEGA, 2000, p. 22).

Assim, conforme defende Baccega (2000), os meios de comunicação também
precisam ser considerados como outro campo de aprendizagens sobre o cotidiano, o mundo e
as relações entre os homens. Principalmente, focando-se na mídia comercial brasileira, a qual
a maioria dos brasileiros ainda tem acesso à programação gratuitamente.
Há, portanto, a necessidade de se empreender mais estudos sobre a relação da
comunicação e educação que vão além da crítica operada aos meios de comunicação como os
que prejudicam a educação formal, tão bem representada pela escola e pelo lar, bem como
nem só os vangloriando e exaltando a abordagem instrumental e a inclusão desses no
ambiente escolar, considerando – mas, não apenas restringindo – as pesquisas à leitura crítica
dos meios e/ou à educação para os meios. Linhas de estudos estas que, conforme Barros e
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Honório (2003, p. 11), parecem levar a um ponto “pacífico”, a saber: “[...] a ‘desistência’ da
compreensão dos produtos da mídia como um lugar privilegiado de intercâmbio de saberes,
de abertura a novo mundos, de construções críticas, criativas e reflexivas.”.
Fischer (2003) dedica sua obra - Televisão & Educação: fruir e pensar a TV - a
compreender os meios de comunicação e suas linguagens, especialmente, a televisão, como
“dispositivos pedagógicos midiáticos”. Fundamentada, principalmente, na perspectiva de
Michel Foucault, a autora discute as formas e os discursos pelas quais as mídias contribuem
na formação dos sujeitos, de suas subjetividades, bem como na constituição de outros modos
de aprender, de saber e de estar no mundo.
Não há dúvidas, por exemplo, de que a TV seria um lugar privilegiado de
aprendizagens diversas; aprendemos com ela desde formas de olhar e tratar
nosso próprio corpo até modos de estabelecer e de compreender diferenças
de gênero (isto é, de como “são” ou “devem ser” homens e mulheres),
diferenças políticas, econômicas, étnicas, sociais, geracionais. As profundas
alterações naquilo que hoje compreendemos como “público” ou “privado”
igualmente têm um tipo de visibilidade especial no espaço da televisão, e da
mídia de um modo geral [...] Estou falando em modos de existência narrados
através de sons e imagens que, a meu ver, têm uma participação significativa
na vida das pessoas, uma vez que de algum modo pautam, orientam,
interpelam o cotidiano de milhões de cidadãos brasileiros – ou seja,
participam da produção de sua identidade individual e cultural e operam
sobre a constituição de sua objetividade. (FISCHER, 2003, p. 16).

Observa-se que pode ser estabelecido um paralelo entre os pensamentos de Baccega
(2000) e de Fischer (2003) quanto à relevância de se realizar mais estudos sobre a televisão,
especialmente, a TV aberta no Brasil. As duas autoras vislumbram este meio – a televisão como um espaço que também ensina e que se pode aprender com esta.
Desse modo, Fischer (2003, p. 17-54) defende que o trabalho pedagógico diante da
televisão parte da discriminação dos mais diversos conteúdos televisivos, perpassando pela
análise dos gêneros e dos formatos televisivos, enquanto estratégias no conjunto dessa análise,
considerando o detalhamento da linguagem desses meios e até os aspectos emocionais que
cada narrativa pode suscitar nos telespectadores. Na tarefa de propor a televisão como um
objeto de estudo de um trabalho pedagógico, esta autora considera que, ao se pensar as
possibilidades de análise da TV, é preciso, simultaneamente, considerá-la como linguagem e
fato social.
É segundo essa compreensão da mídia comercial e, especialmente, da televisão, como
resultante das mudanças tecnológicas e da evolução nas formas de comunicação humana, bem
como motivadora de novas formas de cognição e de construção do mundo e também
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participante na constituição dos sujeitos, que se pretende verificar como os conteúdos sobre a
educação produzidos e divulgados nos telejornais acabam por produzir sentidos sobre este
tema. Sendo, portanto, uma maneira de se relacionar comunicação e educação, que também
pode incorrer numa difícil administração dos sentidos e significados que a mídia especificamente, a televisão - configura à educação brasileira, conforme defende Fischer
(2003):
Assim é que, pressionada, a TV brasileira se manifesta a favor da educação,
não se cansa de registrar problemas de falta de professores ou de baixos
salários, mas simultaneamente oferece ao espectador repetidas cenas
melodramáticas de mestras abnegadas que ensinam “por amor”; ou, numa
contradição menos explícita mas talvez mais eficaz, ensina que de fato o
sucesso individual e privado, a ascensão rápida à fama e aos altos salários
(de uma modelo ou de um jogador de futebol) funciona bem mais do que a
educação propriamente dita. (FISCHER, 2003, p. 21).

Nesta passagem, Fischer (2003) exemplifica como, usualmente, a televisão brasileira
se porta, em seus conteúdos, ao divulgar o tema educação. Assim, a TV ora se coloca a favor
do interesse público que há, reconhecidamente, neste assunto, e defende a qualidade na
educação, nos espaços educacionais e as lutas das diversas categorias dos profissionais desta
área; Outras vezes, sabota ou contradiz o que fala sobre educação, quando apresenta imagens
e relatos de professores que, apesar dos baixos salários e da carência de prestígio no
magistério, continuam a lecionar, mostrando essa atitude como quase um sacerdócio, e não
como qualquer outra profissão que possui direitos e deveres dos trabalhadores. Ou mesmo,
exibe casos de outras profissões que alçam, rapidamente, prestígio social e melhores salários,
a despeito do acesso e permanência nos estudos, do que os sujeitos que optam pela carreira na
área educacional ou pela formação acadêmica.
Gerzson (2007) corrobora este pensamento de Fischer (2003) e ressalta ainda, em sua
tese, as contradições que incidem quando a mídia aborda o tema educação, especificamente,
ao analisar as três principais maiores revistas semanais brasileiras: Veja, IstoÉ e Época –
objetos de estudo de seu doutorado. A autora realizou uma análise de discurso dessas três
revistas, segundo a perspectiva foucaltiana e embasada no conceito de governamentalidade e
na lógica neoliberal que rege a sociedade contemporânea, para analisar como as revistas
produzem significados, por meio de suas linguagens, e operam na compreensão da educação,
ao instituir maneiras de se pensar esta temática, segundo a lógica neoliberal.
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Essas mídias costumam narrar de forma contravertida a situação da
educação. Em algumas situações, ela é concebida como responsável pelo
processo civilizatório e pelo desenvolvimento da sociedade brasileira e, em
outras, e [sic] educação e as instituições escolares são mencionadas em
processos de degradação e falência. As matérias recorrentemente reprovam a
educação, responsabilizando os professores pela baixa qualidade do ensino.
A conjuntura educacional é criticada nas revistas por sua incapacidade de
responder por problemas sociais e econômicos constituídos historicamente.
(GERZSON, 2007, p. 44).

Assim, como infere Gerzson (2007), essas revistas nacionais acabam sugerindo
iniciativas para a educação, fazendo prognósticos e proposições para as instituições
educacionais e os sujeitos envolvidos nesses espaços, bem como responsabilizam o universo
educacional por uma melhoria na qualidade de vida e bem-estar da população, fazendo
circular, por meio de seus conteúdos, as racionalidades e subjetividades das perspectivas
neoliberais encarregadas ao campo da educação.
Para essa mesma autora, nessas mídias, a educação é tratada segundo a “sociedade de
resultados”, que valoriza a concorrência estimulada no mercado livre, inclusive na educação.
Também, os discursos dessas revistas promovem o “governamento da excelência”, em que a
capacitação e as práticas de excelência são exemplificadas, incentivadas e valorizadas nas
falas de especialistas e de personagens. Além da “liberdade festejada”, em que a lógica do
neoliberalismo leva à responsabilização do sujeito pela administração de sua vida e pelo
próprio sucesso, que também perpassa pela educação.
Noutro prisma, Fischer (2003) demonstra que há exemplos positivos na relação entre
TV e educação, que não se limitam à lógica da espetacularização e da invasão de privacidade.
Vejamos um exemplo de narrativa jornalística de boa qualidade [...]. Um
repórter9 conduz sua entrevista de modo a captar a riqueza da experiência de
uma senhora que decidiu estudar e alfabetizar-se aos 60 anos; nela, o editor
busca o brilho dos olhos felizes ou a mão manchada e trêmula da mulher,
enquanto o jornalista respeitosa e sensivelmente conduz a entrevista à
narração de uma série de lembranças e de promessas de alguém que tem uma
série de percepções interessante sobre a vida, o imenso prazer de “saber
mais”; além disso, na reportagem não se deixa de tratar dos graves
problemas do iletrismo ou do analfabetismo, ainda persistentes num país
como o Brasil. Ou seja, sentado diante da TV, estará neste caso um cidadão
respeitado em seu direito de receber a informação rica, carregada de vida e
complexidade, para além de uma gratuita publicização da vida privada nas
telas da televisão. (FISCHER, 2003, p. 61).

9

A autora se refere à reportagem sobre educação de adultos conduzida pelo repórter Caco Barcellos e veiculada,
em 2000, pelo Canal Globo News no programa Espaço Aberto.
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Portanto, o que se nota nesses exemplos anteriores é que as relações sobre a educação,
segundo a ótica midiática, são dialéticas. Ora, esta é apresentada como potência e capaz de
garantir a “soberania nacional” e pessoal daqueles que tiveram acesso ao ensino; outrora, é
censurada, condenada e taxada com “notas vermelhas”, como ressalta Gerzson (2007, p. 49).
Ou, também, de acordo com Pinto (1982), essas polarizações podem ser compreendidas como
integrantes do caráter histórico-antropológico da educação (1982, p. 34, grifo do autor): “A
educação é por natureza contraditória, pois implica simultaneamente conservação (dos dados
do saber adquirido) e criação, ou seja, crítica, negação e substituição do saber existente.”.
A partir desses exemplos de inter-relação entre televisão e o tema educação divulgado
por esta mídia, visa-se, desse modo, aproximar os estudos de comunicação e educação. Os
exemplos da cobertura televisiva do tema educação trazidos neste tópico estão longe de
esgotarem o assunto. Afinal, sobre a abordagem da temática educação na TV brasileira,
ressente-se de referenciais bibliográficos que contextualizem, histórico e empiricamente,
como seu deu a cobertura do tema educação desde o início da televisão brasileira até a
atualidade. Excetuando-se as dissertações e teses de doutorado que analisaram o tema
educação em canais ou programas de televisão educativos no Brasil, bem como as pesquisas
realizadas por investigadores com foco neste assunto, de acordo com determinados períodos
no jornalismo impresso brasileiro.
1.6

Jornalismo e educação
O jornalismo estabelece relações com os mais diversos campos de saber, influenciando

as percepções sobre esses e sendo influenciado pelas esferas social a que se propõe divulgar,
numa constante interação social. Com a área da educação não é diferente. A relação entre
educação e jornalismo é antiga e remonta a origem dos jornais, conforme explica Moraes
(2013).

O movimento da Reforma protestante viu nas atividades de comunicação em
massa a forma mais eficiente de sua propaganda, o que possibilita, inclusive,
o fortalecimento das línguas nacionais e o incentivo à alfabetização. Durante
muitos anos, séculos até, os jornais foram conduzidos por intelectuais e
políticos que apostavam na transformação social por meio da popularização
de seus discursos político-ideológicos. (MORAES, 2013, p.17).

Esse caráter mais educativo do jornalismo inicia no século XVIII até a segunda
metade do século XIX com o primeiro jornalismo, conforme conceitua Marcondes Filho
(2002), época de efervescência do jornalismo político-literário. “Nessa época do jornalismo
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literário, os fins econômicos vão para segundo plano. Os jornais são escritos com fins
pedagógicos e de formação política.” (MARCONDES FILHO, 2002, p.12).
Mesmo com a Revolução Industrial e a transformação do jornalismo para uma vertente
mais comercial, a partir da segunda metade do século XIX, e a profissionalização desta
prática, bem como o início do processo de urbanização da sociedade, os jornais continuaram a
cumprir um papel socializador e educativo, conforme explica Moraes (2013), especialmente
pelos folhetins, ensinando o público sobre o que ver, ler e como se portar. Promovendo uma
educação informal ao longo de anos e também se constituindo com fonte documental de
pesquisas, por exemplo, para historiadores, sobre relatos de vários temas, como a educação
formal, cujos sentidos das ideias pedagógicas, das práticas e das políticas educacionais
encontram registros históricos pelas narrativas dos jornais.
As aproximações entre jornalismo e educação implicam em se levantar suspeitas sobre
a possibilidade educativa na prática jornalística, conforme o modelo televisivo comercial
operado no Brasil, baseado muito mais na ênfase informacional do que numa função
educativa. De acordo com Bahia (1971), a função principal do jornalismo é informar.
A informação é a principal finalidade do jornalismo. Ela deve ser verdadeira
e íntegra, descobrindo e comunicando, pela imprensa, pelo cinema, pelo
rádio, pela televisão ou outros meios, os fatos que pela sua própria natureza
convém sejam públicos e não meramente particulares. Sua autoridade
emana, principalmente, do conjunto das instituições política e econômicas.
(BAHIA, 1971, p. 37).

Amaral (1982, p. 17, grifos do autor), por sua vez, defende que, além de informar, os
jornalismo também possui outras quatro funções: política, econômica, educativa e de
entretenimento. Para ele, essas quatro funções são encontradas nas comunicações
midiatizadas dos países capitalistas. Já nos países socialistas, a função educativa é a mais
evidente no jornalismo, enquanto em outros governos “fortes” ou autoritários, o jornalismo
encontra-se a serviço e à força desses regimes.
Segundo este autor, a função educativa no jornalismo ocorre de diversas maneiras:
pela publicação de noticiários internacionais; debates na Câmara e no Senado; páginas
especializadas sobre problemas educacionais; reportagens sobre as múltiplas atividades
humanas; comentários e editoriais ou pela simples apresentação de fatos; dentre outros modos
(AMARAL, 1982, p. 18-19). Ou seja, para este o autor, a função educativa no jornalismo não
está somente na abordagem do tema educação, em si, mas, de maneira geral, esta função
existe subjacente nas informações trazidas pela imprensa.
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A compreensão dos cruzamentos entre jornalismo e educação não se restringe às
especializações das práticas jornalísticas ao que seria o jornalismo educativo e nem se limita à
existência de emissoras, programas e reportagens educativos, mas, enxerga-se que a
contribuição do jornalismo para a educação - compreendida num âmbito maior que a
escolarização e que engloba a formação de conhecimentos e de saberes no cotidiano - iniciase na seleção de temas que esses meios noticiosos realizam, e, por consequência, pautam e
agendam as discussões sociais, conferindo ainda aos fatos e assuntos pontos de vistas para a
interpretação e significação feita pelos públicos.
De acordo com Baccega (2003), a primeira mediação, que é efetivada pelos meios de
comunicação e, especificamente, pela televisão e que antecede o ponto de vista conferido ao
relato dos fatos, embora se interajam, inicia-se com a pauta. Termo, que no linguajar
jornalístico, se refere ao processo sistematizado de se definir quais assuntos serão revestidos
de valores e enquadramentos para representar a totalidade do mundo. Fatos selecionados pelos
enunciadores-enunciatários e que irão compor a agenda de temas que “necessitam” ser
discutidos pela sociedade, conforme explica Baccega (2003).
Entre tantos acontecimentos que ocorrem na cidade, no país e no mundo,
quais os que devem ser pautados, isto é, quais os que merecem aparecer no
jornal, na revista, na televisão, fazendo compor o mundo como se apenas
aqueles, os fatos escolhidos, fossem o mundo todo. Trata-se de um processo
metonímico – a parte pelo todo – que nos passa a convicção de que o mundo
que existe é aquele, o escolhido, o selecionado, sem que tenhamos clareza de
que a inclusão de um determinado fato significou a exclusão de um número
infindável de outros que, por não chegarem aos meios de comunicação, não
se tornarão públicos. (BACCEGA, 2003, p. 24, grifos da autora).

Assim, o que esta autora esclarece é que os meios de comunicação fazem é mediar a
relação dos sujeitos entre si e com o mundo, primeiramente, a partir da seleção dos fatos
sociais, fazendo com que os indivíduos tomem conhecimento de outras ocorrências dentro e
fora de seu pequeno universo de convivência, por meio de relatos sobre o cotidiano. Estes que
são construídos pelos meios de comunicação, a partir de operações de seleção e exclusão de
temas que irão compor a agenda temática da mídia.
Esses filtros iniciais organizados pela mídia, nos estudos sobre o jornalismo,
configuram a hipótese do Agendamento ou Agenda Setting, formulada por Maxwell
McCombs e Donald Shaw, que tem por objetivo fundamentar e validar os argumentos de que
os meios de comunicação estabelecem a tematização de assuntos considerados como
relevantes para a formação da opinião pública. Longe de impor ou persuadir, a mídia acaba
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apresentando, aos públicos, uma lista de assuntos sobre os quais é importante pensar e até
mesmo ter uma opinião, por meio do agendamento midiático (TEMER; NERY, 2004, p. 71).
De tal maneira, que a seleção, organização e difusão de assuntos que devam ser noticiados e
conhecidos formam novos modos de se obter conhecimento sobre/no mundo social.
Especialmente, segundo Fischer, no contexto da televisão.
Estou aqui ressaltando também e, principalmente, as mínimas estratégias de
a televisão afirmar-se como um lugar especial de educar, de fazer justiça, de
promover a “verdadeira” investigação dos fatos (relativos a violências,
transgressões, crimes de todos os tipos) e ainda de concretamente “ensinar
como fazer” determinadas tarefas cotidianas, determinadas operações com o
próprio corpo, determinadas mudanças no cotidiano familiar e assim por
diante. (FISCHER, 2003, p. 18).

De modo que essa tematização midiática proporciona usos diferenciados dos
conteúdos e dos bens simbólicos gerados pelas mídias, cuja eficiência no processo
comunicacional não se limita somente às operações articuladas, às intencionalidades dos
emissores desses conteúdos e os pontos de vistas conferidos por estes aos fatos, mas,
principalmente, naquilo que os receptores ou públicos concedem como funções ou vocações
desses meios, a partir do consumo que realizam e da recepção ativa que operacionam,
conforme a hipótese do Uso e das Gratificações presente nas teorias da Comunicação
(TEMER; NERY, 2004, p. 58).
Assim, do ponto de vista da relação da TV com a educação, o uso e a função dos
conteúdos dos meios de comunicação, e, especificamente, da televisão no Brasil, se legitimam
a partir dos mais variados consumos realizados pelos receptores das informações, conforme
Fischer.
Ver e olhar, de um modo geral, ou especificamente estar diante da TV, olhar
suas imagens pode significar uma série muito ampla de ações e objetivos:
posso olhar para obter conhecimento, para ter notícia de alguma coisa, para
observar como algo acontece, para reproduzir ou imitar um gesto ou
simplesmente para me distrair com o que vejo. (FISCHER, 2003, p. 55).

O agendamento midiático de temas ajuda a virtualizar, a simular e a representar uma
opinião pública compartilhada pelos sujeitos em interação com os meios de comunicação. No
âmbito do jornalismo, esse mesmo agendamento pode ser limitador no processo de obtenção
do conhecimento, do saber, reduzindo-se a clichês que configuram não somente a cultura e as
rotinas produtivas jornalísticas, mas, também, modos de se conhecer o mundo e de conformar
modalidades inusitadas que os públicos precisam operar para obter interações com os meios
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de comunicação. Clichês, por exemplo, como a clássica definição do que é notícia: “Quando o
cachorro morde um homem, isso não interessa; mas quando o homem morde o cachorro, aí
sim, isso é notícia”, ou mesmo, como ressalta Dias (2014, p. 334): “[...] ‘aconteceu, virou
notícia’, que pode muito bem ser reformulado em algo do tipo ‘virou notícia é porque
aconteceu’, limitando o nosso universo de compreensão sobre a própria existência.”.
Portanto, quando se pretende observar e analisar os conteúdos de telejornais que
selecionam e divulgam temas ligados ao universo da educação, conforme proposta desta
dissertação, indiretamente, a teoria sobre o agendamento midiático se faz presente e é
relevante para uma contextualização teórica. Afinal, se a educação chega ao posto de se tornar
uma pauta midiática, considera-se, assim, que, dentre um amplo espectro de fatos sociais, este
assunto foi selecionado, valorado e medido como suficiente para compor a agenda midiática
cotidiana. Baccega (2003) discorre sobre a relação de seleção e exclusão de temas que
constituem o fazer jornalístico na televisão brasileira:
Prova da importância da TV no Brasil de hoje é que o espaço público
começa e termina nos seus limites. O que não saiu na TV não aconteceu,
quando, na verdade, o assunto pautado foi selecionado a partir de critérios
que envolvem interesses, que vão desde os da empresa até o que se refere à
transformação do fato em espetáculo capaz de atrair a atenção do público,
prendendo-o pela emoção. Quando se dá a escolha de um fato entre tantos,
ela já ocorre com o ponto de vista a partir do qual aquele fato será veiculado:
ou seja, além de recebermos, como já dissemos, a parte pelo todo, num
processo metonímico que se quer como verdade, ainda recebemos, junto, o
ponto de vista a partir do qual devemos perceber aquele fato que foi
transformado em notícia. Os demais fatos, silenciados, censurados,
permanecem ser atirados fora da história. (BACCEGA, 2003, p. 56).

Nesse sentido, esta autora esclarece que não somente o agendamento midiático
configura o quê os públicos precisam saber, mas, também, conforma o modo como esses
tomam conhecimento sobre os mais diversos assuntos, por meio das mídias, o que ocorre
diferentemente de uma aprendizagem que acontece nos ambientes formais de educação.
Por exemplo, podemos considerar que advém do telejornalismo muito da apreensão
dos valores estéticos da imagem, da importância do visual dos sujeitos comunicantes diante
da televisão. E, até mesmo, o linguajar operado na TV, como: quando se concede uma
entrevista, a necessidade de se colocar pronto a responder e diante de um repórter ou do
apresentador; a aprender a segurar um microfone; a solicitar um corte, quando se erra ao dizer
algo numa matéria gravada; a dizer somente em off para um jornalista, quando necessário; a
dar uma informação que seja relevante e tenha, até mesmo, um caráter inusitado; entre outros.
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Modos esses de se aprender a ver a televisão, compreender sua linguagem e a se
relacionar com ela, que chegaram ao conhecimento dos públicos muito mais pela convivência
com os telejornais, os quais se aproximam com mais verossimilhança de uma realidade
televisionada, se comparada às obras de ficção e de entretenimento, como novelas, programas
de auditório e filmes, conforme defende Aronchi de Souza (2006).
Em suma, qualquer que seja a categoria de um programa televisivo, ele deve
sempre entreter e pode também informar e educar. Pode ser informativo e
educativo, mas também deve ser de entretenimento. Mesmo nos programas
jornalísticos, o que entretém não é somente a notícia, mas também o cenário,
o repórter na rua, os enquadramentos de câmera, a iluminação, as abertura e
vinhetas. Nós gostamos de dar uma “olhadinha” no figurino do apresentador,
na gravata, no penteado da apresentadora, no terninho da moça do tempo,
etc. Todos esses itens compõem os elementos do entretenimento na TV. Mas
como eles são trabalhados? Como eles são usados para distrair e fazer o
telespectador entrar nesse mundo mágico? (ARONCHI DE SOUZA, 2006,
p. 17, grifos do autor).

Acredita-se que o elemento pedagógico jornalístico não se limita ao jornalismo
educativo, à programação jornalística executada por emissoras educativas ou às reportagens
e/ou aos programas educativos, nem somente ao uso dos meios noticiosos inseridos na escola,
mas, também, se encontra no jornalismo feito no dia a dia, nas redes comerciais de televisão
aberta no Brasil, que utilizando de narrativas e de uma linguagem própria para agendar e fazer
circular temas sociais, produz, assim, modos de aprendizagem, bem como modos de ensinar
os mais diversos assuntos.
Devido à amplitude de abordagens e de potencialidades que o jornalismo possa ter ao
realizar uma produção social de sentidos sobre os mais diversos temas, essa apreensão conduz
para a necessidade de se realizar um recorte temático na pesquisa, que especifique um assunto
capaz de emergir o elemento pedagógico no jornalismo. Portanto, neste trabalho, a escolha foi
por matérias nos telejornais goianos que abordem o tema educação, de modo principal ou
secundário nos conteúdos, com objetivo de conhecer se esses meios versam sobre educação,
que tipo de educação discorrem, o que falam, e, especialmente, como falam sobre este
assunto.
Sobre esta empreitada - a educação como pauta midiática -, há pesquisas já realizadas
no âmbito dos jornais impressos brasileiros, referências essas que servem de guia para uma
pesquisa equivalente a ser efetivada no campo do telejornalismo das emissoras comerciais no
Brasil, principalmente, como no caso deste estudo, na esfera do telejornalismo goiano. Por
exemplo, na pesquisa intitulada A Educação na Imprensa Brasileira (2005), realizada pela
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Agência de Notícias dos Direitos da Infância – ANDI e pelo Ministério da Educação – MEC,
com apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura –
UNESCO. Este estudo analisou, quanti e qualitativamente, 5.362 textos jornalísticos (artigos,
editoriais, entrevistas, colunas, notícias e reportagens) presentes em 57 jornais impressos
brasileiros ao longo de 2004 - foram analisados dois periódicos em cada unidade da federação
brasileira -, cujo foco era ter a educação como tema central e/ou secundário nesses escritos.
De acordo com a publicação, a educação é a temática mais coberta pela mídia
impressa, quando se refere ao correlacionamento deste assunto com o universo das crianças e
dos adolescentes. Este tema é a pauta social mais veiculada pelos jornais impressos de todas
as unidades da federação brasileira, segundo este estudo. Além disso, a pesquisa mostra uma
crescente cobertura do tema educação nos jornais impressos de 1999 a 2004 no Brasil,
conforme base de dados organizada pela ANDI. A abordagem dos textos analisados em 2004,
de acordo com a pesquisa, focaliza, principalmente, a educação que se dá nos espaços
formais, sendo que apenas um terço dos conteúdos totais trouxeram correlações com outras
temáticas, ou seja, buscaram inserir os assuntos educacionais problematizando-os juntamente
com outras questões da agenda pública. Segundo este estudo, essa percepção denota que a
mídia não somente ratifica a visão da sociedade, que enxerga o tema educação estritamente
associado aos espaços educacionais formais, bem como vislumbra os meios de comunicação,
que produzem sentidos socialmente, como auxiliares nesta construção da realidade sobre a
educação, ao evidenciar as discussões e os pontos de vista agendados na sociedade e nos
poderes públicos.
Para a pesquisa organizada pela ANDI e MEC, com apoio da UNESCO, é preciso que
a imprensa não só fale sobre a educação, mas efetivamente agende o tema, pois apesar do
espaço conquistado nos jornais impressos brasileiros, isso não significou que a questão da
qualidade na cobertura deste assunto fosse resolvida. Os dados quantitativos e as inferências
presentes nesta pesquisa contribuem para configuração de categorias de análise em outros
estudos empíricos a serem desenvolvidos também nas mais diversas mídias, bem como
reforçam a necessidade de se empreender mais estudos sobre o tema educação na mídia,
segundo perspectivas que correlacione a hipótese do agendamento midiático, conforme
reflexão abaixo.
Neste sentido, entender não só o que está nas páginas dos jornais de todo o
País mas como esta cobertura retrata a temática da Educação é uma tarefa de
central relevância no processo de verificação da construção do debate
público acerca do assunto. A instrumentalização deste debate pelos veículos
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de comunicação acaba por direcionar as atenções da sociedade para
determinadas questões e por nublar os interesses por outras. (ANDI; MEC;
UNESCO, 2005, p.16).

Outro recente estudo desenvolvido pela ANDI com patrocínio da Petrobras e apoio da
Fundação das Nações Unidas para a Infância-Unicef, Educação no Brasil: Guia de referência
para a cobertura jornalística (2009) apresenta considerações relevantes sobre o papel da
imprensa na construção da agenda pública sobre a educação brasileira. A publicação reitera a
importância da informação trazida pela mídia, para que os cidadãos tomem conhecimento de
seus direitos, bem como ressalta a tarefa que a imprensa possui de incidir na construção da
agenda pública, pois questões trazidas pelos noticiários podem se constituir em focos
prioritários de decisões públicas, influenciando a sociedade e a atuação de governos. Sendo
que os assuntos “esquecidos” pela imprensa dificilmente conseguirão ser foco de atenção da
sociedade e, por consequência, dos poderes públicos.
Mais um fato pertinente trazido pela publicação é sobre a educação enquanto um
valor-notícia, ou seja, um elemento que se refere às características presentes neste assunto que
o tornam um tema de interesse da imprensa, o que garante a sua noticiabilidade. Segundo esta
obra, a educação concorre com outros fatos sociais e eventos por espaços na mídia, mas, nem
sempre, essa concorrência entre os assuntos corresponde à complexidade que o tema educação
possui e precisa ser considerada ao ser comparado com os demais. Incide, desfavoravelmente,
sobre a educação alguns parâmetros de noticiabilidade, como o imediato, característica que
preza pela rapidez nas causas e consequências de fatos e eventos a serem midiatizados, o que
é bastante perseguido pelo jornalismo.
Assim, esta publicação ressalta que muitos são os desafios para que se possa fomentar
o debate sobre educação na imprensa brasileira e para que esta temática ocupe o lugar de
destaque que precisa e merece na agenda midiática nacional. Falar, pautar e divulgar a
educação é elementar na tarefa dos meios de comunicação que visem exercer suas
responsabilidades sociais. Noutro prisma, agendar cotidianamente, ir além das questões
educacionais e problematizar a educação juntamente com outros temas da agenda pública
nacional é sair do “lugar-comum”, é reconhecer que o direito à informação pode caminhar em
consonância com o direito à educação, para um efetivo exercício da cidadania.
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2

UNIVERSO TEMÁTICO: CIDADANIA NO BRASIL
Neste capítulo, a cidadania é apresentada segundo uma perspectiva histórica, desde

sua constituição nas civilizações antigas, perpassando pelas revoluções burguesas até os
avanços desta garantia humana na contemporaneidade. Também é feito o relato histórico do
modelo de cidadania instaurado no Brasil, bem como são esclarecidas as distinções entre os
direitos de cidadania e os direitos humanos.
Ademais, são abordadas algumas expressões de cidadania, que se distinguem entre a
titularidade de direitos, a cidadania ativa e passiva, a cidadania ligada ao consumo e a
subcidadania. Ao final deste capítulo, os temas cidadania, informação e educação são
discutidos numa interdependência, ressaltando que o direito à informação e o direito à
educação são itens constitutivos da cidadania.
2.1

Origem da cidadania: o legado das civilizações antigas
A cidadania, cujo alvo é o homem, constitui-se como construções políticas e históricas

resultantes tanto das mudanças espaço-temporais nas sociedades quanto em relação às lutas e
às modificações socioculturais, que possibilitaram aos indivíduos excluídos da cidadania a
conquista de seus direitos e/ou o usufruto de benesses tuteladas pelo Estado aos
reconhecidamente cidadãos. A cidadania, segundo o pensamento de Hannah Arendt, “[...] é o
direito a ter direitos, pois a igualdade em dignidade e direitos dos seres humanos não é um
dado.” (LAFER, 1988, p. 22).
O exercício dos direitos e deveres de cidadania revela a dinamicidade de seus
conceitos e a sua vinculação ao ordenamento jurídico e político dos Estados em que se
inserem os cidadãos, mas, a cidadania é mais do que uma relação de direitos e deveres, é um
sentimento de segurança, respeito e pertencimento.
Dos primórdios da cidadania nas cidades-estados gregas à concepção de cidadania na
Roma Antiga, passando pelas revoluções burguesas até chegarmos à cidadania moderna
ocorreram importantes processos históricos, em épocas e em territórios distintos, o que
colabora na compreensão de que há distinções na constituição da cidadania. Esses processos
evidenciam “[...] os limites e as possibilidades da ação humana no campo das relações entre
indivíduos.” (GUARINELLO, 2008, p. 29). Para este autor (2008, p. 31), a História Antiga,
pensada como parte essencial em direção ao presente, trata-se de um efeito ilusionista sentido
pela Europa do século XIX de definir o Ocidente em relação ao mundo, a partir de uma
tradição clássica greco-romana, projetando-a no presente como a origem histórica da
civilização humana. Guarinello (2008) considera os distintos processos de concepção da
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cidadania como histórias localizadas e dependentes dos contextos existentes à época nas
cidades-estados gregas, e, posteriormente, na Roma Antiga, que colaboraram na construção de
uma cidadania possível nesses períodos e territórios.
Ao longo de sua obra, Guarinello (2008) discorre sobre as características que havia nas
cidades-estados gregas e que levaram ao surgimento da cidadania e da democracia. Nas
cidades-estados da Grécia Antiga, prevaleciam os laços comunitários reunidos nas polis
(cidades-estados), territórios marcadamente agrícolas, cultivados por médios e pequenos
proprietários de terras privadas e compostos por milhares de indivíduos, onde as noções de
comunidade e Estado se imbricavam.
A participação ativa nos interesses coletivos e nas soluções de conflitos internos das
cidades-estados era uma prerrogativa de alguns indivíduos legitimados enquanto polites
(cidadãos), seja pelos vínculos de sangue ou uma cidadania conferida individualmente por
homenagem ou dada em troca de um favor prestado à comunidade. Coabitava também, nas
cidades-estados gregas, uma vasta população de não-cidadãos, a exemplo, estrangeiros
domiciliados, estrangeiros submetidos ao domínio dos polites, escravos e também mulheres.
Desse modo, o “[...] processo inclusivo de constituição das comunidades cidadãs forjou-se
simultaneamente a um brutal processo de exclusão interna que se tornou cada vez mais agudo,
na medida em que em algumas dessas cidades cresceram.” (GUARINELLO, 2008, p. 36).
As decisões políticas da comunidade eram deliberadas de modo participativo entre
aqueles que eram reconhecidos e legitimados como cidadãos gregos, que discutiam as
questões comunitárias em praça pública, espaço que era chamado de ágora. Na Grécia
Antiga, essa instância constituiu-se como a representação pioneira do espaço público, onde se
realizavam assembleias abertas aos cidadãos, concebendo as primeiras formas de expressão
da democracia participativa e deliberativa ocidental.
A cidadania na Roma Antiga constituiu-se de modo distinto às cidades-estados gregas,
com a formação de um extenso império romano monárquico, em que perderam forças os laços
comunitários existentes nos pequenos territórios, passando a “[...] englobar os senhores de
impérios, fossem ricos ou pobres, habitassem em Roma, na Itália ou nos territórios
conquistados.” (GUARINELLO, 2008, p. 43). Porém, ainda na Roma Antiga, a cidadania
estruturou-se por meio de uma articulação entre inclusão e exclusão, em que, assim como nas
cidades-estados gregas, os patrícios formavam a oligarquia dos descendentes dos fundadores
de Roma e dos proprietários de terras, os quais detinham poder econômico, social e religioso,
ou seja, eram os cidadãos plenos constituídos sob a ordem moral de pater-famílias, expressa
na figura da autoridade patriarcal no âmbito familiar. Também entre a população romana,
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estavam os plebeus, clientes e escravos, que buscavam o reconhecimento de seus direitos
civis.
A dimensão da cidadania na Roma Antiga, na figura de um imperador, configurou-a
como uma sociedade complexa e constituída enquanto um imenso império organizado em
tribos e aldeias, onde os interesses coletivos e comunitários deram lugar à necessidade de
acessão ao poder e ao desejo por vantagens e influências socialmente almejadas, as quais a
proximidade com a realeza romana poderia garantir.
Para Funari (2008, p. 49), a compreensão das noções modernas de cidadania, com
ênfase nas liberdades, associa-se muito à concepção cidadã advinda da Roma Antiga. A
própria origem da palavra cidadania é derivada do latim ciuitas, que significa “ser livre”, cujo
radical ciuis deu origem à ciuita, que significa: cidade, cidadania e Estado. O autor considera
grande parte da história da Roma Antiga como um processo histórico motivado pela luta por
direitos entre plebeus e patrícios, esses últimos considerados como os clássicos e legítimos
cidadãos romanos, com privilégios sociais, econômicos, políticos e religiosos.
A experiência da Roma Antiga colaborou com importantes institutos característicos da
concepção do Direito Moderno, a exemplo, da luta pelos direitos sociais e pela cidadania
travada entre aqueles que não possuíam os direitos civis plenos e os reconhecidamente
cidadãos; além da concessão da cidadania como um dos elementos de cooperação e lealdade
entre os povos; bem como a realização de eleições e o estabelecimento do voto secreto na
república; a consolidação de instituições deliberativas, como Senado e Câmara; leis e
instrumentos de participação popular; o estabelecimento da opinião publicizada; a liberdade
como um conceito subjacente à cidadania. Para Funari (2008, p. 74), essas heranças históricas
clássicas alicerçaram os ideais das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa, que ocorreram
posteriormente e colaboraram para a cidadania na modernidade.
2.2

Revoluções burguesas: contribuições para cidadania e direitos humanos
De acordo com Mondaini (2008, p. 116), a Revolução Inglesa10, que ocorreu no século

XVII (1600-1648), foi um marco fundante na concepção da cidadania, pontuando a transição
do estado monárquico absolutista, do sistema socioeconômico feudalista e da predestinação
teológica da vida humana determinada pelas doutrinas da Igreja Católica Romana para a
revolução encabeçada pela emergente classe burguesa industrial, motivada pelo surgimento de
uma percepção crítica das desigualdades entre aristocracia e burguesia, bem como pela
10

Alguns autores não a consideram como revolução, mas, apenas, como evolução de um sistema, pois não houve
quebra de regime. Além disso, no contexto brasileiro, tende-se a considerar a Revolução Francesa, ocorrida no
século XVIII, na França, como a que influenciou consideravelmente a constituição da cidadania no Brasil.
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ruptura com o passado, embasada na lógica da racionalidade, do liberalismo, da
individualidade amparada pela ética protestante, da universalidade e da autonomia dos
indivíduos enquanto sujeitos de suas vontades, liberdades e interesses.
Para Mondaini (2008, p. 131), a Revolução Inglesa no século XVII instaurou uma
cidadania fundamentada no pensamento liberal. Essa cidadania liberal, na época, foi relevante
no processo histórico de constituição de direitos, por ter condicionado uma transformação
radical no mundo social advinda de uma generalizante “vontade particular” da classe
burguesa em relação às necessidades de instauração das liberdades civis. Mas, ainda sim, essa
cidadania liberal baseou-se em critérios limitantes e excludentes, em que as vantagens e as
regalias prosseguiram nas mãos daqueles que detinham a posse dos meios de produção e da
propriedade privada. Excluindo, desse modo, as classes subalternas da participação e da
representação política no século XVII. “A cidadania liberal foi, pois, uma cidadania
excludente, diferenciadora de ‘cidadãos ativos’ e ‘cidadãos passivos’, ‘cidadãos com posses’ e
‘cidadãos sem posse’”. (MONDAINI, 2008, p. 131).
Singer (2008, p. 201) atribui à Revolução Americana, que ocorreu na segunda metade
do século XVIII, o pioneirismo pela formulação dos direitos humanos, ressaltando que, pela
primeira vez na história ocidental, a independência de uma nação fundamentou-se nos
princípios de preservação das liberdades do povo norte-americano, que era constituído, à
época, por agricultores familiares, artesãos urbanos, pequenos comerciantes, englobando
latifundiários escravistas, intelectuais e profissionais. Além disso, a Revolução Americana
baseou-se na força da liberdade individual reunida como um ideário coletivo contra a tirania
do Estado inglês colonizador, movimento revolucionário que se estabeleceu a partir de uma
noção de cidadania de cunho liberal e baseada na ética protestante.
Tanto Singer (2008) quanto Karnal (2008) esclarecem os limites nas garantias dos
direitos humanos e de cidadania advindos da Revolução Americana pela independência das
13 colônias norte-americanas do domínio da Inglaterra colonizadora, em que o conceito de
liberdade formou-se como um elemento de integração nacional e de invenção de um novo
Estado norte-americano, cujos princípios libertários concretizaram-se por meio da Declaração
de Independência dos Estados Unidos (1776). Porém, mesmo com termos abrangentes e
amplos de liberdades em sua Constituição, na prática, nos Estados Unidos da América - EUA,
foi mantido o paradoxo entre a promoção de igualdade e de liberdades para os cidadãos
estadunidenses e a exclusão de grupos sociais desfavorecidos, pois, mesmo após a
independência dos EUA, mantiveram-se excluídos de direitos civis, políticos e sociais os
índios norte-americanos, escravos negros e mulheres (KARNAL, 2008, p. 144).
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O desdobramento da Revolução Americana levou à elaboração da Constituição
Federal (1789) dos Estados Unidos, que instituiu um governo federal forte, o equilíbrio entre
os poderes executivo, legislativo e judiciário, e, especialmente, estabeleceu a importância das
emendas constitucionais como recursos legais para a defesa dos direitos dos cidadãos nos
EUA, cuja relevância perdura até hoje no país, segundo Singer (2008, p. 206). A colaboração
da Revolução Americana para o processo histórico de concepção da cidadania e dos direitos
humanos pode ser sintetizada como a compreensão de que “[...] a cidadania e a liberdade nos
EUA são inseparáveis e foram construídas de forma clara a partir da experiência da colônia e
da Guerra de Independência.” (KARNAL, 2008, p. 150).
Esse processo histórico de mudanças bruscas na organização sociopolítica do mundo
ocidental pré-industrial prossegue com a Revolução Francesa (1789), a qual Odalia (2008, p.
159) defende como a revolução “fundadora dos direitos civis”. Os ideais de liberdade,
igualdade e fraternidade advindos da Revolução Francesa são resultantes das visões
racionalistas do século XVIII - o século do Iluminismo-, que, em síntese, se estabeleceu a
partir da emancipação da consciência crítica do homem enquanto sujeito histórico, da
ascensão da classe burguesa, da gênese da classe proletária da sociedade capitalista industrial.
Além de um sentimento de felicidade, compreendido como um ideário coletivo, e não
somente individual. A Revolução Francesa foi resultante também da revolta popular sangrenta
das classes subalternas desejosas de tomar o poder político, cuja participação insatisfatória
como Terceiro Setor na reunião dos Estados-Gerais, que foi convocada pelo rei Luís XVI,
levou ao embate entre plebeus e a aristocracia francesa, no século XVIII (ODALIA, 2008).
O apogeu das revoltas motivadas, em grande parte, pela fome e miséria dos plebeus e
também pela insatisfação com o regime monárquico culminaria com a edição da Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, “[...] por seu caráter universal, é um passo
significativo no processo de transformar o homem comum em cidadão, cujos direitos civis lhe
são garantidos por lei [...]” (ODALIA, 2008, p. 166). A Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão traz o conceito de direitos naturais e imprescritíveis para o Direito Moderno.
Além de assegurar os direitos, ela apresenta também os limites para o exercício desses.
Compreender a constituição histórica dos direitos e deveres do homem é entender a
cidadania como uma construção contínua, política, coletiva e motivada pela superação de
diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais dentro da conjuntura espaço-temporal de
cada território ou nação, bem como é reconhecer a necessidade de se criarem instituições que
atuem na garantia desses direitos aos cidadãos. De outro modo, a partir de uma concepção
dialética, a cidadania também pode ser compreendida pelas lutas entre classes sociais
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antagônicas, em que a lógica de inclusão/exclusão de direitos move os excluídos ou oprimidos
para a contestação, revolução e transformação do mundo socialmente dado pelos opressores,
uma luta a ser encabeçada pelos grupos oprimidos.
O legado das sociedades greco-romanas antigas e das revoluções burguesas é relevante
enquanto um processo histórico fundamental e que deve ser considerado para se compreender
a ampliação da cidadania junto às minorias presentes nos séculos XIX, XX, até a
contemporaneidade. E, também, para se atentar que a associação entre cidadania e igualdade é
um fenômeno, de certa forma, recente nas sociedades modernas ocidentais, advinda,
especialmente, da inter-relação da cidadania com as liberdades individuais e a existência de
nações e de instituições que protegem e dão garantia aos direitos. Além disso, olhar para o
passado é também enxergar, na complexidade da história clássica, bases para uma tentativa de
se compreender e explicar a cidadania existente no Brasil.
2.3

Cidadania no Brasil
A cidadania brasileira, assim como nas demais civilizações mencionadas

anteriormente, se estabeleceu também pela lógica de inclusão e exclusão de pessoas e de
direitos. Inicialmente, estavam excluídos da cidadania, no Brasil, grupos sociais minoritários,
como: índios, negros, analfabetos, mulheres, trabalhadores e pessoas de classes econômicas
de baixa renda.
Ao relatar sobre a constituição histórica da cidadania no Brasil, Carvalho (2003)
mostra que, no caso brasileiro, a cidadania constituiu-se diferentemente de uma lógica
sequencial entre as dimensões da cidadania propostas pelo historiador T. H. Marshall (1967).
Segundo este autor, existe uma sequência para o surgimento dos direitos, com base no modelo
inglês. Ele delineia a cidadania em três divisões: cidadania civil, política e social, sugerindo
que, mesmo que a cidadania tenha se dado de modo lento na Inglaterra, a sequência desses
direitos, a saber: primeiramente, os civis, no século XVIII, seguidos dos políticos, no século
XIX, e, por fim, os direitos sociais no século XX (CARVALHO, 2003), possibilitou, além de
uma razoável ordem cronológica, a conquista de direitos, a partir da participação dos
cidadãos, bem como estabeleceu a universalidade das liberdades individuais, a formação dos
Estados-nações como legitimadores para a plenitude de uma cidadania e o amadurecimento
das relações sociais.
Carvalho (2003, p. 7) demonstra o caminho da cidadania no Brasil como distinto do
modelo proposto por Marshall. O percurso histórico brasileiro demonstra que a conquista dos
direitos sociais precedeu a dos outros dois direitos - civis e políticos-, pois os direitos sociais
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foram tutelados pelo Estado e por governos populistas, e não resultantes, prioritariamente, da
organização e reivindicação social. O “descobrimento” do Brasil, em 1500, e sua colonização
pelo Império de Portugal demarcou um período de uma inexistente cidadania, já que a maioria
dos cidadãos não detinha direitos civis e políticos, nem havia identidade(s) brasileira(s), por
não existir uma pátria e, consequentemente, nem um sentimento nacionalista compartilhado.
O modelo socioeconômico do Brasil Colônia - de característica extrativista,
exportador, latifundiário e escravocrata - levou, primeiramente, à escravização dos índios e à
dizimação desses autóctones ao território brasileiro, que sofreram, juntamente com os negros
africanos, que foram escravizados posteriormente, as piores consequências desse período,
ressentidas até hoje nessas comunidades, conforme ressalta Gomes (2008).
Mortos tantíssimos, hoje poucos sobreviventes, não obstante uma substancial
parte dessa população não morreu de morte morrida, mas foi subjugada e
assenhorada pelo sistema colonial português, para dentro do qual foi
reduzida e conduzida a compor parte fulcral de uma população politicamente
submissa, socialmente inferiorizada e culturalmente transfigurada. Com
efeito, foi com essa população de índios forçosamente ajuntados e aldeados
por missionários jesuítas, franciscanos e carmelitas, por administradores
reais, colonos e bandeirantes, em vilas, perto de engenhos e fazendas, em
aldeias litorâneas e em arraiais de beira de estrada, que foi se formando uma
população formalmente livre, porém cultural e socialmente dominada, e
economicamente submetida a um regime em que sua mão-de-obra, por
longos anos coloniais, não valia mais do que duas varas de pano e um
machado de ferro [...]. (GOMES, 2008, p. 421).

O período colonial também foi marcado pela escravização de negros africanos,
“trazidos” para a colônia brasileira, a partir da segunda metade do século XVI. Ação motivada
pela manutenção do latifúndio produtor de açúcar e também pela mineração, a qual teve seu
apogeu no século XVIII como um novo modelo econômico extrativista, que lançou raízes
para a ocupação do interior da colônia brasileira, bem como para a agropecuária bovina. Além
disso, a proibição da escravização de índios realizada pelos jesuítas, em meados do século
XVIII, é também uma das justificativas lançadas pelos colonos para a “importação” dos
escravos negros.
Estima-se que, durante a escravidão de negros no Brasil Colônia, “[...] dois terços da
população livre era constituída de negros, mestiços e homens brancos pobres.” (GOMES,
2008, p. 448). Sujeitos, que juntamente com os índios, compuseram a formação social e
cultural pioneira de uma maioria – numérica – de brasileiros, que carecia do reconhecimento
de seus direitos. Assim, como ressalta Carvalho (2003, p. 19), a escravidão, no Brasil, foi “o
fator mais negativo para a cidadania”, um processo brutal de exclusão de direitos humanos e
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de cidadania, que é, consideravelmente, responsável pelas relações desiguais ainda hoje
perpetuadas na sociedade brasileira contemporânea com negros, índios e as classes
econômicas baixas.
Além da violência física e moral contra esses grupos, a escravidão no Brasil é algoz da
introjeção de uma subalternidade objetiva e subjetiva nos oprimidos e de uma lógica de
manutenção desse status quo pelos opressores. Essa apreensão é ressaltada no pensamento de
Carvalho (2003).
As consequências da escravidão não atingiram apenas os negros. Do ponto
de vista que aqui nos interessa – a formação do cidadão -, a escravidão
afetou tanto o escravo como o senhor. Se o escravo não desenvolvia a
consciência de seus direitos civis, o senhor tampouco o fazia. O senhor não
admitia os direitos dos escravos e exigia privilégios para si próprio. Se um
estava abaixo da lei, o outro se considerava acima. A libertação dos escravos
não trouxe consigo a igualdade efetiva. Essa igualdade era afirmada nas leis,
mas negada na prática. Ainda hoje, apesar das leis, aos privilégios e
arrogância de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de
muitos. (CARVALHO, 2003, p. 53).

Não tendo o que se abstrair do período colonial como fator relevante para uma
cidadania brasileira, Carvalho (2003) prossegue em seu caminho na compreensão da
cidadania no Brasil e extrai, de significativo, na Independência do Brasil, em 1822, e do
regime imperial (1822-1889), apenas a abolição da escravidão, em 1888, pois, pontua a
independência da nação como um processo que não se deu à revelia da população, mas,
também, não se constituiu de uma luta popular. O autor destaca também as limitações no
desenvolvimento dos direitos sociais no Brasil Império, com uma independência que
manteve, por mais de 60 anos, o regime de escravidão iniciado no período colonial.
Ainda no regime imperial no Brasil, os direitos políticos, especificamente, o direito de
votar, foram os primeiros a serem regulamentados pela Constituição de 1824, a qual
prevaleceu durante todo o regime monárquico constitucional. Essa Constituição estabeleceu
os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, e ainda, instituiu um quarto poder, o
moderador, restrito à figura do imperador. Essa Constituição regulamentou aqueles que
tinham o direito de votar e de ser votado, de acordo com Carvalho (2003, p. 29),
estabelecendo o voto censitário e obrigatório para homens de mais de 25 anos e que
possuíssem uma renda mínima de 100 mil réis, para eleições indiretas dos representantes do
governo representativo. Porém, estavam excluídos desse processo eleitoral mulheres e
escravos. Mas, aos analfabetos, era permitido que votassem, por ser uma maioria numérica
entre a população brasileira na época. Fato esse que demonstra que, a despeito de garantir a
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educação formal para essa maioria numérica de brasileiros, prevalecia o interesse na
elegibilidade e eleição de políticos. O direito e o dever ao voto prescindiam o da educação
mais elementar, a alfabetização.
A Constituição de 1824 do regime monárquico e conservador brasileiro pontuava-se
como um avanço na cidadania política, se comparado ao período colonial, mas não deixou de
representar um processo fragilizado, por se estabelecer num contexto de uma maioria
populacional analfabeta, residente no meio rural, sem nenhuma prática com o exercício de
direitos políticos e carente de uma instrumentalização educacional para exercer seus direitos.
Assim, o uso do voto foi instaurado como um instrumento para a prática de coações por
capangas eleitorais, para fraudes e até mesmo para se barganhar a venda de votos pelos
eleitores. Posteriormente, há um retrocesso nos direitos de cidadania no Brasil, com a
Constituição de 1881, que exigiu uma maior renda para o voto censitário e proibiu o direito de
votar aos analfabetos, além de ter instituído o voto como um direito facultativo.
Mesmo tendo na sequência a Primeira República (1889-1930), com a eleição de
presidentes por Estados e a formação de fortes oligarquias estaduais, Carvalho (2003) afirma
que no percurso histórico de formação da cidadania no Brasil, até os anos de 1930, se registra
a inexistência de um povo organizado politicamente e a ausência de um sentimento nacional
compartilhado, bem como havia uma restrita participação social e política aos grupos
oligárquicos detentores de poder e à nova burguesia industrial. Para este autor, o que se tinha,
até então, era uma cidadania em negativo no Brasil.
O marco da cidadania no percurso brasileiro concentra-se na ênfase aos direitos
sociais, após a Revolução de 1930, que foram tutelados pelo governo populista de Getúlio
Vargas. Nesse período, importantes institutos e garantias sociais destinados, especialmente,
aos trabalhadores foram estabelecidos, a exemplo, a promulgação da Constituição de 1934,
que regulamentou a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Também, foram
desenvolvidas as legislações trabalhistas, que resultaram na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) e também previdenciárias. De acordo com Carvalho (2003), essas benesses
caracterizaram o período de 1930 a 1945 como a era dos direitos sociais e da organização
sindical no Brasil. Porém, esses direitos sociais foram inseridos num contexto de uma
ineficiente participação política e precária efetivação dos direitos civis, resultando numa
cidadania passiva para os cidadãos brasileiros.
A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não fossem
vistos como tais, como independentes da ação do governo, mas como um
favor em troca do qual se deviam gratidão e lealdade. A cidadania que daí
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resulta era passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora.
(CARVALHO, 2003, p. 126).

O governo populista de Vargas perde espaço para a ditadura implantada por esse
mesmo líder que se manteve no poder à revelia da realização de eleições presidenciais,
instaurando a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1945. Momento em que o Brasil passou a
viver sobre um regime ditatorial civil, com maior intervencionismo do governo e
autoritarismo sobre as organizações sindicais.
Após a derrubada do regime do Estado Novo, são convocadas eleições presidenciais e
legislativas, em dezembro de 1945. A partir de então, os anos de 1945 a 1964 marcaram a
primeira experiência democrática vivenciada pelo país, com ênfase nos direitos políticos.
Nesse período, os direitos sociais garantidos pelos governos anteriores foram mantidos e até
mesmo ampliados, a exemplo do Estatuto do Trabalhador Rural, que estendeu a legislação
social e sindical aos trabalhadores do meio rural, em 1963. A partir do ano de 1945, houve
uma maior participação política, não só quanto às eleições, mas em relação às organizações
partidárias com representação nacional e sindicais, bem como teve uma maior atuação das
ligas camponesas e das demais associações civis (CARVALHO, 2003, p. 146).
Mas, numa linha cronológica de aclives e declives, a história brasileira sofreu um
golpe político de extrema violência contra os direitos civis, sociais e políticos com a
implantação da ditadura militar nos anos de 1964 a 1985. Segundo seus autores, a ação foi
motivada pela crescente participação política da população conquistada nos governos
populistas, pelo temor do estabelecimento de um regime comunista no Brasil e pela pretensa
justificativa militar de um controle sobre uma possível ameaça comunista para o país, o que
alardeava as nações mundiais em meados do século XX.
O regime militar caracterizou-se por fases de muita intervenção estatal na economia,
com combate à inflação, houve muitos incentivos ao desenvolvimento econômico nacional e
investimentos na expansão dos direitos sociais, especialmente, os previdenciários, com a
criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), em 1966, e do Fundo de
Assistência Rural, em 1971, que incluiu os trabalhadores rurais na legislação previdenciária
brasileira e concedeu a esses benefícios, como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
Por outro lado, o regime militar ditatorial no Brasil definiu-se como um período de
cassação dos direitos civis, políticos e até mesmo de atentados e crimes contra os direitos
humanos, com a instauração de instrumentos legais de repressão, como os Atos Institucionais
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e as agências especiais de repressão, a saber, o Destacamento de Operações de Informações e
Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). O regime ditatorial configurou-se como
um governo de extrema censura à imprensa, de perda dos direitos de liberdade de reunião de
grupos, de sindicatos e de associações, além de instaurar o estado de sítio, o fim dos partidos
políticos e muitos outros elementos de repressão. O regime militar, a partir de uma
perspectiva cidadã, figurou-se como antagônico, devido à “[...] manutenção do direito do voto
combinada com o esvaziamento de seu sentido e a expansão dos direitos sociais em momento
de restrição de direitos civis e políticos” (CARVALHO, 2003, p. 172-173).
Do final do século XX ao início do século XXI, o Brasil passa pela redemocratização,
com a elaboração e instituição da Constituição de 1988, nomeada como a “Constituição
Cidadã”, que ampliou os direitos sociais e pontuou-se como a Carta mais democrática e
liberal já existente na história do país.
A cidadania no Brasil chega ao início desse século XXI marcada ainda pela
necessidade de aperfeiçoamento das instâncias representativas e pelas incompletudes de uma
justiça social idealizada, com a constatação de que a existência da democracia não basta para
garantir o gozo dos direitos de cidadania, uma vez que o Estado não consegue garantir as
mínimas condições para o bem-estar social (direito à educação, à saúde, à moradia, etc.).
Além disso, persistem a desigualdade social e a busca por novos direitos a serem
conquistados pelas minorias brasileiras.
Carvalho (2003, p. 220-221) entende que a crença de que só há um caminho para a
cidadania é distorcida. No modelo brasileiro, além do caráter peculiar de formação da
cidadania, que privilegiou a ação política atrelada ao Estado, fez com que se desvalorizasse a
participação da sociedade civil organizada, criando uma cultura de “estadania”, ao invés da
cidadania.
No momento atual brasileiro, os sentidos que ecoam, nas mais diversas instituições,
são o de expressões de cidadania que buscam dar conta de toda a complexidade do conceito,
mas que não deixam de se caracterizar como pontos de vista carregados de ideologias, ora
liberais, outrora críticas, tornando a cidadania no país um parâmetro polissêmico.
2.4

Expressões da cidadania
Antes de adentrar nas explicações dos conceitos de cidadania, torna-se necessário

diferenciar direitos humanos e de cidadania. Benevides (1998) ressalta a importância de situar
as distinções entre esses dois conceitos, pontuando naquilo que se aproximam e no que se
diferem.
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A autora delimita a cidadania ou direitos de cidadania como prerrogativas imbricadas
à existência de instituições permanentes dentro do ordenamento jurídico e político de um
Estado, que legitimam os direitos e os deveres dos cidadãos de um determinado território ou
nação, num período histórico. Cidadania é um conjunto de direitos limitados à existência da
nacionalidade a qual os cidadãos pertencem. Assim, consequentemente, as noções de
cidadania variam de um país a outro, havendo cidadãos brasileiros, cidadãos argentinos,
cidadãos estadunidenses, entre outros. Segundo Benevides (1998, p. 41), a cidadania “[...] é
uma ideia eminentemente política, que não está necessariamente ligada a valores universais
[...]”, mas funda-se em decisões políticas de Estados ou de governos.
Um determinado governo, por exemplo, pode modificar radicalmente as
prioridades no que diz respeito aos deveres e aos direitos do cidadão; pode
modificar, por exemplo, o código penal alterando sanções; o código civil
equiparando direitos entre homens e mulheres; o código de família no que
diz respeito aos direitos e deveres dos cônjuges, na sociedade conjugal, em
relação aos filhos, em relação um ao outro. Pode estabelecer deveres por um
determinado período, por exemplo, àqueles relativos à prestação de serviço
militar. Tudo isso diz respeito à cidadania. (BENEVIDES, 1998, p. 41).

De acordo com Benevides (1998), os direitos humanos distinguem-se da cidadania por
serem universais, ou seja, os direitos humanos no Brasil, a exemplo, terão a mesma validade,
exigência e respeitabilidade como em qualquer outro país, sendo direitos transfronteiras; são
tidos como naturais, por não se referirem a um indivíduo de um determinado Estado, mas por
serem comuns a todos os homens, bem como por se associarem à noção de dignidade da
natureza humana e também por serem direitos que não precisam estar amparados pelas leis
para serem exigidos, protegidos e garantidos.
A evolução dos direitos humanos - entendida como um processo político e histórico,
assim como a cidadania - proporcionou uma divisão desses em direitos de primeira, segunda,
terceira e quarta gerações, conforme discorre Lafer (1988). Os de primeira geração são
direitos inerentes à pessoa, cuja titularidade está no indivíduo e o respeito à sua
individualidade e à sua personalidade. Eles são tidos como direitos naturais, pois precedem à
existência de um Estado, a exemplo, dos direitos à liberdade pessoal, de pensamento, de
religião, de reunião, etc.
Já os direitos humanos de segunda geração se referem ainda ao indivíduo, porém, em
relação à coletividade: garantem o reconhecimento dos direitos individuais exercidos
coletivamente, tendo como princípio a formação de um Estado representativo, que é o sujeito
passivo nessa relação entre governos e governados. A titularidade desse direito continua com
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o indivíduo, pois é a coletividade que assumiu a responsabilidade de requisitá-lo e atendê-lo,
para que sejam asseguradas as condições para o exercício e o gozo dos direitos individuais, a
exemplo, do direito ao trabalho, à saúde, à educação, etc. E, por fim, os direitos de terceira e
até de quarta gerações, cuja titularidade pertence aos grupos humanos (a família, o povo, a
nação, etnias, etc.) e constituem-se como reivindicações jurídicas dos desprivilegiados no
relacionamento entre indivíduos e coletividade, o que implica uma atuação ativa do Estado
para garantia do bem-estar social, a exemplo, do direito ao desenvolvimento, à paz, ao meio
ambiente, à comunicação, etc.
Ao relacionar direitos humanos e cidadania, nota-se uma correspondência entre a
invenção dessas conquistas enquanto um conjunto de direitos e deveres que funda a
concretização máxima do exercício da cidadania: a democracia. Benevides (1998, p. 41)
atribui ao regime democrático a coincidência entre os direitos de cidadania e os direitos
humanos, mas, ressalta que, “[...] em nenhuma hipótese, direitos ou deveres do cidadão
podem ser invocados para justificar a violação de direitos humanos fundamentais.”.
Desse modo, ao se ater ao conceito de cidadania, foco deste trabalho, torna-se
necessário apreender a multiplicidade de cidadanias possíveis. Nesse sentido, as concepções
de cidadania dependem das abordagens socioculturais vigentes nos diferentes períodos
históricos e políticos. Assim, como explica Azevedo (2008), a cidadania difere-se entre as
abordagens liberal, neoliberal e marxista.
[...] a teoria liberal moderna da cidadania é norteada por uma concepção de
Estado que postula a sua responsabilidade na promoção do bem comum.
Contrapõe-se, assim, aos postulados neoliberais, que têm tais políticas como
perniciosas à ordem social e ao seu equilíbrio. [...] Não se pode desconhecer
que tanto o neoliberalismo quanto o funcionalismo e a própria teoria liberal
moderna da cidadania têm suas raízes no liberalismo clássico e situam-se
como construtos teóricos voltados para a preservação daquela ordem. Não
obstante, não se pode esquecer também que estas abordagens possuem
singularidades próprias que as diferenciam entre si, particularmente quanto
ao modo como relacionam um determinado padrão de justiça com o papel
das políticas sociais. (AZEVEDO, 2008, p. 20-21).

Para Benevides (1994), a cidadania distingue-se em ativa e passiva, sendo que esta
consiste na cidadania outorgada pelo Estado, com a ideia moral do favor e de tutela; e, a ativa,
como a cidadania que delimita o sujeito como portador de direitos e deveres, mas,
essencialmente, como criador de direitos, para abrir novos espaços de participação política.
De acordo com Marshall (1967), primeiro autor e historiador a desenvolver este tema,
a cidadania seria uma medida, um “status”, que tem implícito o conceito de uma igualdade
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humana básica capaz de coexistir, em contraste, ao sistema liberalista marcado pelo
individualismo e pelas desigualdades sociais.
A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de
uma comunidade. Todos aquêles que possuem o status são iguais com
respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum
princípio universal que determine o que êstes direitos e obrigações serão,
mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em
desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação à
qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração pode ser
dirigida. A insistência em seguir o caminho assim determinado equivale a
uma insistência por uma medida efetiva de igualdade, um enriquecimento da
matéria-prima do status e um aumento no número daqueles a quem é
conferido o status. (MARSHALL, 1967, p. 76, grifos do autor).

Segundo Marshall (1967, p. 63-64), a cidadania desdobra-se na titularidade de três
direitos: 1) Direitos Civis, compreendendo os direitos fundamentais à vida, a liberdade de ir e
vir, a liberdade de imprensa, de pensamento e de fé, o direito à propriedade e de concluir
contratos válidos e o direito à justiça; 2) Direitos Políticos, que se referem à participação do
cidadão no governo da sociedade, como autoridade política ou eleitor; e 3) Direitos Sociais,
que garantem a vida em sociedade e a participação na riqueza coletiva, compreendendo o
direito à saúde, à educação, ao trabalho, à aposentadoria, etc. Segundo esta concepção, o
cidadão pleno seria aquele indivíduo titular dos três direitos; por outro lado, o cidadão
incompleto trata-se daquele que possui alguns desses direitos; e os nãos-cidadãos são aqueles
que não se beneficiam de nenhum desses três direitos.
Semelhantemente ao conceito de não-cidadão proposto por Carvalho, Jessé Souza
(2003) apresenta o conceito de “subcidadania”, como sendo a formação de um padrão
periférico ou abaixo da cidadania elementar. Ele explica que a marginalização no Brasil partindo da apreensão dos negros e mulatos, os mais afetados com a escravidão- é marcada
por uma vida pré-configurada de subalternidade social e de pobreza econômica, pois não lhes
foram dadas condições morais e materiais ao serem libertos. Deixados à mercê de um modelo
capitalista competitivo que se iniciava no país, no século XIX, esses foram levados à condição
de uma “ralé estrutural” no país.
Segundo Jessé Souza (2003, p. 158-159), para além do racismo com a cor da pele, a
marginalização de negros, mulatos, brancos pobres e classes de trabalhadores no Brasil é
resultado, principalmente, da “combinação de abandono e inadaptação” desses grupos sociais
ao contexto dos socialmente incluídos no modelo de produção socioeconômico capitalista e
de valorização do desempenho individual, bem como a formação de esquemas cognitivos
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incorporados no imaginário coletivo ou nos arranjos familiares, que perpetuam uma
solidariedade e identificação com grupos privilegiados. E, por outro lado, esses mesmos
arranjos geram antipatia e preconceito com outros grupos sociais, destinando-os a condições
de uma permanente marginalidade.
Assim, Jessé Souza (2003, p. 166; 168) se apropria do termo “habitus” da teoria de
Bourdieu e também da “ideologia do desempenho”, conceito de Kreckel 11 (1992) para
discorrer sobre a formação de uma “pluralidade de habitus”, que, por sua vez, está dividida
em três esferas de reconhecimento de dominação simbólica subpolítica: 1) o “habitus
primário”, tomado como um parâmetro para um modelo de cidadania, que permite o
compartilhamento de uma noção de dignidade fundamental de cidadania jurídico-social,
predominando o ideário de uma igualdade homogeneizante, de um desempenho adequado do
cidadão para o atendimento das mais variadas demandas em relação ao espaço e tempo, com
indivíduos adaptados ao desempenho meritocrático numa estruturação socioeconômica,
servindo esse “habitus primário” como uma medida para se compreender os limites de
exercício de uma cidadania periférica, ou seja, de um subcidadania ou “para baixo” versus
uma cidadania privilegiada ou “para cima”.
Abaixo dos limites do “habitus primário”, figura o 2) “habitus precário”. Trata-se de
uma esfera naturalizadora das desigualdades sociais, que forma um segmento amplo de
grupos sociais inadaptados e marcados por uma sobrevivência social precarizada. Por outro
lado, acima dos limites do “habitus primário”, existe o 3) “habitus secundário” (SOUZA,
2003, p. 171-172), fator que legitima um reconhecimento e respeito social a determinados
grupos privilegiados, devido à apropriação e ao uso que esses fazem de bens materiais e
culturais, delimitando, assim, distinções sociais a partir do consumo de bens e serviços
valorizados socialmente.
No caso do “habitus primário” o que está em jogo é a efetiva disseminação
da noção da dignidade do agente racional que o torna agente produtivo e
cidadão pleno. Em sociedades avançadas, essa disseminação é efetiva, e os
casos de “habitus precário” são fenômenos marginais. Em sociedades
periféricas como a brasileira, o “habitus precário”, que implica a existência
de redes invisíveis e objetivas que desqualificam os indivíduos e grupos
sociais precarizados como subprodutores e subcidadãos, e isso sob a forma
de uma evidência social insofismável, tanto para os privilegiados como para
as próprias vítimas da precariedade, é um fenômeno de massa e justifica
minha tese de o que diferencia substancialmente esse dois tipos de
sociedades é a produção social de uma “ralé estrutural” nas sociedades
periféricas. (SOUZA, 2003, p. 176-177).
11

KRECKEL, Reinhard. Politische Soziologie der Soziealen Ungleichheit. Frankfurt:Campus, 1992. p. 67-106.
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A apropriação de bens materiais e simbólicos como uma delimitação do ser cidadão
nos leva a Canclini (2006), que propõe uma leitura sobre a cidadania na perspectiva do
consumo, considerando que as transformações na forma de consumir servem para se pensar as
mudanças socioculturais e para se exercer a cidadania de modo mais criativo nos espaços
públicos contemporâneos. Ao associar a cidadania ao consumo, o autor ressalta a necessidade
de haver uma desconstrução das concepções que ligam o consumo à irracionalidade e aos
desejos desenfreados relacionados ao consumismo.
Ele pontua ainda que a seleção e a aquisição de bens e serviços pelo consumo também
são processos culturais de apropriação dos aspectos simbólicos e estéticos presentes numa
racionalidade consumidora, que colaboram na definição de identidades, de integração e na
diferenciação dos indivíduos dentre o social, ordenando politicamente as sociedades
contemporâneas.
No entanto, quando se reconhece que ao consumir também se pensa, se
escolhe e reelabora o sentido social, é preciso se analisar como esta área de
apropriação de bens e signos intervém em formas mais ativas de participação
do que aquelas que habitualmente recebem o rótulo de consumo. Em outros
termos, devemos nos perguntar se ao consumir não estamos fazendo algo
que sustenta, nutre e, até certo ponto, constitui uma nova maneira de ser
cidadãos. (CANCLINI, 2006, p. 42).

As diversas expressões de cidadania e as distinções entre esta e os direitos humanos
apresentadas anteriormente visam colaborar na tentativa de se elencar algumas dessas
conceituações que sejam capazes de orientar e explicar as especificidades presentes no interrelacionamento entre cidadania, comunicação e educação, variáveis estas que são pilares desta
dissertação.
No percurso histórico da sociedade brasileira, a cidadania plena tornou-se um
elemento raro e destinado a uma parcela quantitativamente pequena e privilegiada, dotada de
acesso à riqueza econômica, cultural, intelectual e social. Em outra margem, a maioria dos
brasileiros situa-se nos limites de uma cidadania incompleta, de uma não-cidadania ou de uma
subcidadania, num constante movimento, se não na busca por direitos, outrora na luta para
assegurar o gozo desses com as mínimas condições necessárias.
Assim, o cidadão a que esse trabalho se dirige são os cidadãos incompletos - os da
realidade brasileira - levados por outros homens e pelo próprio contexto histórico e político do
país, como objetos, subcidadãos ou “não-gente”, especialmente, pela ausência ou acesso
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precarizado ao direito à educação elementar, pública e de qualidade para a maioria dos
brasileiros.
Paulo Freire (1977), numa reflexão crítica, analisa o processo histórico de constituição
da sociedade no Brasil, a partir de duas características condicionadoras da prática cidadã no
território brasileiro - “a inexperiência democrática e o mutismo” -, que configuraram uma
sociabilidade carente. “O Brasil nasceu e cresceu sem experiência de diálogo. De cabeça
baixa, com receio da Coroa. Sem Imprensa. Sem relações. Sem escolas. ‘Doente’. Sem fala
autêntica.” (FREIRE, 1977, p. 66).
Especialmente, para a área da comunicação, ressalta-se a responsabilidade da mídia
como instância mediadora entre cidadãos e instâncias públicas. Convocando os meios de
comunicação para que sejam vocacionados à promoção de uma informação de qualidade.
2.5

Cidadania, informação e educação
Na interface entre informação e educação, as funções desses conceitos se inter-

relacionam numa lógica de reciprocidade, compreendendo que a informação é uma das
premissas do processo de ensino e aprendizagem na educação formal; e, por outro lado, a
educação pode ser a intenção e/ou a consequência do processo informativo. Além disso, o
direito à informação, concretizado na possibilidade de receber informações, de informar, de se
expressar e expor as ideias, pressupõe o domínio e o manejo do código linguístico. Também,
noutro prisma, a capacidade de dar significados às informações enquanto conhecimentos
perpassa, normalmente, pela educação sistematizada.
Assim, falar de direito à informação é também, indiretamente, versar sobre o direito à
educação, ou vice-versa, no sentido, de que a deficiência ou ausência na garantia de um
prejudica no exercício do outro. Especialmente, no contexto brasileiro, Marques de Melo
(1986) concebe-os como direitos basilares na carente democracia no Brasil. No entanto,
mesmos sendo tidos como direitos líquidos e certos, conforme a vigente Constituição de
1988, de fato, eles são de gozo de uma minoria privilegiada, que, ao possuir acesso à
educação, passa a deter e a controlar as informações destinadas à manutenção do status quo.
Nas sociedades em que a educação básica constitui um privilégio de certos
contingentes populacionais, minoritários ou não, o direito à informação
sequer figura na pauta de reinvindicações coletivas, na medida em que não
se lhe atribui dimensão social. Em outras palavras, os cidadãos se limitam a
consumir as poucas informações que circulam no seu ambiente comunitário
e que são indispensáveis para as suas decisões cotidianas, sentindo-se
desmotivados para buscar outras informações porventura distanciadas do seu
círculo de giz. (MARQUES DE MELO, 1986, p. 75).
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Assim, segundo Marques de Melo (1986), ambos direitos são fundamentais para a
efetivação e gozo da cidadania. Especialmente, o autor coloca a dificuldade do cidadão em
exercer seu direito à informação com qualidade se não for amparado, primeiramente, com o
direito à educação básica. E a própria constituição da informação e da educação como direitos
humanos e de cidadania revela uma trajetória distinta na evolução histórica dessas garantias.
O direito à informação associa-se às liberdades individuais do homem, enquadrandose entre os direitos humanos de primeira geração, bem como no rol dos direitos civis,
presentes nos diversos instrumentos jurídicos.
A Declaração Francesa de 1789 já antecipara este direito, ao afirmar não
apenas a liberdade de opinião – artigo 10 –, mas também a livre
comunicação das idéias e opiniões, que é considerada no artigo 11, um dos
mais preciosos direitos do homem. Na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, o direito à informação está contemplado no art. 19 nos seguintes
termos: “Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão,
o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de
procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e
idéias por qualquer meio de expressão”. O direito à informação está
igualmente consagrado em outros textos internacionais, entre os quais
destaco o Pacto da ONU sobre Direitos Civis e Políticos – art.19 -; a
Convenção Americana sobre os Direitos do Homem – art. 15 -; a Convenção
Européia dos Direitos do Homem e dos Povos de 1981 – art. 9º. Entre nós,
ele está consagrado no art. 1º. da Lei de Imprensa, a Lei nº 5250, de 9 de
fevereiro de 1967, acima citada como o primeiro texto legislativo brasileiro
que contemplou com mais precisão o direito à intimidade. (LAFER, 1988, p.
242).

Na jurisprudência brasileira, as extensões do direito à informação também estão
consagradas na Constituição Federal (1988, p. 6; 8), no artigo 5º, incisos XIV, XXXIII e
XXIV “b”, que regulam: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo
da fonte, quando necessário ao exercício profissional”; “todos têm direito a receber dos
órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que
serão prestadas no prazo da lei, [...]”; e “são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal.”, respectivamente.
O direito à informação, que se encontra subjacente às principais garantias consagradas
nos direitos civis, pontua-se como uma necessidade humana, pois informar e ser informado
são premissas para o exercício das liberdades do homem. Além disso, é a informação a
matéria-prima para se comunicar, no sentido mais elementar do termo, por meio da
comunicação oral, principal elemento de humanização dos sujeitos. O controle sobre a
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informação também é entendido enquanto um poder para os que a detém, conforme citação
abaixo.
Dessa forma, a necessidade de informação é a mais básica das necessidades
humanas, constituindo-se o direito a ela num direito fundamentalíssimo,
porquanto pressuposto de todos os demais. Deter informações é questão de
sobrevivência tanto individual (física, emocional e psíquica) quanto social e
política, esta especialmente, já que política é poder, e “o poder, ontem como
hoje, depende do acesso à informação, do controle do seu processamento e
do conhecimento de como aplicá-lo na tomada de decisões”. (FERREIRA,
1997, p. 80, grifos do autor).

A informação também se pontua como uma premissa do emergente e em construção
direito à comunicação. Assim como propõe o relatório MacBride – Many Voices One World,
iniciativa das Organizações das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO, redigido em 1980 por uma Comissão Internacional de Estudo dos Problemas de
Comunicação, o direito à informação é um componente do direito à comunicação.
Este relatório, em síntese, prevê a defesa da pluralidade de informações, da promoção
da bidirecionalidade na comunicação e da democratização de acesso aos meios de
comunicação social. A legitimação do direito à comunicação entre os direitos humanos de
quarta geração desponta-se como uma necessidade pertinente às novas realidades das
sociedades democráticas, bem como há também uma ênfase para a aprovação de uma
Declaração Universal sobre os Direitos à Comunicação12, podendo se destacar como um novo
instrumento legal para o avanço nas democracias internacionais.
Noutro aspecto, Marques de Melo (1986, p. 73) considera a defesa do direito à
informação como resultante do acesso a uma educação de qualidade, pois é a educação que
atribui aos cidadãos a instrução e habilidades para o desempenho cívico, ético e profissional,
o que possibilita uma melhor compreensão do mundo por meio das informações. Desse modo,
o autor destaca a prioridade na oferta do direito à educação nas democracias como uma
premissa para se garantir e se utilizar, com qualidade, o direito à informação pelos cidadãos
plenos, por meio do acesso à leitura e à escrita, do saber sistematizado e recuperado e a
articulação entre os saberes técnicos e científicos na produção de conteúdos significativos,
críticos e transformadores. “Munido desse instrumental que só a escola pode oferecer
adequadamente, o indivíduo vislumbra na informação uma necessidade social e descobre que

12

Sobre os direitos à comunicação, vide: MELO, José Marques de; SATHLER, Luciano. Direitos à
Comunicação na Sociedade da Informação. São Bernardo do Campo: UMESP, 2005.
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se trata de um direito que lhe cabe exercitar, reivindicar.” (MARQUES DE MELO, 1986, p.
75).
Esse movimento de reconhecimento do campo educacional enquanto uma prioridade
se faz presente entre as reinvindicações dos grupos sociais no Brasil, principalmente, nas lutas
de movimentos populares e sindicais, com a importante atuação de trabalhadores e
trabalhadoras da educação pública, nas esferas federal, estaduais e municipais, conforme
corrobora Silva (2003, p. 165).
A universalização da educação no Brasil, enquanto um direito público subjetivo, ou
seja, uma garantia positivada, constitucionalizada e efetivada entre os direitos sociais e
direitos humanos, situa-se num patamar de avanço se comparada ao direito de informação,
pois, a educação, enquanto um direito, encontra efeito legal nos artigos 205; 206, inciso I;
2008, incisos III e IV; 2013, inciso I, da Constituição Federal (1988), mas, também, tem
respaldo na consolidação das Leis de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei nº 9.394 de
dezembro de 1996, bem como em políticas públicas e outros instrumentos legais. (SILVA,
2003).
O reconhecimento da educação como uma política pública perpassa pela teoria liberal
moderna da cidadania, em que as contribuições do sociólogo Émile Durkheim, conforme
defende Azevedo (2008), foram as pioneiras na fundamentação de uma “igualdade das
condições exteriores” nas sociedades modernas capitalistas, centrando, na educação, a função
de garantir as condições básicas de sobrevivência e de concorrência entre os indivíduos, e o
dever do Estado em garanti-la.
Uma vez que a educação é uma função essencialmente social, o Estado não
pode se desinteressar dela. Pelo contrário, tudo o que é educação deve ser, e
certa medida, submetido à sua ação. Isto não significa, no entanto, que ele
deva necessariamente monopolizar o ensino. [...] Porém, o fato de o Estado
dever, em prol do interesse público, autorizar o funcionamento de outras
escolas além daquelas sob sua responsabilidade direta não implica que ele
permaneça indiferente ao que acontece dentro destas instituições. A
Educação que elas fornecem deve, pelo contrário, ficar submetida ao seu
controle. Não é nem mesmo admissível que a função de educador seja
desempenhada por alguém que não apresente garantias específicas que
somente o Estado pode julgar. Sem dúvida, os limites dentro dos quais a sua
intervenção deve se manter são difíceis de se determinar de modo definitivo,
mas o princípio de intervenção não pode ser contestado. (DURKHEIM,
2011, p. 63).

Noutro viés, no início deste século XXI, a educação, enquanto um bem público e um
direito humano, tem sofrido com a concorrência de uma concepção que a defende mais como
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um bem de serviço, conforme o modelo neoliberal que tem sido encabeçado por acordos
articulados pela Organização Mundial do Comércio - OMC. De tal modo que, com a
aprovação de tais acordos, a educação passaria a ser regida pelas mesmas normas dos serviços
em gerais.
Contudo, segundo Oliveira (2009), independentemente da sanção desses acordos, a
educação, no Brasil, já tem perpassado um processo de mercantilização na educação infantil,
básica e, especialmente, na superior. Esse processo mercadológico, segundo o autor, não se
restringe apenas à oferta educacional por instituições de ensino lucrativas, mas, também, tem
inflado um mercado de consultorias e de organizações sociais – OS’s, com serviços auxiliares
voltados para instituições de ensino, bem como para órgãos estaduais e municipais ligados ao
planejamento de planos e programas políticos para a educação.
No Brasil, o processo de desenvolvimento de um setor empresarial na
educação é antigo, remontando, pelo menos, ao período da ditadura militar.
Entretanto, isso era dissimulado, pois a legislação proibia que as instituições
de ensino, “pela sua natureza”, dessem lucro. Apenas com a promulgação da
Constituição de 1988 é que se explicitou a possibilidade de existência de
escolas com fins lucrativos. A posterior regulamentação desse dispositivo na
Lei de Diretrizes e Bases e na legislação complementar acelerou o seu
crescimento. (OLIVEIRA, 2009, p. 741).

Por mais que a legislação garanta a educação como um direito universal no Brasil, a
realidade mostra que o efeito desse instrumento jurídico carece de aperfeiçoamento e até de
efetividade em relação não só ao acesso à educação, bem como a permanência e a inclusão
e/ou segmentação do ensino para grupos socialmente excluídos desse direito.
A carência/ausência de uma educação básica para a maioria dos cidadãos, conforme o
contexto ainda presente no Brasil, estabelece um círculo vicioso e de precariedade tanto para a
educação sistematizada na escolarização quanto para a qualidade nos conteúdos dos meios de
comunicação, como explica Marques de Melo (1986). Num paralelo à “concepção bancária da
educação” ou “educação bancária”, conceito esse desenvolvido por Freire (1987), que versa
sobre o depósito de informações acríticas, apolíticas e antidialógicas nos educandos; na
Comunicação midiática, essa mesma lógica se faz presente nos conteúdos dos meios de
comunicação, por meio dos “comunicados” a serem depositados nos públicos.
Marques de Melo (1986) propõe que os usuários que permanecem fora do alcance da
rede escolar precisam ser motivados para ultrapassar a condição de consumidores de
informações de “utilidade imediata” e “facilmente digeríveis”, para desempenhar o papel de
leitores críticos diante dos meios de comunicação. Para tanto, o autor chama à
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responsabilidade não somente o público, mas educadores, lideranças políticas e os
comunicadores para romperem com o panorama de imobilidade e de silenciamento, ao
problematizar a crise de autoridade, de imagem e de prestação de serviços que perpassam as
instituições públicas, as instituições de ensino públicas e os meios de comunicação no Brasil.
Opera-se efetivamente uma articulação invisível, imperceptível, entre a rede
escolar (da pré-escola à universidade) e os meios de comunicação de massa
(sobretudo os veículos eletrônicos), ocasionando um paralelismo ou uma
superposição na passagem de conteúdos que formam os cidadãos. E que
interferem inegavelmente na sua atuação social e política. (MARQUES DE
MELO, 1986, p. 80).

A relação entre informação e educação, consequentemente, leva a uma indiscutível
constatação de que as áreas de comunicação e educação se correlacionam numa relevante
interface, que perpassa e possibilita múltiplas discussões que envolvem direitos, deveres,
cidadania e responsabilidades em nome de uma justiça social no Brasil.
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3

EDUCAÇÃO/COMUNICAÇÃO: INTERFACES
Este capítulo é dedicado a discutir a inter-relação entre educação e comunicação.

Primeiramente, são apresentados alguns conceitos de educação, com objetivo de
contextualizar as noções sobre esta temática, mas sem ter a pretensão de apresentar todos os
autores da área e nem esgotar todas as conceituações possíveis de educação. Além disso, a
relação entre mídia e educação é abordada segundo as distinções entre educar versus
informar, discutindo quais são os limites das informações trazidas pela mídia para a formação
dos públicos. Também, discorre-se sobre o telejornalismo, objeto de estudo neste trabalho,
como um espaço de aprendizagens diversas para os telespectadores, nos âmbitos da estética e
da cognição.
3.1

Conceituações sobre Educação
Para Brandão (2001), não existe um só modelo de educação e nem apenas alguns

agentes capazes de promovê-la com exclusividade; do contrário, o autor considera que o
ensino e a aprendizagem - etapas do conhecimento que demarcam o processo educativo
humano - realizam-se de diferentes formas e em locais diversos. Espaços que nem chegam a
ostentar a denominação do lugar formal da educação sistematizada, ou seja, a escola, mas,
que, nem por isso, são menos relevantes. Desse modo, Brandão distingue a educação em
“educações”: “Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não é o
único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não é a sua única
prática e o professor profissional não é o seu único participante.” (BRANDÃO, 2001, p. 9).
Brandão (2001) entende que a necessidade primeira do homem é a educação para a
vida, ou seja, a preparação humana para a sobrevivência. Para este autor, o processo educativo
possui um ideal: “[...] a educação é um dos meios de que os homens lançam mão para criar
guerreiros ou burocratas. Ela ajuda a pensar tipos de homens. Mais do que isso, ela ajuda a
criá-los, através do passar de uns para os outros, o saber que os constitui e os legitima.”
(Ibidem, p. 11). Esse mesmo autor delineia um conceito de educação relacionado à cultura de
um povo, isto é, enxerga a educação enquanto transmissão cultural, produção de crenças,
costumes e valores morais, sendo a educação um elemento que constitui parte da cultura e, ao
mesmo tempo, é condicionada por esta. “A educação é, como outras, uma fração do modo de
vida dos grupos sociais que a criam e recriam, entre outras tantas invenções de sua cultura, em
sociedade” (Ibidem, p. 10, grifos do autor).
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A principal diretriz educacional no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (1996), nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no artigo 1º, conceitua a
educação segundo uma perspectiva ampla de processos:
“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos
sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.” (BRASIL, 1996).
Numa perspectiva sociológica, a educação figura também como prática social, ou seja,
configura-se como “processos sociais de aprendizagem”, de acordo com Brandão (2001), que
ocorrem nas situações interpessoais, familiares e comunitárias. Compartilhando dessas ideias
sobre a educação como fato existencial, social e cultural, Pinto (1982, p. 30, grifo do autor)
conceitua a educação como um “processo”, que ocorre ao longo da existência históricocultural humana enquanto um fato histórico-antropológico, num duplo sentido: Primeiro,
porque representa a história de formação de cada ser humano; segundo, porque está vinculada
a cada fase perpassada pela comunidade em sua contínua evolução.
De acordo com Pinto (1982, p. 30, grifo do autor), a educação como fato existencial
refere-se “ao modo como homem se faz homem”. Nesse mesmo sentido, Gadotti (2002, p. 11)
vislumbra a educação como uma prática fundamentalmente humana, capaz de distinguir o
“[...] modo de ser cultural dos homens do modo natural de existir dos demais seres vivos.”
Noutro prisma, segundo uma abordagem cultural, Pinto define a educação como um
fenômeno ligado à cultura:
A educação é um fenômeno cultural. Não somente os conhecimentos,
experiências, usos, crenças, valores, etc. a transmitir ao indivíduo, mas
também os métodos utilizados pela totalidade social para exercer a sua
função educativa, são parte do fundo cultural da comunidade e dependem do
grau de seu desenvolvimento. Em outras palavras, a educação é a
transmissão integrada da cultura em todos os seus aspectos, segundo os
moldes e pelos meios que a própria cultura existente possibilita. O método
pedagógico é função da cultura existente. O saber é o conjunto dos dados da
cultura que se têm tornado socialmente conscientes e que a sociedade é
capaz de expressar pela linguagem. Nas sociedades iletradas não existe saber
graficamente conservado pela escrita e, contudo, há transmissão do saber
pela prática social, pela via oral e, portanto, há educação. (PINTO, 1982, p.
31, grifo do autor).

Pinto (1982, p. 30) define a educação também como fato “social” ao ser determinada
pelos interesses pertinentes às comunidades, com o objetivo de integrar os seus membros às
formas de organização vigentes (econômicas, instituições, ciências, atividades, etc.). Essa
vertente mais sociológica da educação advém, especialmente, das contribuições de um dos
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principais sociólogos da Educação, Émile Durkheim, para quem: “Cada tipo de povo possui
uma educação que lhe é própria e que pode defini-lo ao mesmo título que a sua organização
moral, política e religiosa.” (DURKHEIM, 2011, p. 104).
Assim, a educação, anteriormente à existência de uma escolarização, ocorre,
primeiramente, dentre as “formas vivas e comunitárias de ensinar-e-aprender”, segundo
Brandão (2001, p. 23). Este autor parte da premissa de que “[...] tudo o que é importante para
a comunidade, e existe como algum tipo de saber, existe também como modo de ensinar.”,
ocorrendo mediante processos educacionais com vários nomes ( Ibidem, p. 22, grifos do
autor). Quando a educação extrapola o âmbito das comunidades, num processo global, dá-se o
nome de socialização, segundo este autor.
Através dela, ao longo da vida, cada um de nós passa por etapas sucessivas
de inculcação de tipos de categorias gerais, parciais ou especializadas de
saber-e-habilidade. Elas fazem, em conjunto, o contorno da identidade, da
ideologia e do modo de vida do grupo social. Elas fazem, também, do ponto
de vista de cada um de nós, aquilo que aos poucos somos, sabemos, fazemos
e amamos. A socialização realiza em sua esfera as necessidades e projetos da
sociedade e realiza, em cada um de seus membros, grande parte daquilo que
eles precisam para serem reconhecidos como “seus” e para existirem dentro
dela. (BRANDÃO, 2001, p. 23, grifo do autor).

De acordo com Brandão (2001, p. 26), a educação se estabelece sempre que são
criadas formas sociais de condução e controle do ato de ensinar e de aprender. E, quando este
ato se sujeita à pedagogia, consolida-se, então, o ensino formal, criando situações, regras e
métodos próprios para o seu exercício, bem como surgem as figuras da escola, do aluno e do
professor. Assim, é a partir da produção de bens advinda do trabalho humano e do poder de
ordem social que se começa a gerar hierarquias sociais também no âmbito intelectual.
Consequentemente, esse mesmo poder associado ao domínio do conhecimento
instaura também uma lógica da “divisão social do saber”. E este saber, que anteriormente
servia para estabelecer a unidade comunitária, passa a reforçar a diferença entre “[...] o que
faz, o que se sabe com o que se faz e o que se faz com o que se sabe”. (BRANDÃO, 2001, p.
27, grifos do autor). Modos que se vinculam, pioneiramente, às concepções de educação na
Grécia e na Roma Antigas, de onde deriva o sistema atual de ensino existente nas sociedades
ocidentais contemporâneas.
A Grécia Antiga “[...] serviu de berço da cultura, da civilização e da educação
ocidental”, conforme Gadotti (2002, p. 29). Os gregos foram os pioneiros na formação de um
pensamento pedagógico que promoveu uma síntese entre educação e cultura, para a
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consolidação de uma formação integral do homem, chamada de paidéia, que aliava “[...]
formação do corpo pela ginástica, na da mente pela filosofia e pelas ciências, e na da moral e
dos sentimentos pela música e pelas artes.” (GADOTTI, 2002, p. 30).
Educação essa, porém, destinada aos homens livres, o que demarcou o pensamento
pedagógico da Grécia Antiga polarizado entre um tipo de educação direcionada para os
reconhecidamente cidadãos gregos em direção à teoria, ao saber político e ao comando;
Noutro lado, vinculou uma instrução vinda dos ofícios, do saber fazer, da prática aos
trabalhadores manuais e livres. Originando, desse modo, uma oposição entre teoria e prática,
que ainda perpetua na educação contemporânea, segundo Gadotti (2002).
Essa lógica configurou as “normas de trabalho” como saberes relegados aos
trabalhadores manuais ou escravos; e, por outro lado, as “normas da vida”, como sendo
saberes que visam ao desenvolvimento e à plena participação do homem livre na polis
(cidades-estados gregas), sendo este último saber o ideal da educação na Grécia Antiga, ou
seja, uma educação para vida na polis, direcionada para a cidadania (BRANDÃO, 2001, p. 37,
grifos do autor).
Outra divergência no modelo de educação da Grécia Antiga, de acordo com Gadotti
(2002), concentrava-se nos ideais educacionais presentes nas cidades gregas de Esparta e
Atenas, sendo que esta, embora desse valor aos esportes, primava pela preparação teórica para
o exercício da política; e, na sociedade espartana, predominava o culto ao corpo e uma
educação moral submetida aos interesses do Estado, marcado, assim, uma sociedade
guerreira, com valores que, ainda hoje, perpetuam em alguns contextos sociais, tais como nos
conteúdos midiáticos.
Os gregos eram educados através dos textos de Homero, que ensinavam as
virtudes guerreiras, o cavalheirismo, o amor à glória, à honra, à força, à
destreza e à valentia. O ideal homérico era ser sempre o melhor e conservarse superior aos outros. Para isso, era preciso imitar os heróis, rivalizar. Ainda
hoje, nossos veículos de comunicação, manifestando essa herança, procuram
glorificar sobretudo os heróis combatentes, dando sinal de que a educação
militar e cívica repressiva ainda está presente. Essa ética patriótica foi
exaltada sobretudo pelo nazismo e pelo facismo. Essa educação totalitária
sacrificava, principalmente em Esparta, todos os interesses ao interesse do
Estado, que exigia devotamento até o sacrifício supremo. (GADOTTI, 2002,
p. 30-31, grifos do autor).

A contribuição da concepção pedagógica da Grécia Antiga configurou a educação
como resultante do meio sociocultural. Uma educação que perpassa as trocas interpessoais, a
convivência familiar e comunitária, as relações físicas e afetivas, mas, além disso, foi a
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sociedade clássica grega a responsável por esboçar uma educação “fora do lar e da oficina”,
por meio de uma educação paga e restrita, que se iniciou “[...] quando a democratização da
cultura e da participação na vida pública colocam a necessidade da democratização do saber, é
que surge a escola aberta a qualquer menino livre da cidade-estado.” (BRANDÃO, 2001, p.
39).
Originou-se, desse modo, a escola primária, em 600 A.C, em Atenas, com a figura do
mestre-escola, que se dedicava a ensinar a leitura do alfabeto, da escrita e das contas. Essa
escola pioneira pontuou-se por ser uma etapa no processo de formação do menino livre e
nobre em direção às outras etapas e graus da educação integral do cidadão adulto grego, bem
como por ser uma escola de acesso ao menino livre e plebeu, mas que se resumia a uma
educação elementar destinada a estes. Essa escola caracterizava-se por ser inacessível ao
menino escravo, o qual era educado no trabalho que o obrigavam a realizar, conforme
Brandão (1996, p. 40).
Na Roma Antiga, assim como na Grécia Antiga, perpetuou-se a valorização da
educação que visa à direção e à gestão do trabalho em detrimento de seu exercício, conforme
Gadotti (2002, p. 42). Da concepção pedagógica romana, além do conceito de Educação,
originado do latim ducere, que significar “tirar”, “levar”, segundo Foresti (2001, p. 27), os
romanos clássicos enfatizaram uma educação universalizante, chamada de humanitas,
compreendida como aquela cultura geral que transcende os interesses locais e nacionais, cuja
universalização foi conseguida através do cristianismo, pela educação imposta pelos romanos
aos povos e territórios conquistados. No contexto da Roma Antiga, “A educação do
conquistador invade, com armas mais poderosas do que a espada, a vida e a cultura dos
conquistados.” (BRANDÃO, 2001, p. 52).
Os romanos consolidaram um sistema de educação em três graus de ensino,
inicialmente, a cargo da iniciativa particular e, só depois, com o advento do cristianismo, é
que a escola pública passou a ser mantida pelos cofres dos municípios, espalhando-se em todo
Império Romano, segundo Brandão (2001, p. 51). Esse ensino era sistematizado em: escolas
do ludi-magister, que consistiam no ensino elementar das primeiras letras; as escolas do
gramático, que correspondiam ao que se pode identificar hoje como o ensino secundário; e os
estabelecimentos de ensino superior, que se iniciavam com a retórica e, depois, passavam
para o ensino do Direito e da Filosofia, consolidando, o que hoje seria a universidade.
(GADOTTI, 2002, p. 43, grifos do autor).
Para Brandão (2001, p. 52, grifos do autor), a educação da Roma Antiga firmou as
bases de duas vertentes polarizadoras da educação formal: uma, é a oficina do trabalho,
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destinada aos filhos dos escravos e dos artesãos. E, a outra, a escola livresca, onde a educação
era dirigida para o futuro dirigente de negócios particulares e do Estado e os funcionários
romanos.
As concepções de educação na Grécia e na Roma Antigas servem para exemplificar
não somente a formação de uma educação formal no Ocidente, mas, especialmente, destacam
a relação da educação com o meio sociocultural. Assim, vislumbra-se um paralelismo entre
essa influência sociocultural também na interface entre educação e os meios de comunicação,
considerando o processo formativo engendrado na relação entre esses dois campos como
mediado pela cultura.
A mídia se legitima como outro campo de saber mediante sua vocação socializadora
de bens culturais, símbolos, imagens, sons, tornando esses bens simbólicos comuns a todos os
indivíduos, de acordo com Marques de Melo e Tosta (2008, p. 37). Foresti (2001, p. 41), por
sua vez, corrobora ao considerar que a educação, para a realidade brasileira, não envolve
apenas informação e conhecimento, trata-se, especialmente, de uma questão cultural. Marques
de Melo e Tosta (2008) consideram também o compartilhamento de papéis entre a educação e
os meios de comunicação na tarefa de socialização.
[...] podemos entender que a mídia compartilha, há mais de um século, com
a escola e com a família, o processo educacional e a tarefa de socialização e
de formação de sujeitos inscritos em um campo cultural, contrariando a tese
da escola como instância privatista desses processos. Assim, podemos
afirmar que são nos processos de educação e comunicação, amparados na
tradição sobretudo na oralidade e na imagem que recebemos e reelaboramos
a cultura: a cultura dos outros, dos nossos ancestrais; a nossa cultura.
(MARQUES DE MELO; TOSTA, 2008, p. 55).

De acordo com o pensamento freireano, na relação entre comunicação e educação, a
cultura é o universo simbólico abrangente que medeia ambos os campos e é possuidora de
uma dimensão política. Assim, este autor desenvolve o conceito de “ação cultural”, em uma
dimensão antropológica, para exemplificar que a cultura também é uma prática educativa e
uma práxis humana, porque ela é resultante da criação e transformação da natureza pelo
homem, e, ao mesmo tempo, essa mesma cultura, enquanto produto humano, também o
condiciona seja para a dominação ou para a libertação. De tal modo que os saberes científicos
e empíricos encontram-se condicionados histórico e culturalmente nas sociedades; e tanto a
escola quanto os meios de comunicação produzem sentidos, conteúdos e se organizam com
base nesses saberes.
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Desse modo, as referências históricas e atuais sobre educação apresentadas
anteriormente, sem a intenção de esgotá-las neste trabalho, teve por objetivo contextualizar os
conceitos de educação que ocorrem dentro e fora dos ambientes educacionais. Visando não só
enxergar a educação como vinculada aos espaços formais, mas, sim, compreendê-la, ao ser
mediatizada pelos meios de comunicação, como outra forma legítima de práticas educativas,
como defende Bordenave (1987, p. 18). Ideia também corroborada por Foresti (2001, p. 27):
“Hoje, a Escola substitui e é substituída em suas obrigações de educar. Entram nesse
processo, a Família, a Televisão e o Estado. É possível pensar no processo informal da
Educação”.
Com base em algumas perspectivas para a educação no século XXI, Gadotti (2000)
realiza algumas projeções de teorias e práticas educacionais que poderão se perpetuar no
futuro educacional brasileiro. O autor elenca, dentre um horizonte de possibilidades, a relação
da educação com as novas tecnologias como uma tendência para a educação na
contemporaneidade. Porém, ele defende que a evolução das novas tecnologias, centrada nos
meios de comunicação, ainda não foi refletida e sentida plenamente dentre o ambiente da
educação formal.
Os sistemas educacionais ainda não conseguiram avaliar suficientemente o
impacto da comunicação audiovisual e da informática, seja para informar,
seja para bitolar ou controlar as mentes. Ainda trabalha-se muito com
recursos tradicionais que não têm apelo para as crianças e jovens. Os que
defendem a informatização da educação sustentam que é preciso mudar
profundamente os métodos de ensino para reservar ao cérebro humano o que
lhe é peculiar, a capacidade de pensar, em vez de desenvolver a memória.
[...] a função da escola será, cada vez mais, a de ensinar a pensar
criticamente. Para isso é preciso dominar mais metodologias e linguagens,
inclusive a linguagem eletrônica. (GADOTTI, 2000, p. 5, grifos do autor).

Outra vertente possível para se compreender a educação no Brasil é conforme a
normatização dos níveis de ensino, configurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação –
LDB, sancionada em 1996, que disciplina a educação escolar no país. Segundo este
ordenamento jurídico, a educação escolar brasileira é sistematizada em dois grandes níveis: a
educação básica, que compreende: a educação infantil (creche às pré-escolas, que
configuram o primeiro contato da criança – de 0 a 5 anos – com o ambiente escolar e não
prevê a repetência); o ensino fundamental (1º ao 9º ano ou também organizado em ciclos e é
obrigatório para as crianças de 6 a 14 anos e prevê a promoção ou a repetência na série) e o
ensino médio (1º ao 3º ano e é destinado aos jovens de 15 aos 17 anos, no caso do aluno que
concluiu o ensino fundamental). E o outro nível corresponde ao estágio mais avançado do
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sistema escolar, a educação superior (cursos destinados àqueles que concluíram o ensino
médio, podendo ser sequenciais, tecnológicos, licenciaturas, bacharelados e mais os
programas de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, presenciais ou a distância).
Também há a oferta de modalidades da educação, conforme a LDB, em educação
indígena, educação especial e a educação profissionalizante, que perpassam os dois grandes
níveis de ensino (básico e superior). E mais a educação de jovens e adultos, essa última que
completa a educação básica para os maiores de 18 anos e que não concluíram os ensinos
fundamental e/ou médio na idade prevista na legislação educacional.
Competem à União, Estados, Distrito Federal e aos Municípios no Brasil organizar os
respectivos sistemas de ensino público no país, em regime de colaboração, ou seja, está
definida a responsabilidade legal de cada um dos entes federativos no âmbito da educação
escolar; mas, isso não impede a cooperação entre eles e a oferta do ensino por um ente não
legalmente destinado a oferecer determinado nível.
Sobre a educação infantil e o ensino fundamental, estes são de responsabilidade legal e
prioritária dos municípios brasileiros. O ensino médio, por sua vez, é de responsabilidade
prioritária dos estados brasileiros. E é de atribuição da União elaborar o Plano Nacional de
Educação, com a colaboração dos outros entes federativos, bem como organizar, manter e
desenvolver o sistema federal de ensino e dos Territórios. A União disciplina e regulamenta,
com prioridade, o ensino superior público e privado brasileiro. A LDB prevê ainda a
coexistência da oferta de cursos em instituições públicas e privadas de ensino no país,
conforme os níveis de educação escolar estabelecidos.
Por fim, são diversas as conceituações sobre educação. Assim, ao se pretender analisar
a produção de sentidos sobre a educação no Brasil, a partir dos conteúdos jornalísticos, a
interface entre educação e comunicação leva também a necessidade de se analisar a criação de
outros espaços de conhecimento com a mídia tradicional ou grande mídia e também com o
advento das novas tecnologias. E, especialmente, de se pontuar as distinções entre o ato de
educar e o de informar, como uma confusão que tem permeado os campos da Educação e da
Comunicação.
3.2

Educar versus informar
A mídia vem concorrendo com as instituições formais de educação, como, por

exemplo, a escola e a família, o papel de socializar informações e modelos de
comportamentos, obviamente, operando em lógicas de ensino e aprendizagem distintas
daquelas existentes no ambiente escolar, porém, de igual importância na contemporaneidade.
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Conscientes de que não somente a escola é, no mundo atual, um lugar de
aquisição de preceitos e habilidades para se viver em sociedade, não temos
dúvida que essa instituição ainda representa a institucionalização da
educação formal. Tal papel lhe é atribuído mesmo enfrentando todos os
desafios, seja por parte do Estado – ao tentar minimizar essa função com
políticas que estimulam a privatização da educação sob pena de reduzi-la a
mais um negócio rentável e de qualidade duvidosa –, seja por parte da
família, que parece delegar cada vez mais à escola a função de educar e de
disciplinar sua prole; ou seja, por parte da mídia, que concorre para o
cumprimento dessa função com a disseminação de produtos e conteúdos
educativos. (MARQUES DE MELO; TOSTA, 2008, p. 22-23).

Os autores defendem que a mídia compartilha com a escola o papel de socializar.
Foresti (2001) também corrobora esse pensamento ao versar sobre o papel de substituição dos
meios de comunicação e da própria educação diante do Estado na resolução de problemas
sociais.
As estruturas de Comunicação aprenderam a exercer a Substituição, com
uma qualidade superior e com finalidades diferentes. Na disputa por
audiência e, percebendo a fatia de mercado que estava disponível, põem-se
ao lado da escola e filiam-se a ela. Hoje, formam a fileira de inúmeros
programas educativos. Juntam-se em canais que se propõem a preencher um
espaço, deixado pelo Estado, pela Escola e pela família: “educar” de uma
maneira atraente e moderna. (FORESTI, 2001, p. 28).

Porém, ao se referir à função educativa dos meios de comunicação, este autor coloca
que este papel não é inerente a esses meios, mesmo na radiodifusão educativa ou em
programas educativos. Mas, ele ressalta que a educação integral está radicada no elemento
humano que é empregado ao processo comunicacional, ou seja, na ação de transformar a
informação em formação, caso contrário, a informação, por si só, pode esconder a realidade e
até impedir uma resposta crítica pelos receptores, segundo Foresti (2001, p. 37).
Assim, estabelece-se uma confusão entre o papel dos meios de comunicação em
relação às tarefas de informar e/ou educar. Enquanto existe certo consenso de que as pessoas
aprendem algo com os meios de comunicação, seja a formação de comportamentos, de
hábitos de consumo, a valorização da estética e da imagem nos mais diversos enunciados,
etc.; noutro sentido, há certa desconfiança em relação a enxergar esses mesmos meios de
comunicação como instâncias que promovam uma educação ou que possam se estabelecer
como novos espaços de conhecimento.
Muito dessa confusão entre informação e educação inicia-se no cenário
contemporâneo, em que a realidade que nos chega advém muito mais por meio das mediações
exercidas pelos meios de comunicação do que pela convivência física e temporal com o
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mundo, com outros sujeitos e também com as instituições formais de socialização do
conhecimento, como a escola, a família e a comunidade. Desse modo, a informação e o
entretenimento, enquanto vocações e funções primeiras dos meios de comunicação e que nos
chegam através de enunciados e mensagens fragmentados e editados, são valorizados e
apreendidos constantemente em substituição ao conhecimento, o qual é totalizante, resulta da
criticidade e visa à reelaboração dos significados pelos sujeitos comunicantes, especialmente,
por meio do diálogo (BACCEGA, 2000).
Para Freire (1987), o conhecimento advém muito mais da atribuição de significados
àquilo que é aprendido pelos sujeitos do que a simples presença do objeto dado ou da
transferência de saber de um sujeito ao outro.
É nesse cenário que os meios de comunicação têm sido vistos como educadores,
porque, devido à realidade cada vez mais mediatizada pelos meios de comunicação e pelas
tecnologias, a apreensão do mundo, como corrobora Baccega (2000), vem fragmentada,
recortada e construída com acréscimos ou supressões de dados nos acontecimentos. Para a
autora, essa realidade é metonímica, ou seja, a parte pelo todo, em que a informação parece
ter ganhado lugar de prestígio em detrimento ao conhecimento nessa sociedade também
chamada de Sociedade da Informação.
Isso decorre da vasta disponibilidade de informações nos mais diversos meios
tecnológicos e de comunicação, bem como a existência de um modelo socioeconômico que
valoriza a individualidade, o individualismo e o desempenho adequado dos cidadãos a um
modelo

socioeconômico

competitivo,

capitalista

e

que

forja

uma

meritocracia,

desconsiderando as condições econômicas, culturais e sociais dos indivíduos como
propulsoras ou limitantes para esse desempenho.
Essa realidade tem como sustentáculo os meios de comunicação, mediadores
privilegiados entre nós e o mundo, e que cumprem o papel de costurar as
diferentes realidades. São os meios de comunicação que divulgam, em escala
mundial, informações (fragmentadas) hoje tomadas como conhecimento,
construindo, desse modo, o mundo que conhecemos. Trata-se, na verdade,
do processo metonímico – a parte escolhida para ser divulgada, para ser
conhecida, vale pelo todo. É como se “o mundo todo” fosse constituído
apenas por aqueles fatos/ notícias que chegam até nós. Consideramos,
porém, que informação não é conhecimento. Poderá até ser um passo
importante. O conhecimento implica crítica. Ele se baseia na inter-relação e
não na fragmentação. Todos temos observado que essa troca do
conhecimento pela informação tem resultado numa diminuição da
criticidade. (BACCEGA, 2000, p. 23-24, grifo da autora).
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Baccega esclarece, portanto, que informação não é conhecimento. Mas, o que ocorre
neste momento histórico atual é que: “A comunicação passou a ser, então, uma das
instituições que ‘levam a pensar’, sobretudo pela aura de conhecimento agregada à
informação.” (BACCEGA, 2003, p. 34). Gadotti (2000), em consonância com o pensamento
desta autora, considera também que essa Era da Informação é exaltada como a do
conhecimento, devido à importância conferida às informações nos mais diversos setores
sociais, econômicos e políticos. Porém, o conflito está exatamente na proporção que a
informação tomou em detrimento do conhecimento, deixando de ser uma área e passando a
ser uma dimensão que organiza a sociedade.
Todavia, o que se constata é a predominância da difusão de dados e
informações e não de conhecimentos. Isso está sendo possível graças às
novas tecnologias que estocam o conhecimento, de forma prática e acessível,
em gigantescos volumes de informações, que são armazenados
inteligentemente, permitindo a pesquisa e o acesso de maneira muito
simples, amigável e flexível. [...] As novas tecnologias criaram novos
espaços do conhecimento. Agora, além da escola, também a empresa, o
espaço domiciliar e o espaço social tornaram-se educativos. Cada dia mais
pessoas estudam em casa, pois podem, de casa, acessar o ciberespaço da
formação e da aprendizagem a distância, buscar "fora” – a informação
disponível nas redes de computadores interligados – serviços que respondem
às suas demandas de conhecimento. (GADOTTI, 2000, p. 7, grifos do autor).

Assim, sendo a informação apenas uma das etapas do processo de ensino e
aprendizagem, é necessário se ater que esta, por si só, não é capaz de gerar a educação pelos
meios de comunicação. Sendo que a educação integral pressupõe a totalização e
contextualização dos dados, a formação do conhecimento e a elevação da criticidade. De tal
modo que, para que se ocorra a educação, é preciso haver a intencionalidade de educar
inerente ao educador, o desejo pela transformação da postura dos sujeitos, um agir diretivo e
um posicionamento político em relação à educação oferecida.
Sobre os conflitos entre informar e educar, Demo (2003) discorre sobre três patamares
que integram essa problemática: a primeira refere-se à dificuldade encontrada tanto pelos
comunicadores quanto pelos educadores na definição da educação e das aprendizagens
implicadas, pontuando, que, na perspectiva dos comunicadores, há uma preocupação
excessiva com a imagem, especialmente, no caso da televisão, além da predominância da
visão de mercado nos meios de comunicação, em que não há o interesse em um consumidor
crítico. Por outro lado, na perspectiva dos educadores, persiste uma redução da aprendizagem
pelos meios de comunicação a táticas instrumentais.
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O segundo patamar consiste no embate entre comunicadores e educadores e a vontade
de ambos em educar, e não só treinar. Segundo Demo (2003), enquanto o comunicador
defende a força da imagem no processo formativo; o educador, por sua vez, brada a luta por
uma formação com base na palavra. Conflito esse que o autor considera como irrelevante.
Um vídeo didático, por exemplo, destinado a favorecer a aprendizagem, não
pode apresentar-se apenas como imagem, mas precisa construir um ambiente
de estudo, pesquisa, elaboração, com uso expressivo de manejo da palavra,
textos, discursos, debates, argumentações, etc. Corre logo o risco de se
tornar longo e chato. De fato, as expectativas podem ser muito
contraditórias: enquanto o comunicador espera que o espectador, tendo visto
animadamente o filme, absorva a mensagem sem resistência maior, o
educador espera que ocorra o fenômeno da aprendizagem, que implica
necessariamente esforço reconstrutivo, pessoal e coletivo, marcado pela
consciência crítica. Uma distorção comum por parte do educador é de
traduzir sua proposta em “aulas na televisão”, porque acaba replicando as
mesmas asneiras da escola, que apenas dá aula. Uma aula “bonitinha” ainda
é aula. O conflito que aí surge entre comunicador e educador é tolo, porque
não vale a pena. Pois queremos tornar engraçado o que já perdeu toda a
graça. Aparece um desafio essencial: é mister educar, não treinar. Este
conflito vale a pena. (DEMO, 2003, p. 26)

É preciso ter claro que a intenção da maioria dos meios de comunicação,
primeiramente, é informar e entreter, excetuando-se os exemplos de alguns meios que têm
como missão educar, a exemplo dos canais educativos e da radiodifusão universitária
existentes e que ainda são minoria, se comparados aos demais veículos midiáticos comerciais
no Brasil.
É nesse contexto de sobrevalorização da informação que a realidade nos coloca o
desafio de repensar a vocação desses meios de comunicação, bem como da escola. Não é
desconsiderando esse modelo social que tem privilegiado a informação, não é refutando os
meios de comunicação enquanto outro campo de saber e nem mesmo pondo em descrédito o
papel da escola ou a figura do professor na contemporaneidade que se vislumbram caminhos.
As necessidades de transformação estão postas tanto para os campos da educação
quanto da comunicação. Este último espaço, lugar de fala nesta dissertação, é que tem sido
visto e entendido, como ressalta Baccega (2000), enquanto “educadores privilegiados”, pois
constituíram-se como fontes importantes para os principais e formais educadores:
“professores, pais, agentes de comunidade, etc.”
Eis a importância do campo comunicação/ educação. Na disputa estabelecida
– entre meios de comunicação x escola e família – não é possível haver
ganhadores e perdedores. Evidencia-se, cada vez mais, um intercâmbio das
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agências de socialização na construção da cidadania. (BACCEGA, 2000, p.
31).

Assim, os espaços educacionais formais e os meios de comunicação são considerados
como campos de socialização de saberes e de modelos de comportamentos, que disputam
entre si o papel de uma educação contemporânea. Baccega (2003, p. 32) esclarece ainda que a
confusão entre conhecimento e informação e também entre a totalidade do conhecimento e a
fragmentação dos fatos gera uma concepção de que a informação veiculada pela mídia basta
para a formação do cidadão, pressupondo que “todas as vozes circulam igualmente na
sociedade”, o que, obviamente, não condiz com a realidade.
3.3

Telejornalismo: estética e cognição
Se há crenças quanto as aprendizagens diversas que a televisão possibilita, seja

conforme as funções de entreter, informar ou mesmo distrair, o que dirá dos modos
específicos de se aprender algo com os diversos produtos culturais televisivos concretizados
por meio das telenovelas, telejornais, programas de auditórios, séries, etc.? Nesse complexo
conjunto de significações construídas por imagens, sons e textos, a televisão se destaca em
seu papel peculiar de constituir “[...] saberes que de alguma forma se dirigem à ‘educação’
das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na cultura em que vivem.” (FISCHER, 2003,
p. 7).
Nesse sentido, o telejornalismo, dentre os produtos culturais televisivos, possui
características estéticas e cognitivas que podem, de alguma maneira, colaborar para a
conformação desse gênero e/ou formato televisivo como um referencial de modelos
comportamentais para os telespectadores, no Brasil.
Os telejornais cumprem uma função de sistematizar, organizar, classificar e
hierarquizar a realidade. Dessa forma contribuem para a organização do
mundo circundante. É o lugar em que os grandes temas nacionais ganham
visibilidade, convertendo o exercício de publicização dos fatos como a
possibilidade prática da democracia. Todo esse processo se produz num
campo complexo de construção, desconstrução, significação e
ressignificação de sentidos. (VIZEU; CORREIA, 2008, p. 7, grifo dos
autores).

Até mesmo, reconhece-se o telejornalismo enquanto um meio de conhecimento,
conforme defende Vizeu: “A nossa hipótese é que os telejornais desempenham no Brasil um
papel central no conhecimento do mundo. Funcionam como uma forma de conhecimento do
cotidiano.” (VIZEU, 2005, p. 84).
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Para tanto, o autor se fundamenta nas pioneiras contribuições do sociólogo Park
(1970), que compreende o jornalismo como uma forma de conhecimento peculiar, a qual
chega ao público como notícia, uma informação estetizada e transformada em mercadoria,
cujo foco é o presente. Além disso, a notícia possui, como qualidades, a transitoriedade e a
efemeridade no relato dos acontecimentos, bem como se legitima na função de orientar o
homem e a sociedade no mundo real, conforme defende Park (1970):
Na verdade, a notícia realiza, de certo modo, para o público as mesmas
funções que realiza a percepção para o indivíduo; isto é, não somente o
informa como principalmente o orienta, inteirando cada um e todos do que
está acontecendo. E fá-lo sem qualquer esfôrço do repórter por interpretar os
acontecimentos relatados, exceto o esfôrço do repórter para os tornar
compreensíveis e interessantes. (PARK, 1970, p. 176).

Tuchman (1980), assim como Park (1970), também considera a relevância dos
conteúdos dos meios de comunicação na construção da realidade. Para ela, o jornalismo acaba
por constituir um modo próprio de realizar sua mediação, mas, ao mesmo tempo, é
influenciado por essa realidade. O jornalismo também configura seus relatos como uma
linguagem referencial, na qual predomina a objetividade, a imparcialidade, e também como
uma linguagem emotiva, com estímulos que podem ativar reações subjetivas nos receptores,
de acordo com Motta (2004).
O ato de comunicação jornalística é um ato que informa um conteúdo, mas
igualmente ativa reações emocionais e efeitos de sentidos: pode provocar o
medo, o espanto ou o riso, por exemplo. Neste sentido, trata-se de um ato
realizativo mais amplo do que aquele estritamente informativo que
originalmente se pretendia. O relato da notícia ativa processos cognitivos,
quando, por exemplo, nomeia, designa, aponta. Além de repassar
informações, os enunciados das notícias podem ironizar, debochar, enaltecer,
referendar, legitimar coisas e pessoas. Além de informar, os relatos das
notícias confirmam a confiança de quem ouve e de quem fala, legitimam
papéis, realizam outros atos simultâneos desencadeados por efeitos de
sentido não necessariamente linguísticos. (MOTTA, 2004, p. 129).

No telejornalismo, os fatos e acontecimentos do cotidiano são externos aos telejornais,
ou seja, prima-se por divulgar as ocorrências que acontecem independentemente da
intervenção da produção do telejornal ou de sua veiculação. Característica que consolida a
ética jornalística, valorizando a imparcialidade, a objetividade e a isenção nos telejornais.
(TEMER, 2009, p. 101). Assim, o telejornalismo guarda, em última instância, uma estreita
relação com a realidade concreta, mesmo que a representando e simulando, constituindo-se
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numa parcela significativa dentre a programação televisiva que garante audiência,
credibilidade e visibilidade para ações do Estado, valorizando também a função informativa
num meio predominantemente de entretenimento e de publicidade, como a televisão.
Sobre a referencialidade e objetividade no telejornalismo, mínimas estratégias são
estabelecidas na construção das narrativas nos noticiários televisivos, para tornar a
comunicação mais eficiente, interessante e até mesmo mais “didática” para a audiência, como:
textos curtos, o uso da linguagem mais informal e correta, o casamento do texto com as
imagens, matérias de pequena duração, a utilização de quadros com resumo de informações
e/ou serviço, a repetição de assuntos, cenários e um layout esteticamente atrativos e belos, boa
qualidade de imagem e som, etc... Ou seja, uma gama de processos, métodos e estratégias que
configuram a construção da realidade nos telejornais, conforme categorias: “de atualidade, de
objetividade, de interpelação, de leitura e operadores didáticos”. (VIZEU; CORREIA, 2008,
p. 23, grifos dos autores).
A respeito da repetição de temas, esse fator torna-se uma importante estratégia na
tarefa de se captar a atenção dos telespectadores e também de possibilitar maiores chances de
inteligibilidade sobre os diversos assuntos nos telejornais. O que pode levar também ao
desencadeamento de outras matérias, por meio das suítes- matérias de acompanhamento - no
telejornalismo, que, basicamente, consistem na continuação de uma matéria de um dia
anterior, normalmente, acrescentando um dado novo, relevante ou não, mas que mantém o
interesse no assunto (TEMER, 2009, p. 103).
A repetição nos telejornais, como uma maneira de organização, é também didática.
Contudo, pode levar à redundância, nem sempre benéfica, conforme explica a autora Temer.
“No telejornalismo esta redundância deixa espaço para uma procissão de perguntas
inexpressivas e depoimentos banais; a história é contada e recontada, seja oralmente ou com a
utilização de recursos de flash back.” (TEMER, 2009, p. 104).
Fischer (2003) também analisa a repetição nos telejornais como uma operação para
captar a atenção do telespectador ao que é noticiado, evidenciando a lógica e o poder da mídia
em agendar quais assuntos é importante que o público tome conhecimento.
A análise de veiculação e construção de um telejornal poderá oferecer ao
estudioso uma idéia precisa do que estou dizendo: inúmeras “chamadas”
(apresentação das principais notícias ou manchetes do jornal) são feitas antes
da exibição do programa; na abertura, mais uma vez as manchetes; no início
de cada bloco, a repetição das mesmas frases e imagens, agora conduzindo
finalmente o espectador ao que foi anunciado. Ocorre muitas vezes ao
cidadão mais avisado frustrar-se com o telejornal, justamente porque talvez
esperasse mais, após tanta promessa sobre o supostamente importante
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assunto da reportagem ou notícia. Mas o que importa aqui é que, a partir do
pressuposto da dispersão daquele que olha, constrói-se um modo específico
de constantemente capturar a distraída mulher ou o desatento jovem,
comunicando que tal assunto está em pauta, e que sobre ele o Brasil será
informado – nem que se apenas pela repetição de uma frase e pela exibição
de meteóricas declarações ou rapidíssimas imagens da cena em questão.
(FISCHER, 2003, p. 62).

Ainda no telejornalismo, as imagens são importantes critérios para a noticiabilidade e
atuam como determinantes não somente para a configuração de uma linguagem objetiva e
referencial de praxe no jornalismo na TV, como, também, constituem-se como possibilidades
de interpretação e de promoção de sentidos e sensações na comunicação realizada nos
telejornais.
Hagen (2007) defende que a emoção ensina no campo jornalístico, considerando-a
como um agente de cognição nos telejornais, especialmente, a partir da figura e da imagem
dos apresentadores, os quais imprimem subjetividades na comunicação que realizam, seja por
meio dos detalhes da voz, do olhar, do movimento das mãos, do corpo, da linguagem da roupa
e do cabelo, reforçando os laços de fidelidade entre público e emissora. Elementos imagéticos
que acabam por “ensinar” os telespectadores como se portar diante dos acontecimentos, como
reagir, o que se deve usar, falar ou até mesmo em que fatos se deve ficar triste ou alegre.
Ideia que é corroborada por Fischer (2003), que defende, especialmente, a televisão e
seus produtos como importantes objetos para um trabalho pedagógico de fruição, investigação
e análise sobre as múltiplas possibilidades de linguagens da TV.
Fischer (2003, p. 65) também esclarece que a relação entre imagens e sentidos
advindos dos produtos televisivos não é uniforme no âmbito da recepção, tal como esperam
os produtores de conteúdos, ressaltando que haverá tantas e tão mais complexas leituras ou
entendimentos, conforme os tipos de espectadores e seus repertórios cultural e intelectual
sobre temas e experiências.
Isso nos leva a pensar, quando assistimos a reportagem sobre graves ou
espetaculares acontecimentos, como incêndios, inundações, morte de um
grande astro, o quanto as pessoas atingidas sofrem uma invasão das câmeras
de TV e quanto, muitas vezes, parece que “precisam” reportar-se para além
da própria tragédia vivida. Em contrapartida, é criada entre os espectadores
justamente a expectativa de que as tais cenas ocorram daquela forma, que o
cinegrafista não deixe de captar em primeiro plano ou em close a lágrima e a
dor do grande ídolo, e que a pessoa mais atingida com a tragédia seja aquela
a ser necessariamente mostrada em seu sofrimento. Em outras palavras: a
separação entre a chamada “vida real” e a “vida na TV” parece cada vez
mais diluir-se, esfumaçar-se. Uma invade a outra, e novos problemas são
criados, especialmente para a educação das gerações mais jovens; a meu ver,
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problemas desafiantes de uma ordem educacional escolar já fragilizada e em
crise. (FISCHER, 2003, p. 20, grifo da autora).

Especificamente, no telejornalismo brasileiro, Bucci (2000) ressalta o melodrama
como uma forma de organização diária nos telejornais, em que pesa não só a função de
informar, porém, compete a eles, mais que o jornalismo impresso, a tarefa de entreter. “Uma
nota entediante de 10 segundos é fatal. O telespectador foge. A cor é obrigatória. O
movimento é obrigatório. O retumbante é obrigatório.” (BUCCI, 2000, p. 29). Além disso,
este autor atribui, à própria grade de programação da televisão aberta brasileira, o fato de ter
estabelecido a dramatização nos telejornais, devido à aproximação dos noticiários televisivos
noturnos com as telenovelas, o que acabou ocasionando, aos telejornais, uma qualidade mais
emocional.
Segundo Bucci (2000, p. 31), as principais regras nos telejornais é a permanente
disputa entre o bem e o mal, que permeia a cada um ou dois blocos. Além disso, espera-se
que, de preferência, o bem vença o mal (ou pelo menos tente vencê-lo) nos noticiários. Os
telejornais organizam-se, de tal forma, que a cada reportagem busca-se uma moral da história,
que de uma notícia sobre calamidades se passe para as de amenidades, como válvulas de
escape para os telespectadores. Tudo isso intercalando ritmos, cortes, trilhas sonoras, trejeitos
e expressões dos apresentadores às narrativas. Ao final, almeja-se que, preferencialmente, o
noticiário culmine num “boa noite” acompanhado por um desfecho feliz.
A respeito dessa capacidade dinâmica e lúdica dos meios de comunicação,
especialmente, da televisão, é que Freire e Guimarães (1984) reforçam a necessidade da
escola em dialogar com os meios de comunicação, especificamente, com a televisão. De
acordo com esses autores, a questão que se coloca aos meios de comunicação não consiste em
aceitá-los ou ignorá-los nos ambientes educacionais, mas questionar a serviço de quem se
encontram: “Uma escola sem medo de conviver com eles, chegando mesmo até,
risonhamente, a dizer: ‘Vem cá, televisão, me ajuda! Me ajuda a ensinar, me ajuda a
aprender!’, não?” (FREIRE;GUIMARÃES, 1984, p. 24). Ideia que reforça também a defesa
de Freire e Shor (1986) sobre a importância do humor e da ludicidade no processo de ensinoaprendizagem. Elementos tão presentes na televisão e, especialmente, nos telejornais, afinal:
“Porque o telejornal fala um pouco à cabeça, mas fala muito mais ao coração.” (BUCCI,
2000, p. 31).
Vizeu e Correia (2008), ao discutir o telejornalismo, defendem que o telejornal
estabelece uma relação pedagógica com o telespectador. Para tanto, os autores realizam várias
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reflexões sobre: o telejornalismo como um lugar de referência de informação e de
conhecimento para a maioria dos brasileiros, assim como a escola, a família, a religião e o
consumo; bem como o conhecimento crítico do telejornalismo na sua função de interpretar a
realidade;

a

função

pedagógica

do

jornalismo

de

organizar

a

realidade

e

a

operação/construção didática do jornalismo, que, por vezes, atua com a proposta de explicar e
traduzir termos técnicos e acontecimentos, buscando facilitar a compreensão para os públicos.
O telejornal, além de ser um espaço para veiculação de várias temáticas da agenda
pública nacional, torna-se também ator de uma mediação que envolve inúmeras características
estéticas e de construções simbólicas em sua produção, que não só configuram
estruturalmente os noticiários televisivos, mas que colaboram na organização, interpretação e
modos de se tomar conhecimento do mundo cotidiano, bem como podem contribuir com a
audiência nas tarefas de se aprender modelos de comportamentos, de linguagens e hábitos de
consumo.
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4

METODOLOGIA: A EDUCAÇÃO NOS TELEJORNAIS

A pesquisa para esta dissertação foi conduzida, inicialmente, a partir de uma revisão
da literatura sobre os seguintes assuntos principais: comunicação; cidadania e educação,
considerando também que sobre esses temas, como reflexão inicial, foram abordados
anteriormente alguns conceitos teóricos.
Para este estudo, foi realizada pesquisa empírica em dois telejornais locais, uma vez
que a questão-problema desta investigação não é somente de ordem teórica, mas,
fundamentalmente, empírica. Esse tipo de pesquisa se consolida como método e técnica;
enquanto método pressupõe um ângulo escolhido como base de investigação, e como técnica
se estabelece como um recurso que complementa outras maneiras de obtenção de dados
(MOREIRA, 2010, p. 272).
Para tanto, foram eleitos dois objetos de estudo como recorte metodológico, a saber,
dois telejornais locais veiculados na programação do horário vespertino, também chamados
de “noticiários do horário de almoço”, e que são pertencentes a emissoras de televisão goianas
concorrentes. Assim, foram eleitos como objetos de estudos os telejornais locais: Jornal
Anhanguera Primeira Edição - JA 1ª Edição, pertencente à grade de programação local da TV
Anhanguera, em Goiânia, empresa do Grupo Jaime Câmara, emissora afiliada a Globo em
Goiás, e o Jornal do Meio Dia, da TV Serra Dourada, emissora afiliada ao SBT em Goiás.
Noticiários que consistem no produto televisivo de autonomia dessas emissoras goianas
dentre a grade de programação local.
Como técnica de pesquisa, elegeu-se a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010;
FRANCO, 2003; TEMER, 2014b), para a descrição, análise e interpretação dos conteúdos
compilados nesses dois telejornais. A investigação das mensagens foi baseada na análise de
conteúdo temática. Para tanto, buscou-se compilar, dentre os conteúdos desses telejornais,
matérias que apresentaram a educação como assunto principal nas mensagens, bem como
quando esta temática apareceu enquanto assunto secundário, ou seja, quando o tema educação
e elementos e atores pertencentes ao universo educacional foram mencionados e
correlacionados a outras temáticas sociais que foram focos centrais nas matérias.
Para isso, foi realizada a análise de conteúdo com abordagem qualitativa (FONSECA
JÚNIOR, 2010), que se ateve a critérios de presença ou ausência do tema Educação nos
conteúdos, bem como de atributos favoráveis ou desfavoráveis sobre a temática analisada.
As matérias foram observadas e compiladas sistematicamente dentre os seguintes
meses de análise definidos para a amostragem, a saber: junho, julho e agosto de 2015, período
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após a qualificação desta dissertação, que ocorreu em abril de 2015. Foram observadas as
edições diárias do JA 1ª Edição e do Jornal do Meio Dia, que são veiculados de segunda a
sábado na programação das respectivas emissoras – TV Anhanguera Goiânia e TV Serra
Dourada – das 12 às 12h50 e das 11h55 às 13 horas, respectivamente. Ainda sobre a
amostragem da pesquisa foi realizada uma exceção no período de análise do telejornal JA 1ª
Edição, com inclusão de uma série de reportagens especiais – Educação, Que Nota Você Dá?,
que foi veiculada entre 29 de setembro de 2015 a 2 de outubro de 2015. A exceção à
amostragem definida previamente foi realizada com intuito de que a análise dessa série
específica de reportagens especiais contribuísse para se compreender a cobertura do tema
Educação neste telejornal.
Para se realizar esta pesquisa, as edições diárias desses dois telejornais JA 1ª Edição e
Jornal do Meio Dia foram gravadas concomitantemente, conforme os dias e o horário em que
esses telejornais são exibidos e também de acordo com a amostragem. Sendo um noticiário
gravado diretamente da televisão para um vídeo-gravador digital, armazenando as edições
gravadas num HD externo e também foi realizada a gravação do outro telejornal diretamente
no computador, a partir de uma antena de captação do sinal televisivo aberto para
computadores.
As edições completas gravadas foram assistidas e selecionadas aquelas matérias que
abordaram a educação como assunto principal, e também outras matérias que apresentaram ou
mencionaram o tema educação ou elementos e atores do universo educacional de modo
secundário a outros temas associados que eram os focos centrais dessas mensagens, como
saúde, transporte, criminalidade, infraestrutura nos bairros, entre outros. Além das gravações,
a maioria das matérias selecionadas para análise também teve seus links copiados do site13 do
telejornal JA 1ª Edição e do canal da emissora TV Serra Dourada, Jornal do Meio Dia, no
Youtube14, para que a consulta ao conteúdo pudesse ocorrer a qualquer tempo e também
servisse para as referências audiovisuais deste estudo.
Com o material compilado, foi realizada a análise descritiva das matérias jornalísticas
selecionadas. Esses conteúdos passaram por uma descrição sistemática de suas estruturas,
formas e conteúdos, conforme uma análise categorial temática. Foram elaboradas categorias
de análise desenvolvidas, previamente, na sistematização do corpus e validadas por meio de
pré-teste da base de dados. Desse modo, foram elaborados indicadores de análise dentre três
13

O site do JA 1ª Edição está disponível pelo endereço: http://g1.globo.com/goias/jatv-1edicao/videos/. Acesso
em: 8 mar. 2016.
14
O canal da TV Serra Dourada no Youtube está disponível pelo endereço:<
https://www.youtube.com/user/jornaldomeiodia>. Acesso em: 8 mar. 2016.
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grandes categorias temáticas: Estruturas do Telejornalismo; Abordagem Temática da
Educação; Noções evidentes entre Cidadania e Educação.
Dentre as Estruturas do Telejornalismo, os indicadores foram: Data da edição do
telejornal; Tema/Título da matéria; Tempo total do telejornal; Tempo/Duração da matéria;
Formatos telejornalísticos; Posição do conteúdo no telejornal; Gêneros jornalísticos;
Tipologia do conteúdo, Tipos de serviços agregados – sim ou não; Presença de ilustrações.
Já na categoria Abordagem Temática da Educação, os indicadores foram: Abordagem
sobre Educação; Dimensão da presença do tema Educação; Temas associados; Níveis de
ensino; Categoria administrativa da educação; Sistema público de ensino em evidência;
Conotação da mensagem e da educação; Fontes a quem são dadas voz; Opinião divergente
entre as fontes. E, por fim, na categoria Noções evidentes entre Cidadania e Educação, foram
buscados os sentidos manifestos sobre a relação Educação e Cidadania, que foram extraídos
da unidade de registro eleita para a pesquisa – frases – dentre os conteúdos das mensagens
telejornalísticas. E mais um item dentre a ficha descritiva para Observações Extras nas
matérias.
A sistematização desses indicadores foi realizada por meio de fichas descritivas15 das
matérias selecionadas no JA 1ª Edição e Jornal do Meio Dia, que foram construídas para
organizar a divisão dos conteúdos, conforme as categorias e os indicadores de análise. Além
disso, essa organização, por meio dessas fichas16, possibilitou a contagem porcentual de cada
um dos elementos integrantes dos indicadores do corpus, que se materializou, a partir da
criação de 34 gráficos, visando-se observar a predominância de cada indicador, para a análise
e intepretação dos dados.
Para este estudo e com base na observação das matérias, foram selecionadas 76
inserções da educação no Jornal Anhanguera Primeira Edição - JA 1ª Edição, dentre as 83
edições diárias observadas conforme a amostragem. Já no Jornal do Meio Dia, foram 69
inserções dentre as 79 edições diárias deste telejornal nos três meses de análise. Ressaltandose que neste telejornal, Jornal do Meio Dia, não houve série de reportagens especiais sobre
educação que justificasse a ampliação da amostragem para além dos meses de junho, julho e
agosto de 2015, algo que ocorreu diferentemente no JA 1ª Edição.
A partir da síntese do processo investigativo realizado para este estudo descrita acima,
a seguir seguem as pormenorizações para se compreender a metodologia desta dissertação.

15
16

O modelo da ficha descritiva para a análise de conteúdo encontra-se na seção Apêndice deste trabalho.
As fichas descritivas elaboradas encontram-se no CD anexo a esta dissertação.
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4.1

Objetos de estudo
A escolha de telejornais como objetos de estudo é motivada pela importância que a

televisão possui desde sua implantação no Brasil, nos anos de 1950, até a contemporaneidade,
sendo ainda o principal veículo de comunicação utilizado pela maioria dos brasileiros para a
obtenção de informação e entretenimento. Além disso, a relevância dos telejornais funda-se
no papel de produção e divulgação de informações que ainda desempenham no país, sendo,
por meio destes, que considerável parte da população brasileira toma conhecimento das
notícias de sua cidade, região, país e até mesmo do mundo (SQUIRRA, 1990, p. 11).
A regionalização da análise junto a telejornais goianos é motivada, em grande parte,
pela necessidade e pertinência de contextualizar os estudos de comunicação para a realidade
local, visando contribuir, cientificamente, para a consolidação e aprimoramento das pesquisas
sobre comunicação em Goiás.
A seleção de dois telejornais específicos – Jornal Anhanguera Primeira Edição - JA 1ª
Edição e Jornal do Meio Dia –, para a pesquisa, baseou-se na disputa de audiência entre
telejornais locais veiculados das 12 às 13 horas, de segunda a sábado, na programação
televisiva em Goiânia (GO). Os telejornais deste horário de audiência são relevantes para
análise, pois a faixa de exibição que ocupam favorece atingir uma audiência presumida por
públicos compostos por donas de casa, estudantes que regressaram das aulas matutinas e até
mesmo trabalhadores que são beneficiados com intervalo para o almoço durante o expediente
de trabalho nos dias úteis.
Fatores esses que contribuem para a divulgação de assuntos mais relevantes e “leves”,
como educação, e que possam ser de interesse destes públicos, bem como pesa a importância
do telejornalismo local para a audiência das redes televisivas nacionais, pois a grade de
programação dessas redes abre espaço para a programação regional, em sua maioria de cunho
jornalístico, também no turno “do almoço”, além dos telejornais locais nos turnos matutino e
noturno nas respectivas emissoras analisadas.
A hipótese da audiência presumida no jornalismo foi elaborada por Vizeu (2005b),
que afirma que os jornalistas, em suas rotinas produtivas, têm uma imagem intuitiva de seu
público. Desse modo, esses profissionais elaboram uma ideia de quem seja seu público do que
efetivamente realizam suas práticas com base em pesquisas de audiência.
Os jornalistas constroem antecipadamente a audiência a partir da cultura
profissional, da organização do trabalho, dos processos produtivos, dos
códigos particulares (as regras da redação), da língua e das regras do campo
das linguagens, para, no trabalho da enunciação, produzirem discursos. E o

125

trabalho que os profissionais do jornalismo realizam, ao operar sobre os
vários discursos, resulta em construções que, no jargão jornalístico, podem
ser chamadas de notícias. (VIZEU, 2005b, p.8).

Observa-se que a corrida nacional por audiência entre as três maiores emissoras de
televisão aberta no país – Globo, Record e SBT - reverbera nas afiliadas locais em Goiânia, a
saber: TV Anhanguera, Record Goiás e TV Serra Dourada, respectivamente. Hoje, a disputa
por audiência em Goiás nos noticiários no horário do almoço, concentra-se nas emissoras: TV
Serra Dourada, que mantém a liderança há um bom tempo; TV Anhanguera e a Record Goiás,
que alternam na vice-liderança (LIMA, 2014, p. 25). A exclusão do noticiário veiculado no
horário de almoço da Record Goiás - Balanço Geral - da amostra desta pesquisa baseia-se no
critério de semelhança na duração dos noticiários selecionados, sendo que este é exibido das
12 horas às 14 horas e 30 minutos, extrapolando a faixa de audiência analisada nesta pesquisa.
Para o recorte deste estudo, foram eleitos noticiários de duas emissoras goianas
concorrentes, buscando-se observar nestes como ocorre a divulgação do tema educação. Não
houve a preocupação em se realizar um estudo comparativo entre os telejornais elencados,
traçando comparações, pois o objetivo principal é analisar como este tema é tratado na mídia
televisiva goiana qualitativamente, ou seja, a proposta não é estabelecer uma comparação para
se notar como esses dois telejornais promovem a cobertura do tema educação, realizando-se
uma predileção ao final. Mas, sim, visa-se selecionar dois telejornais locais que correspondem
a um recorte metodológico de uma microdimensão – porque não serão analisados todos os
telejornais goianos existentes no momento nas emissoras televisivas goianas - para uma
análise qualitativa e que possam se complementar na análise.
4.1.1

Jornal Anhanguera Primeira Edição - JA 1ª Edição
Fundada em 23 de outubro de 1963, a TV Anhanguera foi a segunda emissora de TV

aberta criada na história de implantação da televisão em Goiás. Pertence ao Grupo Jaime
Câmara, que, ainda na época de criação da emissora de TV, já detinha o pioneirismo na
fundação do impresso diário da capital, o O Popular, e também possuía a Rádio Anhanguera.
Trata-se de uma das maiores empresas de comunicação do Centro-Oeste ainda hoje.
Atualmente, a Rede Anhanguera possui onze emissoras, sendo oito em Goiás (TV
Anhanguera Goiânia, TV Anhanguera Porangatu, TV Anhanguera Anápolis, TV Anhanguera
Luziânia, TV Anhanguera Catalão, TV Anhanguera Itumbiara, TV Anhanguera Rio Verde,
TV Anhanguera Jataí) e três no Tocantins (TV Anhanguera Palmas, TV Anhanguera
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Araguaína, TV Anhanguera Gurupi), todas afiliadas a Globo. A TV Anhanguera Goiânia
cobre 86 munícipios em Goiás. 17
O interesse, nesta pesquisa, é sobre o Jornal Anhanguera Primeira Edição - JA 1ª
Edição, da TV Anhanguera Goiânia, que é veiculado de segunda a sábado, das 12 horas às 12
horas e 50 minutos. O telejornal possui duração média de 50 minutos e é um dos noticiários
que disputa as maiores audiências do horário na programação televisiva local. Possui como
proposta jornalística uma cobertura comunitária.
Informações extraídas da seção Comercial desta emissora – Audiência/Perfil mostram o perfil de audiência da TV Anhanguera, mas não especificamente do telejornal JA
1ª Edição, conforme figura abaixo:

FIGURA 1 – Perfil da audiência da TV Anhanguera Goiânia18.
Fonte: Copiado do site Rede Globo/Comercial (2016).

Portanto, no perfil de audiência desta emissora, predominam os seguintes públicos
elencados nas categorias - faixa etária, sexo e classe social: adultos com mais de 50 anos
(37%); mulheres (61%) e a classe social C (58%), a qual o Instituto Brasileiro de Opinião e
Estatística – Ibope define com base numa classificação socioeconômica, e este nível se refere
à classe média brasileira.

17

Informações extraídas da seção comercial do site da emissora pelo endereço:
http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Home.aspx. Acesso em: 4 mar. 2016.
18
Disponível em: < http://comercial2.redeglobo.com.br/atlasdecobertura/Paginas/Home.aspx>. Acesso em: 6
mar. 2016.
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4.1.2

Jornal do Meio Dia
Criado em 31 de setembro de 1991, o Jornal do Meio Dia é um noticiário pertencente

a TV Serra Dourada, emissora goiana fundada em 14 de maio de 1989. É a atual repetidora da
programação do SBT em Goiás.
“Trata-se de um telejornal voltado para a comunidade, ele combina notícias e trabalho
social, e está no ar até os dias de hoje.” (ANDRADE; TEMER, 2013, p. 40). O telejornal é
veiculado de segunda a sábado, das 11h55 às 13 horas. É um dos noticiários que disputa a
liderança de audiência com outras emissoras televisivas goianas.
Segundo informações retiradas do setor comercial desta emissora, a TV Serra Dourada
cobre 12919 munícipios goianos. De acordo com informações disponibilizadas pelo Mídia –
Kit – TV Serra Dourada 201520 , a emissora tem como perfil de audiência, em sua maioria:
mulheres (58%), um público adulto, na faixa etária entre os 25 e 49 anos (38%) e da classe
social C (29%). Sobre o perfil da audiência do telejornal Jornal do Meio Dia, a figura abaixo
mostra:

FIGURA 2 - Perfil da audiência do Jornal do Meio Dia – TV Serra Dourada
Fonte: Copiado de Mídia Kit-TV Serra Dourada (2015).

19

Disponível em:< http://www.tvsd.com.br/uploads/arquivos/b90f13c2663ef63aadekoo8393d4c0d04774.pdf>.
Acesso em: 6 mar. 2016.
20
Disponível em: < http://www.tvsd.com.br/uploads/arquivos/735a040e102c7ebd5141c555c50abafe.pdf>.
Acesso em: 6 mar.2016.
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Conforme a figura, o telejornal possui como públicos predominantes: mulheres (53%),
adultos na faixa dos 25 a 49 anos (41%) e classe social C1 e C2 (32%), ou seja, classe média.
4.2

Análise de conteúdo
Como técnica de pesquisa, foi empregada a análise de conteúdo para a descrição,

análise e interpretação dos dados angariados juntos aos objetos de estudo em questão. A
escolha por esta técnica alia-se à questão-problema da dissertação, que é a de analisar: Quais
são os sentidos sobre educação produzidos socialmente pelos conteúdos dos telejornais
goianos?
Desse modo, a mensagem é o ponto central e unidade de análise para a investigação,
pois é capaz de expressar os sentidos manifestos e latentes nas enunciações, demarcando a
análise de conteúdo como a técnica que, basicamente, ocupa-se da análise de mensagens,
segundo requisitos de sistematicidade e confiabilidade aplicados ao corpus da pesquisa
(FONSECA JÚNIOR, 2010). Para Bardin, a análise de conteúdo trata-se de:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2010, p. 44).

Pretende-se realizar uma análise temática, em que o tema “[...] é a unidade de
significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios
relativos à teoria que serve de guia de leitura.” (BARDIN, 2010, p. 131). A análise de
conteúdo possibilita ainda a contextualização, pois somente a informação puramente
descritiva é de pequeno valor, mas, torna-se relevante quando a descrição é relacionada a
outros dados. Comparação que necessita estar embasada na representação de alguma teoria,
realizando-se comparações contextuais (FRANCO, 2003, p. 16).
Temer (2014b, p. 42) defende a análise de conteúdo como uma proposta de reação à
análise subjetiva de textos e que deve se basear na compreensão do quadro social no qual a
comunicação midiática em questão está inserida, transcendendo a proposta dos efeitos
intencionais dos processos comunicativos. E, especificamente, para observação e estudos dos
conteúdos nos telejornais, esta autora afirma que a análise de conteúdo é um dos
procedimentos que é capaz de ser operacionado dentre a linguagem fragmentada do
telejornalismo.
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Uma vez que o telejornalismo se constitui de um conjunto fragmentado de
matérias jornalísticas, cuja lógica da distribuição/realização e veiculação
nem sempre é perceptível, a Análise de Conteúdo funciona como uma forma
de desvendar relações ocultas ou pouco claras que determinam as escolhas
que resultaram neste conjunto. (TEMER, 2014b, p. 42).

Para tanto, pretende-se realizar a análise descritiva de matérias jornalísticas sobre o
tema educação nos telejornais escolhidos, filtrando e analisando os dados empíricos,
conforme as referências teóricas, formatos, conteúdos e demais estruturas no telejornalismo.
Assim, almeja-se tentar responder à questão-problema, bem como os objetivos desta
dissertação.
A primeira etapa da análise de dados foi realizada a partir da descrição analítica de
reportagens, notícias, notas e entrevistas internas e externas nos referidos telejornais, por meio
de formulário de coleta ou também chamada ficha descritiva. O objetivo foi tratar,
qualitativamente, as informações encontradas nas matérias que abordam a educação como
assunto principal ou secundário, codificando-as em unidades de registro.
A ênfase na análise qualitativa visa evidenciar critérios de atributos favoráveis e
desaforáveis sobre o tema, ou seja, a conotação da mensagem. Principalmente, também a
presença ou a ausência de índices sobre a temática em foco (FONSECA JÚNIOR, 2010, p.
295), atentando-se a indicadores não frequenciais, que viabilizam inferências, os quais são
bastante válidas, visto que o tema Educação, normalmente, não se configura como uma
temática de veiculação fixa nos telejornais brasileiros, assim como são outros temas, como
esportes, economia, previsão meteorológica, etc. Para Bardin (2010), a análise de conteúdo
qualitativa:
[...] corresponde a um procedimento mais intuitivo, mas também mais
maleável e mais adaptável a índices não previstos, ou à evolução das
hipóteses. Este tipo de análise deve ser então utilizado nas fases de
lançamento das hipóteses, já que permite sugerir possíveis relações entre um
índice da mensagem e uma ou diversas variáveis do locutor (ou da situação
de comunicação). A análise qualitativa apresenta certas características
particulares. É válida, sobretudo, na elaboração das deduções específicas
sobre um acontecimento ou uma variável de inferência precisa, e não em
inferências gerais. (BARDIN, 2010, p. 141).

Como amostragem, foram analisadas todas as semanas nos meses de junho, julho e
agosto de 2015, nos dois telejornais. Essa proposta de amostragem busca pesquisar, de
maneira sistemática, três meses, com objetivo de perceber a diversidade de abordagens sobre
o tema educação. Também, acredita-se que, ao eleger os meses de julho e agosto de 2015 para
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a análise, se consiga observar como ocorre a cobertura jornalística organizada, conforme o
calendário escolar brasileiro, o qual, oficialmente, registra férias, matrículas e a posterior
volta às aulas nestes meses. Os meses foram escolhidos aleatoriamente e subsequentes à
qualificação desta dissertação, que foi realizada em abril de 2015.
Posteriormente, foi desenvolvida a análise categorial temática das questões referentes
ao conteúdo, quando foram elaboradas as categorias de análise surgidas, previamente, na
sistematização do corpus e validadas por meio de pré-teste da base de dados. Como etapa
final desta dissertação, partiu-se para a inferência, procedimento intermediário entre a
descrição e a interpretação dos dados, tida como “tarefa de toda análise de conteúdo”, pois
relaciona os dados com aspectos de seu contexto, a partir de deduções lógicas (FONSECA
JÚNIOR, 2010, p. 288).
4.3

Categorização e grupos de análise
Devido à ausência de referenciais bibliográficos que apresentem a trajetória da

cobertura do tema educação em telejornais brasileiros na mídia comercial - exceto as
dissertações encontradas e realizadas no âmbito dos canais e programas educativos – este
estudo buscou adaptar as categorias já existentes na pesquisa: A Educação na Imprensa
Brasileira (ANDI; MEC; UNESCO, 2005), realizada pela Agência de Notícias dos Direitos
da Infância – ANDI e pelo Ministério da Educação – MEC, com apoio da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO. Este estudo analisou a
cobertura do assunto educação em jornais impressos brasileiros, no ano de 2004. A intenção
foi a de aproveitar, parcialmente, e adaptar as categorias desta pesquisa, para se analisar a
cobertura do tema educação em dois telejornais goianos.
A referida pesquisa apresenta relevantes dados, quanti e qualitativos, além de uma
série de categorias que contribuem para uma profunda análise do tema. Ela apresenta algumas
abordagens e recortes de análise que lançam luz para um estudo correspondente a ser feito,
por exemplo, no telejornalismo.
A partir da observação de algumas categorias da referida pesquisa, vislumbrou-se
adaptá-las e correlacioná-las a outros indicadores correspondentes ao estudo de conteúdos do
telejornalismo, para análise da cobertura da educação nos telejornais goianos JA 1ª Edição e
Jornal do Meio Dia. Especialmente, pretendeu-se realizar uma análise de conteúdo temática,
incluindo também a análise dos gêneros jornalísticos brasileiros nos conteúdos compilados.
Também foram verificadas as estruturas e as formas das mensagens no telejornalismo. Para

131

tanto, foram criados grupos de análise, objetivando classificar o material jornalístico coletado
nesses telejornais.
A partir da observação do conteúdo, foi possível agrupar os indicadores em três
grandes categorias de análise agregadoras: Estruturas do Telejornalismo; Abordagem
Temática da Educação; e Noções evidentes entre Cidadania e Educação, que constituíram o
corpus, a partir das categorias elencadas a seguir:
1.1 Data da edição do telejornal - As matérias foram identificadas conforme os dias de
exibição dos telejornais.
1.2 Tema/ Título da matéria - O material foi organizado conforme os temas ou títulos
atribuídos às matérias. As identificações por títulos foram encontradas no rodapé das
matérias exibidas durante os telejornais ou nomeando os links das matérias
disponibilizadas nos sites dos referidos telejornais, onde os vídeos dos conteúdos
veiculados nesses noticiários também podem ser encontrados e assistidos pela internet.
1.3 Tempo total do telejornal - Nesta categoria foi registrada a duração, em média, das
edições dos telejornais observados.
1.4 Tempo/ Duração da matéria - Neste indicador foi registrado o tempo de duração da
matéria analisada em: até 1 minuto; entre 1 e 2 minutos; entre 2 e 3 minutos; entre 3 e
4 minutos; Mais de 5 minutos.
1.5 Formatos telejornalísticos - Foi registrado o formato em que as matérias foram
veiculadas, distinguindo-as em: nota simples; nota coberta; reportagem; entrevista
interna ou no estúdio; entrevista externa; boletim ou stand-up; flash; quadro;
conteúdos colaborativos.
1.6 Posição do conteúdo no telejornal - Esta categoria analisou a inserção do conteúdo
dentro das estruturas organizativas dos telejornais: escalada/ manchetes; blocos; e
passagem de blocos.
1.7 Gêneros jornalísticos - A intencionalidade da matéria, bem como sua estrutura
narrativa, foi categorizada, segundo a análise dos gêneros jornalísticos, divididos em:
informativo; opinativo; interpretativo; utilitário; diversional.
1.8 Tipologia do conteúdo - Fato Novo; suíte/repercussão; interpretação; interesse
humano; curiosidade; investigativo.
1.9 Tipos de serviços agregados – Sim ou não. Foi observado se a matéria teve o
acompanhamento de algum serviço que pudesse auxiliar não só as fontes consultadas,
mas o público em geral. Concedendo, ao telespectador, a possibilidade de ação/ reação
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diante das informações repassadas, ou mesmo, solicitar e reivindicar direitos, bens e/
ou serviços por conta própria.
1.10 Presença de ilustrações - Verificou- se a existência ou não de artes ilustrando a
matéria, como: vinhetas; gráficos; infográficos; cartela; rodapé.
1.11 Abordagem sobre educação - Nesta categoria, verificou-se se o tema educação foi
abordado como assunto principal ou secundário nas mensagens.
1.12 Dimensão da presença do tema educação - A presença do tema educação na matéria
foi distinguida em: Alta (principal assunto tratado); Média (o tema ocupa posição
central, mas não é único); Mínima – Média (o tema foi tratado transversalmente a outro
assunto); Mínima (a dimensão foi tangencial, sendo que a educação foi apenas citada).
1.13 Temas associados - Observou-se também quais assuntos a educação foi associada
quando esta é abordada numa dimensão alta e média; e quais os temas associados
quando a educação é assunto de uma dimensão mínima-média ou mínima.
1.14 Níveis de ensino - A respeito da educação escolar, foi observado se tratava de:
educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; ensino superior; outro, qual?;
Mais de um; Não há ou não identificado.
1.15 Categoria administrativa da educação - Sobre a educação escolar, foi analisada
ainda se se tratava de: pública; privada; foco nos dois sistemas; não foi possível
identificar/não se aplica.
1.16 Sistema público em evidência - A educação pública em evidência na matéria foi
distinguida em: Federal; Estadual; Municipal; Mais de uma esfera; Não foi possível
identificar/Não se aplica.
1.17 Conotação da mensagem e da educação – Neste indicador, averiguou-se a
conotação da mensagem e da educação dentre os conteúdos, como: negativa; positiva;
neutra/indefinida.
1.18 Fontes a quem são dadas voz: Nas matérias, foram observados quais eram as fontes:
professor; estudante; técnico-administrativo; diretoria da instituição educacional; poder
público; povo fala; polícia; família; especialista; participação do telespectador;
sociedade civil organizada; não houve fonte; outros personagens.
1.19 Opinião divergente entre as fontes – Sim ou não. Observou-se se houve divergência
entre a versão ou opinião das fontes nas matérias.
1.20Noções evidentes entre cidadania e educação: Foram buscados sentidos manifestos
nas matérias sobre noções que relacionam cidadania e educação.
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1.21 Unidades de registro de conceitos entre cidadania e educação: Essas noções foram
extraídas da unidade categorial- frases- nos seguintes espaços: escalada, cabeça, off,
passagem, sonoras, nota pé, cartela, comentários dos âncoras, repórteres e ou
colunistas, participação do telespectador.
1.22 Observações – anotações extras nas matérias.
4.3.1 Estruturas do telejornal JA 1ª Edição
Nesta grande categoria temática aglutinadora, os conteúdos compilados foram
analisados conforme os seguintes indicadores: Data da edição do telejornal; Tema/Título da
matéria; Tempo total do telejornal; Tempo/Duração da matéria; Formatos telejornalísticos;
Posição do conteúdo no telejornal; Gêneros jornalísticos; Tipologia do conteúdo, Tipos de
serviços agregados – sim ou não; Presença de ilustrações. Esses dados referentes às estruturas
e aos modelos telejornalísticos foram analisados e interpretados.
4.3.1.1 Veículo e data de edição do telejornal
Foram identificados os dias de exibição do telejornal Jornal Anhanguera Primeira
Edição- JA 1ª Edição, conforme os critérios de amostragem definidos para a pesquisa. Assim,
as matérias que versaram sobre educação como assunto principal ou secundário no conteúdo,
ou seja, com a citação do próprio termo ou com menção a atores pertencentes ao universo
educacional (escola, professores, alunos, etc.) foram compiladas dentre as edições de
segunda-feira a sábado. Dias esses em que o telejornal JA 1ª Edição é exibido na programação
local da TV Anhanguera, emissora afiliada a Globo em Goiás, bem como dentre os meses de
análise definidos: junho, julho e agosto de 2015.
Dentro desta amostragem, uma exceção foi realizada, com a inclusão de uma série
especial sobre a educação pública em Goiás – Educação, Que Nota Você Dá? - produzida por
este telejornal durante o final do mês de setembro de 2015 e a primeira semana de outubro de
2015. A consideração desta série composta por quatro reportagens especiais, que excede os
meses de análise definidos prioritariamente na amostragem, foi motivada graças à pertinência
do assunto para a análise desta dissertação. Algo a se considerar pela sua potencialidade de
complementar o estudo qualitativo sobre a abordagem sobre educação realizada neste
telejornal.
A partir dessa exceção, surgiu o questionamento de qual seria a motivação para se
realizar uma série temática sobre educação pública em Goiás no final de setembro e início de
outubro no JA 1ª Edição? Afinal, se for com base no agendamento do calendário escolar, as
aulas para o segundo semestre letivo de 2015 já tinham sido retomadas na rede pública
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estadual, municipal e federal e na rede privada, bem como a divulgação desta ocorrência
também já havia sido feita. Seria, então, o dia do professor, celebrado em outubro, o motivo
desta série especial? E antes que uma entrevista com os produtores da série fosse necessária, a
resposta a esse questionamento veio durante um comercial no intervalo do telejornal: a
realização do 15º Congresso Pensar, nos dias 7 a 10 de outubro deste ano, em Goiânia. Tratase de iniciativa do grupo Jaime Câmara desde 2000, que envolve a realização de um
congresso, uma exposição aberta ao público e a edição de um suplemento homônimo para o
jornal impresso O Popular, veículo integrante do mesmo grupo da emissora televisiva.
Este suplemento foi objeto de estudo na obra Jornalismo e Educação: (Des)encontros
discursivos (MORAES, 2013). A pesquisa, fundamentada em análise de discurso crítica,
investigou os processos de construção do discurso jornalístico, a rotina produtiva e os efeitos
de sentido do suplemento Pensar para o jornal impresso O Popular junto ao público. O estudo
revela as decisões econômicas do grupo nesse projeto, que parte do departamento de
marketing do jornal impresso.
Além disso, a obra concluiu quais são os enquadramentos do tema educação
evidenciados nos discursos do suplemento Pensar, como: a notoriedade das pessoas
envolvidas no projeto; proximidade cultural e geográfica do público leitor; relevância
enquanto tema de interesse público; novidade; atualidade; possibilidade de ser noticiável;
potencial de venda/capacidade de gerar patrocínio; bem como as condições de operação da
empresa jornalística, o que também intervém no processo de concepção do projeto
(MORAES, 2013).
Assim, compreende-se que a série sobre educação – Educação, Que Nota Você Dá?,
veiculada no telejornal no final de setembro e início de outubro de 2015, trata-se de um
agendamento que se confirma como uma ação dentre as estratégias de divulgação do Pensar,
reforçando a necessidade/ relevância do tema educação abordado neste congresso, que é
iniciativa deste grupo empresarial midiático, isso tanto no âmbito do jornalismo, quanto pela
propaganda, por meio dos anúncios notados na programação regional da emissora televisiva.
A data de edição do telejornal, enquanto índice da análise qualitativa, permitiu
também verificar a presença do tema educação dentre as matérias veiculadas de segunda a
sábado no JA 1ª Edição, durante os três meses de análise. Assim como corrobora Bardin
(2010, p.140, grifos da autora): “A abordagem não quantitativa recorre a indicadores não
frequenciais susceptíveis de permitir inferências; por exemplo, a presença (ou a ausência)
pode constituir um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência de aparição.”.
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Assim, nas 26 edições do telejornal em junho de 2015, a educação foi abordada em 35
matérias, até mesmo, com o registro deste assunto mais de uma vez numa única edição diária
do telejornal. Essa relevante inserção do tema no mês de junho ocorreu motivada, em sua
maioria, devido à cobertura da imprensa sobre as greves de servidores da educação em Goiás.
No mês de julho, das 27 edições observadas, foram 20 matérias compiladas sobre a temática
e, por fim, em agosto, das 26 edições do telejornal, a educação esteve citada em 17 matérias.
E mais quatro (4) reportagens especiais da série temática sobre educação em setembro a
outubro de 2015. Assim, ao todo, foram consideradas, para esta análise, 76 inserções no JA
1ª Edição.
Esse dado confirma a presença do tema educação nos telejornais, refutando a hipótese
de que este telejornal não “fala” sobre educação. Apesar de não ser um tema para o qual este
telejornal dedique espaço/quadro fixo, o assunto obteve uma considerável presença numa
análise sistemática de 83 edições diárias, ao todo, deste telejornal.
Além dessas inserções evidentes nos conteúdos, também foi possível observar o
agendamento que o calendário escolar brasileiro realiza neste telejornal. Pois, em julho,
período de férias letivas, no JA 1ª Edição, muitas matérias tiveram como gancho o período de
férias. Por exemplo, a abordagem tangencial feita por este telejornal sobre a carência de
espaços públicos de lazer nos bairros de Goiânia, a exemplo das praças, lugares esses que
poderiam ser utilizados por crianças e pais durante as férias.
Até mesmo, houve estratégias de participação da audiência por meio do aplicativo
para celulares smartphones QVT – Quero Ver na TV ou por e-mail, em que telespectadores
colaboraram com a edição mostrando fotos e vídeos do que estavam fazendo nas férias; ou
mesmo a realização da série de reportagens especiais Tá de Férias? Vai Pescar!, que iniciou
em 14 de julho, e aliou o gancho das férias e o início da temporada no Rio Araguaia em
Goiás, o que incentivou também o envio de fotos e vídeos pelos telespectadores em suas
pescarias. Esses conteúdos foram observados, mas não foram categorizados como mensagens
a serem incluídas nesta análise, pois não se referiam à educação, e sim ao lazer.
Observou-se, portanto, que, apesar de nem todos os públicos terem a possibilidade de
usufruir de férias no mês de julho, o interesse do público constituído por famílias com
crianças e jovens em idade escolar foi ressaltado nas edições de julho deste telejornal.
Apesar do interesse público que possa haver no tema educação, na análise, foi possível
observar a relevância da matéria quente ou também chamada hard news no conjunto da
análise dos telejornais. Isso, porque, diante da morte do cantor goiano Cristiano Araújo, uma
das vítimas de um trágico acidente de carro na madrugada do dia 24 de junho de 2015, os dois
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telejornais JA 1ª Edição e o Jornal do Meio Dia dedicaram todo o tempo dos noticiários
cobrindo a ocorrência e os desdobramentos da fatalidade. Assim, entre os dias 24 e 25 de
junho de 2015, não houve registros de matérias de educação, bem como se observou que as
demais pautas e matérias “caíram”, como é dito no linguajar jornalístico, em nome da
ocorrência do factual imprevisível, que tem uma maior relevância dentre os valores-notícia no
jornalismo. Assim, as decisões diárias nas redações colocam a educação, enquanto tema
jornalístico, numa batalha desigual de valores de noticiabilidade.
Como sabemos, a educação conta com concorrentes de peso na luta pela
atenção dos jornalistas. Diferentemente do que ocorre na cobertura de uma
grande tragédia, de problemas na saúde ou do dia a dia policial, uma crise na
educação não produz mortes imediatas. Uma greve de médicos, policiais ou
lixeiros, por exemplo, é capaz de parar uma cidade. A de professores, no
entanto, costuma demorar a entrar na pauta das redações, pois seus efeitos
não são instantâneos. A disputa da educação por um espaço na agenda da
mídia tem ainda outros concorrentes. A briga pelo poder e os escândalos de
corrupção que costumam ocupar – às vezes por mais tempo do que a
sociedade gostaria – as manchetes de cada dia. A economia, de novo pela
capacidade de impacto imediato na vida das pessoas, é outro tema que
nenhum editor pode ignorar. Como há necessidade de cobrir também
assuntos como cultura, esporte, comportamento e outras questões de
interesse do leitor, ouvinte ou telespectador, o desafio do jornalista está, em
meio a tudo isso, em garantir que a educação ocupe o espaço de destaque
que merece. (ANDI; MEC;UNESCO, 2005, p.9).

Ademais dessas evidências, basta ainda saber como o assunto educação é narrado e
quais são os sentidos compartilhados sobre a educação por este veículo.
4.3.1.2 Tempo do telejornal e o tempo da matéria
A questão do tempo é fundamental no telejornalismo e está condicionada por uma
série de implicações, entre essas, principalmente, a duração do telejornal, o que garante a sua
organização em blocos, bem como se baseia na existência de imagens para se casar com o
texto na TV.
O Jornal Anhanguera Primeira Edição – JA 1ª Edição registrou, em média, 50
minutos de duração para o telejornal, que costuma iniciar ao meio-dia e se encerra ao meiodia e cinquenta minutos, de segunda a sábado. Isso, considerando uma média, já que a maior
ou menor inserção de comerciais entre os blocos e mais a disponibilidade da rede interferem
no tempo total do telejornal.
A respeito das 76 inserções da educação nas mensagens, observou-se que a grande
maioria se constituiu por matérias de longa duração, com 38,16%, tendo os videotape -VT’s
analisados mais de cinco minutos, conforme gráfico abaixo.
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GRÁFICO 1 – Tempo da Matéria – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Esclarece-se que a grande quantidade de matérias com mais de cinco minutos ocorreu,
porque o tempo concedido a um mesmo fato ou assunto, mesmo que este tenha sido dividido
e tenha tido continuação entre os quatros blocos que organizam este telejornal, foi somado
como um todo. Assim, por exemplo, se uma entrevista interna ou externa sobre um fato ou
tema tenha tido presença no primeiro e no terceiro blocos do telejornal, com duração de cada
VT, em média, de mais de dois minutos, o tempo em cada bloco foi somado.
Outro fator que justifica a predominância de matérias com mais de cinco minutos
foram as séries com reportagens especiais que tiveram a inserção da educação, numa
dimensão principal ou secundária, durante a análise feita nos meses de junho, julho e agosto
de 2015. Assim, foram contabilizadas as reportagens especiais e de longa duração das séries:
Esquecidos, veiculada no mês de junho e que versou sobre a carência/ausência de
infraestrutura básica nos bairros da região metropolitana de Goiânia; e a série Adolescência
Fora do Rumo, que foi veiculada no mês de agosto e abordou causas e consequências da
marginalidade infanto-juvenil.
Ainda foram inclusas as quatro reportagens especiais da série Educação, Que Nota
Você Dá?, que foi veiculada de 29 de setembro a 2 de outubro neste telejornal. O tempo da
matéria contribui para a definição de outro indicador, o formato das matérias.
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4.3.1.3 Formatos telejornalísticos
Dentre essas inserções nomeadas aqui, numa generalização, como matérias, o
conteúdo foi categorizado da seguinte maneira:
Nota simples: Também chamada de nota seca, nota pelada ou nota ao vivo, é uma
informação lida ao vivo pelo apresentador/âncora durante o telejornal, sem a cobertura de
imagens. Ocorre em razão do tempo no telejornal, por ausência de imagens ou avaliação do
editor.
Nota coberta: Informação que é lida pelo apresentador/âncora, em parte ao vivo e
outra coberta por imagens. O apresentador abre a notícia, e, em seguida, o texto lido é coberto
por imagens. Assim como a nota simples, seu uso depende de circunstâncias que envolvem o
tempo, a existência de imagens e a avaliação do editor do telejornal.
Reportagem: É uma narrativa ampliada de um assunto ou ocorrência. Sua estrutura
no telejornalismo é constituída por: cabeça de matéria ou lead (texto lido pelo
apresentador/âncora, chamando a matéria, também conhecido como gancho); off ( narração
gravada sem a imagem do repórter); imagens ( cenas ou ilustrações que cobrem o off); sonoras
( trechos com as falas das fontes/entrevistados); participação/ passagem do repórter ( quando
o repórter aparece no vídeo, podendo ser na abertura da matéria, entre off ou sonoras, e, no
encerramento da matéria); E, por fim, a nota-pé ( utilizada quando há informação nova ou
complementar à matéria exibida, que é lida pelo apresentador/âncora).
Entrevista: Relato que privilegia a versão sobre assuntos ou fatos, segundo a ótica dos
entrevistados/ fontes. No telejornalismo, enquanto formato, as entrevistas podem ser internas,
quando as fontes são entrevistadas ao vivo no estúdio (entrevistas internas) ou ao vivo no
local dos acontecimentos (entrevistas externas). Dentre o formato reportagem no
telejornalismo, os trechos das entrevistas gravadas são chamados de sonoras.
Boletim ou stand-up: Presença do repórter no vídeo, resumindo um fato no local do
acontecimento, geralmente, de pé, em primeiro plano, numa transmissão gravada em que este
permanece no vídeo durante todo o boletim. “É usado quando a notícia que o repórter tem
para dar é tão importante que, mesmo sem imagem, vale a pena.” (PATERNOSTRO, 1999, p.
151).
Flash: Resumo das informações da notícia. Pode ser gravado ou ao vivo. “Pode
aparecer também como uma das partes da reportagem.” (TEMER, 2001, p.155).
Quadro: Corresponde ao formato coluna no jornalismo impresso. Consiste num
espaço privilegiado dentre o conteúdo do telejornal que setoriza e destaca a informação,
segundo temas específicos e/ou intencionalidades dos produtores de conteúdos. Pode ter o
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caráter informativo, como também opinativo, interpretativo e de prestação de serviço.
Usualmente, possui vinhetas que o delimita e o distingue dentre os demais formatos presentes
num telejornal. Os quadros podem ser constituídos por reportagens, entrevistas, flash ou
comentários de um colunista, como foi observado nos telejornais analisados.
Conteúdos colaborativos: Consistem nos espaços destinados aos telespectadores,
para que expressem sua opinião, sua emoção e reivindiquem serviços e direitos, bem como
contribuam com conteúdos colaborativos (mensagens, fotos e vídeos) produzidos pela
audiência e selecionados pelos produtores para entrarem na edição do telejornal. Formato esse
que corresponde, por exemplo, ao que a classificação Marques de Melo nomeia como carta,
mais específica para o jornalismo impresso, sendo um formato integrante do gênero
jornalístico opinativo, que é facultado aos cidadãos interessados em participar do debate
público, sendo proibido o anonimato (COSTA, 2013, p. 65). Ou mesmo, a presença do
telespectador aparece nas participações motivadas pelas enquetes propostas pelo telejornal,
formato integrante do gênero interpretativo no jornalismo, como considera a classificação
Marques de Melo.
Assim, conforme gráfico, buscou-se investigar quais foram os formatos dos conteúdos
no JA 1ª Edição.

GRÁFICO 2 – Formatos do conteúdo – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).
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Foi notado que a reportagem, enquanto uma narrativa mais ampla no jornalismo, tratase do formato mais utilizado no telejornal JA 1ª Edição, com 56,58%. Indicativo esse que
corresponde com a análise anterior em relação à predominância de matérias de mais de cinco
minutos. Observa-se também, a partir do gráfico, a hibridização nos formatos jornalísticos no
telejornal, por exemplo, com uso da reportagem casada com entrevistas internas e/ou externas,
bem como do uso do flash como parte integrante da reportagem. Uma constatação que
demonstra as experimentações nos formatos que permeiam o telejornalismo, conforme o
conteúdo e o interesse dos produtores e a aceitação da audiência. Além do mais, isso dificulta
para uma análise dos gêneros jornalísticos baseada somente na observação dos formatos,
tendo que se considerar, especialmente, também a intencionalidade latente ao conteúdo.
Também, consideraram-se como conteúdos colaborativos aquelas matérias que foram
constituídas somente por participações e conteúdos enviados por telespectadores. Não se
contabilizando, neste indicador, as participações de telespectadores que ocorreram juntamente
com outros formatos predominantes, como reportagens, ou entrevistas internas ou externas.
No mês de agosto, foram registradas também matérias dentre o quadro esporádico - JA
Comunidade, com cunho de prestação de serviço, em que foi observado neste o uso de
reportagens, entrevistas externas ou flash, dependendo da matéria. Não foi constatado o uso
de notas simples no JA 1ª Edição nos assuntos que trouxeram a educação nos conteúdos.
Além de se evidenciar a reportagem como o formato de maior predominância na
forma de relatar os assuntos associados à educação, a posição do conteúdo compilado dentro
das estruturas do telejornal pode relevar a importância ou não concedida ao tema pelos
emissores/produtores.
4.3.1.4 Posição do conteúdo no telejornal
Este grupo de análise permitiu a categorização das matérias, conforme os padrões de
organização do telejornal, segundo elementos, como: presença do conteúdo na escalada21
enquanto manchetes; a presença nos quatro blocos22 e nas passagens de blocos, que são as
chamadas que antecedem os intervalos comerciais. Essas estruturas consistem em importantes
índices de observação, pois conferem ênfase e valorização a um fato ou tema na edição do
dia, bem como a repetição de um assunto em mais de um bloco ou mesmo nas passagens de

21

Consiste em frases curtas e de impacto, ou seja, as manchetes, que abrem a edição do telejornal. Podem ter ou
não teasers, que são takes de poucos segundos de duração, com as imagens principais da edição do dia.
22
Partes que dividem o telejornal. Cada bloco, normalmente, fica entre dois intervalos comerciais
(PATERNOSTRO,1999, p.137).
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blocos configura-se como uma das estratégias de manutenção da audiência, durante a exibição
do noticiário televisivo.
GRÁFICO 3 – Posição do conteúdo – TV Anhanguera

.

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

A partir do gráfico, evidencia-se a repetição do fato ou do assunto nas passagens de
blocos, com 24,16%. Também se destaca a relevância do conteúdo analisado, graças a sua
frequente constatação na escalada (manchetes de abertura do telejornal), com 21,91%. Além
disso, a maior presença das matérias compiladas no primeiro bloco atribui destaque a essas, já
que se trata do bloco de abertura do telejornal.
Observou-se, também, que, em relação às esporádicas reportagens especiais,
elaboradas para as séries temáticas, estas são veiculadas, usualmente, no segundo bloco deste
telejornal e também ganham destaque na escalada e na passagem no final do primeiro bloco.
Para tanto, essas evidências acabam por refletir na configuração da intencionalidade presente
nesses conteúdos, a partir da produção, objeto de análise por meio dos gêneros jornalísticos.
4.3.1.5 Gêneros jornalísticos
Este grupo de análise foi formado por seis itens, com base na atual taxonomia dos
gêneros jornalísticos brasileiros sistematizada por Marques de Melo (2013), que divide as
modalidades de comunicação no jornalismo em: Informativo; Opinativo; Utilitário;
Interpretativo e Diversional. Assunto que já foi apresentado no capítulo 1 desta dissertação.
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A classificação de Marques de Melo não se trata da única classificação dos gêneros
jornalísticos brasileiros existente, mas foi escolhida, para esta análise, graças à
correspondência entre os gêneros e formatos evidentes nas atuais práticas jornalísticas e as
pioneiras sistematizações dos gêneros do jornalismo brasileiro.
Reconhecendo que a categorização feita aqui nesta pesquisa é baseada na
predominância de um gênero dentre os demais, o que não exclui a possibilidade de encontrar
mais de um gênero jornalístico numa única matéria, graças à crescente hibridização entre os
gêneros jornalísticos, conforme explica Temer (2009).
Esse é um fator que pode tornar frágil a discussão teórica dos gêneros jornalísticos no
âmbito da comunicação midiática, conforme lembra Costa (2013), mas que, nem por isso,
invalida a confrontação nas classificações dos gêneros jornalísticos, segundo evidências
empíricas encontradas no jornalismo brasileiro contemporâneo, um conhecimento teóricoprático, portanto.
Do contrário, essa questão incentiva a atualização da categorização dos gêneros
jornalísticos brasileiros, graças à necessidade de se melhor definir os estudos dessa área na
comunicação jornalística para o ensino e aprendizagem dessa profissão, de acordo com as
novas diretrizes curriculares dos cursos de jornalismo no Brasil, aprovadas em setembro de
2013 e a serem aplicadas em 2016, bem como para as pesquisas acadêmicas em Comunicação
e também para o ensino dos “gêneros da imprensa”, como usualmente é nomeado esse
conteúdo.
Com base na análise dos gêneros jornalísticos nas matérias compiladas, buscou-se
analisar como a educação é mais divulgada neste telejornal: fato novo/ informativo; ou com
predominância de um conteúdo interpretativo e de caráter educativo; ou num caráter mais
utilitarista e prestador de serviço para determinados públicos; ou, por fim, de maneira mais
emocional e com matérias coloridas e de interesse humano?
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GRÁFICO 4 – Gêneros Jornalísticos – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

A partir do gráfico 4, observa-se a predominância do hegemônico gênero informativo
no telejornal JA 1ª Edição, com 40,79%, característica fundante da imprensa. Mas,
especialmente, é registrada a grande participação do recentemente categorizado gênero
utilitário, com 27,63%, que se caracteriza pela prestação de serviço na prática jornalística, nas
matérias analisadas. O gênero interpretativo aparece com 13,16%, encontrado especialmente
nas reportagens especiais das séries veiculadas neste telejornal.
E mais, nota-se a concorrência do gênero diversional, caracterizado pela matéria de
interesse humano e a matéria colorida, com, nesta pesquisa, o hegemônico gênero opinativo
no jornalismo, conferindo, assim, um tom mais emocional e divertimento ao conteúdo
jornalístico.
A relevante constatação do gênero informativo seguido pelo utilitário, posteriormente,
na sequência, encontram-se o interpretativo, e o empate entre o diversional e o opinativo
direcionou a análise para qual é a tipologia do conteúdo?
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GRÁFICO 5 – Tipologia do conteúdo – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Então, verificou-se a maior constatação do fato novo, 42,11%, o que corrobora com o
registro anterior da predominância do gênero informativo. Noutro ponto, a ocorrência de
suítes, 30,26%, se deve, especialmente, à divulgação do fato novo já realizada pelo telejornal
e a progressiva reivindicação de grupos de telespectadores por serviços públicos elementares,
bem como o cumprimento ou não da promessa feita pelas autoridades competentes, a
exemplo, no quadro JA Comunidade, o que contribui para as frequentes matérias de cunho de
prestação de serviço assistencialista integrantes do gênero utilitário, com o telejornal
mediando essa relação entre público e autoridades, conforme trecho extraído neste quadro:
“Enfim, a gente volta ainda hoje no jornal pra dar uma satisfação pro povo e importunar,
puxar a orelha das autoridades, Lílian, pra ver se essa escola sai.” (JORNAL
ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO, 8/6/2015, programa de TV, grifos nosso).
Desse modo, o telejornal passa a imagem, para o grande público, de uma mídia
compromissada com a vigilância social, um jornalismo “Quarto Poder”, um antigo ethos
ainda presente no campo ideológico do jornalismo (TRAQUINA, 2005). Mas, além disso, o
telejornal não só vigia os poderes públicos em nome do cidadão, mas toma para si a ação de
intervir nessa relação. Sob o viés do polo econômico, essa ação é capaz de conquistar e
fidelizar a audiência de classes sociais e econômicas carentes. No âmbito estrutural do
telejornalismo, essas constantes suítes e agendamento/acompanhamento de casos colaboram
para a organização de “matérias frias”, o que, no conjunto de conteúdos jornalísticos,
sustentam a veiculação diária do telejornal.
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Nas suítes, por não se fundamentarem prioritariamente no elemento de novidade na
informação, houve indícios de hibridização dos gêneros jornalísticos com matérias de caráter
de prestação de serviço para determinados públicos, cuja narrativa se configurou como
matéria colorida, a partir da estruturação do off feito pelo repórter e permitida também pela
linha editorial do telejornal. Marcas que evidenciam o “infotenimento”, ou seja, a união entre
informação, prestação de serviço e divertimento.
Um dos destaques entre as matérias de acompanhamento foi o caso do Centro
Municipal de Educação Infantil – CMEI do bairro Jardim Maranata, em Aparecida de
Goiânia, que perpassou o tempo da amostragem desta pesquisa e ainda o superou,
transformando a ocorrência numa espécie de “novela”, como bem nomeou a apresentadora do
telejornal ao final da saga, no dia 14 de setembro de 2015, quando ocorreu a entrega do prédio
da unidade educacional.
A repetição e acompanhamento da equipe do telejornal sobre a não entrega deste
CMEI, que estava com toda a estrutura física pronta, e as sucessivas respostas da prefeitura de
Aparecida de Goiânia fizeram com que o fato se transformasse numa novela, conforme
mostra trecho do texto da repórter durante entrevista ao vivo no bairro.
Oi, Lílian, boa tarde pra você. Boa tarde pra todo mundo. A gente tá pertinho
do Jardim Maranata pra contar esse problema pra vocês. Eu já perdi as
contas de quantas vezes as nossas equipes de reportagem vieram aqui
mostrar esse problema. O primeiro prazo de entrega desse CMEI era em
2013, depois janeiro de 2014, meio de 2014, depois, janeiro de 2015, depois,
de novo, junho de 2015, e aí foi um novo prazo para mais meses. A gente
tem aqui o pessoal que tá precisando de creche e não consegue [...]
(JORNAL ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO, 10/08/2015, programa
de TV, grifos nossos).

Ainda segundo o gráfico de tipologia do conteúdo, não foram registradas matérias de
cunho investigativo sobre educação. E as matérias registradas na tipologia de interpretação
foram motivadas pelas séries de reportagens especiais presentes na amostragem e que
abordaram temáticas mais aprofundadas e correlacionadas.
4.3.1.6 Serviços agregados
Ainda sobre a predominância do gênero informativo, buscou-se evidenciar se a
informação veiculada foi agregada, sim ou não, por algum serviço que contribuísse para a
audiência. E qual foi este tipo de serviço agregado. Nesse sentido, constatou-se que a maioria
das matérias, 75%, que apresentam a educação numa dimensão principal ou secundária, não
agregava serviços, conforme gráfico abaixo:
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GRÁFICO 6 – Serviços agregados – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Desse modo, apesar de o utilitário ter sido o segundo gênero jornalístico mais notado
neste telejornal (vide Gráfico 4), o serviço que este telejornal media junto aos telespectadores
não agrega informações extras, como, por exemplo, no âmbito da educação formal, telefones
de contato das secretarias municipais e estadual de educação, bem como não fornece os
caminhos e nem contatos de órgãos de defesa e de proteção do direito à educação, como
Ministério Público, Defensoria Pública, Conselhos Tutelares ou do Conselho Estadual de
Educação, para que os telespectadores busquem com autonomia seus direitos.
Na verdade, da forma como o telejornal realiza os serviços, ele deixa o telespectador
dependente da assistência desta mídia, por meio de uma prestação de serviço personalizada a
determinados públicos. Assim, este modelo de jornalismo de serviço, sem utilidade na
informação, não cumpre com sua função primordial para os públicos, que é a de,
metaforicamente: “Aplicar em sua plenitude o jornalismo de serviço implica em assumir a
responsabilidade de que não se trata só de dar os peixes, mas a ensinar a pescá-los...”, como
ressalta Diezhandino (1993, p.124, tradução nossa)23.
E nos 25% de matérias com serviços agregados, constatou-se o serviço dentre recentes
formatos, que não somente os tradicionais, como: indicadores, cotação ou roteiro. Mas, foram
registrados novos formatos de serviços, como os que foram propostos por Vaz (2013, p.138)

23

Aplicar en su plenitud la prensa de servicio implica asumir la responsabilidad de que se trata no sólo de dar
peces sino de enseñar a pescarlos…(DIEZHANDINO, 1993, p.124).
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para análise de jornais impressos, baseada numa atualização da classificação de Marques de
Melo, que os define como “olho” e “dica”, integrantes do gênero utilitário.
Olho: São as reportagens, isto é, relatos aprofundados de fatos de interesse
público, que acrescentam vestígios de informações utilitárias, muitas vezes
em olho ou boxes, complementando o material informativo e instigando o
leitor a possibilidade de ação e reação.
Dica: Informações que unem o formato reportagem (relato estendido sobre
algum acontecimento) com o formato roteiro (relato resumido sobre as
opções de consumo de bens simbólicos). (VAZ, 2013, p.129, grifos da
autora).

Desse modo, observou-se que as matérias de serviço podem ser categorizadas segundo
os formatos “olho” e “dica”, conforme as estruturas do telejornalismo. Além disso, constatouse que os conteúdos colaborativos advindos da audiência ainda não se constituíram enquanto
um gênero independente neste telejornal. Assim, por mais que a internet e as novas
tecnologias de comunicação tenham diminuído essa unilateridade na comunicação midiática
nos telejornais, possibilitando mais canais de participação entre audiência e produção, isso
ainda não foi capaz de configurar um novo gênero, que poderia ser chamado como
colaborativo, para os conteúdos no telejornalismo goiano.
De forma que, a partir de uma observação mais atenta dessas colaborações feitas pelos
públicos, elas se enquadram perfeitamente em alguns gêneros já categorizados no jornalismo
brasileiro, como o informativo, o opinativo, o utilitário, bem como o diversional.
4.3.1.7 Presença de ilustrações
Além da presença de serviços agregados, foi observado também o uso de ilustrações
nas matérias, ou seja, recursos gráficos que acompanham as imagens e o texto, que tem como
“[...] objetivo claro ajudar o telespectador a entender a mensagem que está sendo transmitida.
Devem ser usadas na medida exata, discretas e eficientes, evitando transformar a matéria em
uma alegoria.” (PATERNOSTRO, 1999, p. 76).
A utilização de vinhetas, gráficos, infográficos, cartela ou rodapé em matérias que
versem principalmente sobre educação teria o potencial de acrescentar à informação
elementos ilustrados de síntese, de destaque, tornando-se um elemento “didático” no
conteúdo, o que pode auxiliar o receptor a apreender, de uma melhor forma, a informação
jornalística veiculada com muita rapidez na televisão. Sobre isso, foi verificado que a maioria
das matérias não continha ilustrações, com 65,79%.
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GRÁFICO 7 – Presença de Ilustrações – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Entre mais da metade de matérias que registrou o uso de ilustrações, 34,21%,
verificou-se nessas qual o tipo de ilustração utilizada. Prevaleceu, portanto, o uso de vinhetas
percebido na identificação do quadro JA Comunidade e também nas vinhetas que
direcionavam o telespectador para outras mídias aliadas ao telejornal, como o site G1 Goiás e
o aplicativo para celular, Quero Ver na TV - QVT. Além de essas vinhetas serem encontradas
também nas chamadas e aberturas das séries de reportagens especiais Esquecidos,
Adolescência Fora do Rumo e Educação, Que Nota Você Dá?, que apareceram na
amostragem.
4.3.2 Abordagem temática da educação no JA 1ª Edição
Nesta grande categoria aglutinadora, os indicadores de análise referentes ao conteúdo
temático foram: Abordagem sobre Educação; Dimensão da presença do tema Educação;
Temas associados; Níveis de ensino; Categoria administrativa da educação; Sistema público
de ensino em evidência; Conotação da mensagem e da educação; Fontes a quem são dadas
voz; Opinião divergente entre as fontes.
4.3.2.1 Abordagem sobre educação
Nas matérias em que a educação foi citada, bem como também naquelas em que
elementos ligados à educação formal apareciam e/ou foram mencionados, foi observado de
que maneira houve a abordagem do tema educação, ou seja, de modo principal ou secundário
nas mensagens.
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Desse modo, conforme gráfico a seguir, verificou-se qual foi a abordagem da
educação nos conteúdos no JA 1ª Edição.

GRÁFICO 8 –Abordagem da educação– TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Considerou-se que, além da abordagem principal, com 56,58%, a mais registrada
principalmente no mês de junho de 2015 e que se concentrou na cobertura de assuntos
pertinentes ao universo da educação formal (escolas, professores, alunos, greves, etc.), era
preciso considerar também uma abordagem secundária da educação, pois, assim, poderia se
vislumbrar uma maior complexidade desta e sua capacidade de se correlacionar com outras
temáticas sociais.
Desse modo, na análise secundária da abordagem, com 43,42%, outras dimensões da
educação se evidenciaram, ou seja, educações poderiam transparecer no conjunto da análise,
termo esse usado por Brandão (2001). Buscou-se, desse modo, investigar se há outro olhar,
que não “[...] a visão estreita de que a educação se confunde com a escolarização e se
encontra só no que é ‘formal’, ‘oficial’, ‘programado’, ‘técnico’, ‘tecnocrático’.”
(BRANDÃO, 2001, p.100, grifo do autor).
4.3.2.2 Dimensão da presença do tema educação
Nas matérias compiladas, verificou-se se a educação era abordada numa dimensão:
Alta (principal assunto tratado na mensagem); Média (o tema ocupa posição central, mas não
é único); Mínima – Média (o tema foi tratado transversalmente a outro assunto); Mínima (a
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dimensão foi tangencial, ou seja, a educação e outros elementos educacionais foram apenas
mencionados). Conforme gráfico abaixo, observa-se que a maioria, 46,05%, apresentou uma
dimensão alta da educação.
GRÁFICO 9 – Dimensão da educação– TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Sobre a dimensão alta, prevaleceram temas do universo da educação formal, como
greve de servidores da educação, assunto que foi muito encontrado no mês de junho neste
telejornal. Mas, além desse, na sequência, constatou-se uma dimensão mínima da educação,
com 31,58%, especialmente, na análise das matérias do mês de julho de 2015, período de
férias escolares, segundo o oficial calendário letivo brasileiro. Infere-se que em período de
férias, a educação entra minimamente como “gancho” para se abordar outros temas, não
aparecendo correlacionada ou contextualizada. Ou mesmo, sinaliza que, em época de férias
escolares, não é tempo de aprofundar o tema educação.
Outro fato em que a dimensão mínima aparece no corpus é quando a educação é
apenas citada superficialmente, não sendo claro na fala das fontes entrevistadas ou mesmo de
apresentadores ou no off do repórter a que educação se referem: educação familiar, educação
formal, educação informal, medidas socioeducativas para menores infratores, etc. Assim,
corresponde ao que a pesquisa A Educação na Imprensa Brasileira (2005, p. 22) constatou
que o assunto estava presente nas matérias de dimensão mínima nos jornais impressos quase
que de “forma acidental”. Essa menção superficial da educação contribui para o seu
esvaziamento de sentido, colocando-a como “tudo e nada” ao mesmo tempo, idealizando o
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seu papel social e desconsiderando seus limites, que envolvem também questões políticas,
econômicas e culturais no Brasil, na transformação do meio.
4.3.2.3 Temas associados
Neste grupo, houve o cruzamento de dados entre a dimensão da educação presente na
matéria – alta, média, mínima-média e mínima - e quais temas este assunto apareceu
associado. Para tanto, as matérias foram reunidas segundo 16 grandes temas associados, que
foram captados a partir de observação das matérias no JA 1ª Edição: greve de servidores da
educação;

infraestrutura

educacional

e

insumos;

acesso

à

educação

formal;

violência/criminalidade/segurança; eventos educacionais; saúde; drama pessoal/vida do
personagem; trânsito/transporte; política pública de educação; parceria público-privado;
infraestrutura elementar em bairros; cuidados/universo infantil; ações da sociedade civil
organizada; questões docentes; questões discentes; tipos de gestão educacional.
Constatados esses temas, buscou-se verificar como a educação perpassa a cada um,
segundo as dimensões discutidas anteriormente, conforme mostra o gráfico a seguir:

GRÁFICO 10– Temas associados– TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).
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Observou-se que quando a educação aparece na matéria numa dimensão alta, ou seja,
principal assunto tratado, os temas em que esta foi mais associada foram: infraestrutura
educacional e insumos; greves de servidores e acesso à educação formal. Prevaleceram,
portanto, matérias vinculadas à educação formal e com uma cobertura mais factual.
As matérias sobre greves de servidores ocorreram motivadas pelas paralisações de
professores e técnicos-administrativos da educação do município de Aparecida de Goiânia e
também servidores da rede estadual de Goiás, que mobilizaram diversas ações durante junho
de 2015. O tema acesso à educação formal ficou relacionado ao período de inscrições aos
programas governamentais de acesso ao ensino superior – Fies e Enem. O tema infraestrutura
educacional e insumos reuniu matérias sobre deficiências nas estruturas de escolas públicas,
ausências de unidades educacionais públicas e carências na merenda e demais assuntos da
estrutura da educação formal.
Já na dimensão média da educação no conteúdo, ou seja, a educação como tema
central dividindo espaço com outro assunto, registrou-se a associação entre educação e saúde,
e nisso, foram inclusas o não atendimento aos pacientes no Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Goiás, por causa da greve de servidores técnicos-administrativos
deste hospital, e também de pesquisa acadêmica sobre alimentação saudável, bem como
atividade educacional de combate à Dengue, saúde coletiva.
No tema drama pessoal e vida de personagens, as histórias de interesse humano
traziam a educação como elemento positivo; ou o não acesso a educação, na vida destes
personagens, como algo negativo, dependendo de cada caso.
Na dimensão mínima- média, a educação foi tratada tangencialmente ao tema central
da matéria. Observou-se a discussão mínima-média em matérias que versaram sobre ações da
sociedade civil organizada na promoção de educação informal, e mais o assunto da
violência/criminalidade/segurança, nisso, foram inclusas as matérias sobre marginalidade
infanto-juvenil e redução da maioridade penal.
Sobre o tema associado violência/criminalidade/segurança, pode-se notar que a
educação esteve associada neste tema em diversas dimensões e com uma maior frequência se
comparado aos outros temas associados, desde numa dimensão alta e, especialmente,
concentrando-se numa dimensão mínima. O principal assunto nas matérias foi violência, mas
a educação aparecia lá apenas citada, desde assuntos de violência e crimes em unidades
educacionais e aquelas praticadas por ou contra atores e locais educacionais (estudantes,
professores, escolas). E até em matérias sobre redução da maioridade penal e marginalidade
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infanto-juvenil. Porém, nessas, não houve problematização da educação e sua relação com a
violência.
A educação aparece minimamente também nos assuntos ligados aos cuidados/
universo infantil, à infraestrutura elementar nos bairros. Nisso, inclusas as matérias de julho
que reivindicaram praças e locais de lazer para as crianças nas férias escolares. E também a
questão de relações mais educadas no trânsito e matéria sobre transporte escolar.
Já as quatro matérias da série Educação, Que Nota Você Dá?, veiculada no final de
setembro de 2015 no JA 1ª Edição, abordaram, claramente, a educação numa dimensão alta,
ou seja, a educação como assunto principal. Assim, cada uma das reportagens da série
apresentou desdobramentos de grandes temas associados. Na primeira reportagem, veiculada
no dia 29 de setembro de 2015, o grande tema associado foi questões docentes, que se
subdividiu em: violência contra professores; dificuldades na qualificação docente; baixa
remuneração da profissão e a figura/ imagem do professor.
A primeira reportagem abordou a educação formal tradicional pública conforme uma
lógica neoliberal, esta última transpareceu quando a reportagem focou os esforços dos
professores em se qualificarem, apesar das dificuldades impostas pela rede pública de
educação, mostrando a docência qualificada como fruto de muito esforço individual do
professor e até uma associação da figura dessa profissão com um sacerdócio. Aspecto esse
que se tornou evidente na fala do repórter, Matheus Ribeiro, que também integrou a equipe de
reportagem desta série: “[...] Então, a gente vê que nas pessoas elas ainda buscam essa força
de vontade pra realizar esse sonho da profissão, ali de exercer esse sacerdócio, que muitas
vezes, é a vida na sala de aula.” (JORNAL ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO,
2/10/2015, programa de TV, grifos nosso).
Na segunda reportagem, os temas foram associados às questões discentes. Nela,
houve a subdivisão do assunto em: reclamações dos alunos sobre a infraestrutura, carência
nos insumos educacionais; acesso e permanência na escola; e desempenho estudantil. Nesta
segunda reportagem, foram destacados o desempenho individual e meritocrático de
personagens, mais especificamente de uma personagem retratada, que pela sua dedicação ao
estudo, conseguiu sair da escola pública para ser bolsista numa instituição privada de ensino.
A terceira reportagem da série concentrou-se no tema da infraestrutura educacional
e insumos das escolas públicas na região metropolitana de Goiânia, mostrando mais aspectos
negativos que positivos. E na quarta e última reportagem, os temas foram associados a tipos
de gestão educacional, momento em que se exemplificaram o ensino integral, os modelos de
educação militar e o projeto, em andamento, que prevê a gestão das escolas públicas estaduais
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em Goiás sob a administração terceirizada de Organizações Sociais – OS’s. Este último, um
assunto, que pela primeira vez apareceu na amostragem desta pesquisa no JA 1ª Edição e que,
com base na observação do contexto local, já estava sendo discutido anteriormente, ao longo
de 2015, em outras mídias no estado de Goiás e envolvendo muitas polêmicas, o que resultou
em ocupações de escolas estaduais pelos públicos contrários ao projeto nos primeiros meses
de 2016.
Esta série agregou a participação do público pelo aplicativo QVT, por meio de
enquete, que incentivou o público a avaliar a educação pública conferindo uma nota de 1 a 5
para esta, conforme imagem a seguir. Sobre a avalição, os participantes da enquete, ao todo
49,3%, avaliaram a educação com nota mínima, nota um (1), resultado que foi divulgado pela
apresentadora, após a veiculação da última reportagem especial da série, no dia 2 de outubro
de 2015.

FIGURA 3 – Enquete eletrônica da série Educação, Que Nota Você Dá?
Fonte: Copiado de TV Anhanguera/QVT (2015).

4.3.2.4 Níveis de ensino
Sobre as matérias que abordaram a educação, buscou-se investigar a que níveis de
ensino se referiam: educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; ensino superior;
Outro. Qual? ; Mais de um; não se aplica ou não foi identificado.
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GRÁFICO 11– Níveis de ensino – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Como exposto no gráfico 11, constatou-se que a maioria das matérias, 56,58%, não
especificou a que nível de ensino se referia. Isso se deve, em grande parte, porque naquelas
que cobriram assuntos do universo educacional, elas não se preocuparam em delimitar o nível
de ensino apresentado, bem como outras apenas citaram a educação ou apresentaram alguns
elementos do universo educacional, mas não delimitaram o nível de ensino. Também, nas
constantes matérias sobre a greve de servidores da educação municipal de Aparecida de
Goiânia e da rede estadual de educação em Goiás ficava claro a categoria administrativa da
educação pública, mas não o nível de ensino em que esses trabalhadores atuam.
Algo que, para uma análise que busca averiguar se os conteúdos desses telejornais
apresentam elementos que instituem formas de se pensar o tema educação amplamente, essa
constatação não contribui esclarecendo os níveis elementares da educação escolar brasileira,
sendo: a educação básica, que integra educação infantil, ensino fundamental e médio, a
educação superior, seguida pela pós-graduação. Sobre esta última, não foi verificado nenhuma
matéria sobre pós-graduação e nem uma cobertura mais significativa de outras modalidades
educacionais.
Na sequência, apareceu o ensino superior com 11,84%, presente graças aos programas
de acesso ao ensino superior e também greve de servidores das universidades federais
públicas, que ficou empatado com a educação infantil, com também 11,84%, que apareceu,
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principalmente, nas matérias sobre falta de vagas e infraestrutura em Centros Municipais de
Educação Infantil - CMEIs.
Em outros, observou-se a pequena aparição de matérias sobre a educação informal,
educação filantrópica, educação para o campo e medidas socioeducativas para menores
infratores. Além disso, houve momentos em que tinha mais de um nível de ensino abordado
conjuntamente, sem uma delimitação precisa entre esses.
4.3.2.5 Categoria administrativa da educação
Na pesquisa, buscou-se investigar qual a categoria administrativa da educação mais
presente nas matérias: pública; privada; foco nos dois sistemas (público e privado); não foi
possível identificar ou não se aplica.
Para tanto, de acordo com gráfico a seguir:

GRÁFICO 12 – Categoria administrativa da educação – TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Nota-se, portanto, a predominância de uma cobertura com foco na educação pública,
com 55,26% das matérias versando sobre esta. Índice presente especialmente na cobertura das
greves de servidores da educação em Goiás.
Em segundo lugar, não foi possível delimitar que categoria administrativa da educação
as matérias se referiam, pois tratavam da educação no geral, não sendo possível identificar a
educação formal, ou se tratava de educação conveniada e filantrópica.
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Em outras, foi registrado o foco nos dois sistemas – público e privado – encontrado em
reportagens da série Educação, Que Nota Você Dá?, quando abordou questões docentes e
questões discentes. Por último, com 2,63%, ficou exclusivamente a educação privada.
Assim, como a pesquisa Educação na imprensa brasileira (2005, p. 29-30) corrobora,
a baixa presença do setor privado nos assuntos midiáticos acaba por limitar, ou mesmo,
negligenciar as discussões sobre a educação privada, que é também um relevante ator que
compõe a educação brasileira, nos mais diversos níveis de ensino.
4.3.2.6 Sistema público em evidência
Sobre a educação pública, almejou-se delimitar qual o sistema público de ensino
esteve mais em evidência. Assim, todas as matérias foram categorizadas em: federal; estadual;
municipal; mais de uma esfera; não foi possível identificar/ não se aplica. Neste último índice,
ficaram inclusos os conteúdos que versaram sobre a educação em geral, não sendo possível
delimitar se abordavam a educação formal, bem como foram inclusas as matérias que trataram
exclusivamente do ensino privado, enquadrando-as como não se aplica. E mais aquelas
matérias que cobriram o ensino público e que não especificaram qual a esfera de gestão deste
e mais as instituições filantrópicas religiosas, que nas matérias não deixaram claro se eram
públicas, privadas ou conveniadas. Portanto, esse indicador – não foi identificado / não se
aplica, foi o mais recorrente, com 40,79%.
GRÁFICO 13 – Sistema público em evidência– TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).
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4.3.2.7 Conotação da mensagem e da educação
As matérias foram categorizadas também segundo conotações: positiva, negativa ou
neutra/indefinida. Esse último índice refere-se às matérias que se limitaram a apresentar fatos
ou ocorrências sem juízos de valor, e também aquelas que tiveram tanto uma conotação
negativa e positiva ao mesmo tempo, não se sobrepondo nenhuma das duas no conteúdo.
A análise foi baseada nos juízes de valor atribuídos às mensagens através do off, das
manchetes e chamadas e também por meio das expressões e modos de apresentar o conteúdo
feitos pelo apresentador ou repórter ou pelas sonoras e entrevistas com fontes.
Assim, conforme gráfico a seguir, prevaleceu matérias de cunho negativo, com
65,79%.

GRÁFICO 14 - Conotação das matérias– TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Além disso, houve a necessidade de se verificar a conotação da educação nestas
mensagens, visto que, como suspeita, apesar da negatividade na totalidade da matéria, a
educação poderia aparecer dentre esta positivamente, especialmente naquelas que abordavam
a educação de modo secundário a um tema. Assim, verificou-se que:
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GRÁFICO 15– Conotação da educação nas matérias– TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

A educação apareceu, principalmente, numa conotação negativa nas matérias, 55,26%,
como uma falha, ausência, transtorno, mesmo nas matérias de greves de servidores, que
deveriam ser estritamente objetivas, mas que tiveram o cunho de ser um fato ruim, e o fim
destas paralisações como uma notícia boa, como pode ser visto em trechos de matérias em
edições distintas do JA 1ª Edição.

Você vê imagens do plenário da Câmara de Vereadores de Aparecida de
Goiânia, que foi invadido hoje por professores da rede municipal de
Educação. Professores que estão em greve há 37 dias. Nós vamos trazer
todos os detalhes desse protesto que aconteceu agora pela manhã em
Aparecida. [...] A gente volta ainda hoje aqui no Jornal Anhanguera a falar
do protesto dos professores de Aparecida de Goiânia. Nós vamos mostrar
que teve confusão aqui envolvendo funcionários da casa e os professores. A
gente volta nesse assunto. (JORNAL ANHANGUERA PRIMEIRA
EDIÇÃO, 9/6/2015, programa de TV,grifos nosso).
A gente tem boa notícia pra quem estuda na rede estadual. Eu falo sobre
isso logo depois do intervalo. [...] Agora, sobre a rede estadual, a notícia é
boa. Acabou a greve dos professores da rede estadual, o fim da greve foi
decidido agora a pouco em uma reunião dos professores em frente a
Assembleia Legislativa. (JORNAL ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO,
3/8/2015, programa de TV, grifos nosso).

A conotação neutra/ indefinida foi encontrada mais nas matérias do mês de julho,
quando a educação apareceu minimamente, com as férias escolares sendo usadas como um
gancho para abordagem do tema de infraestrutura de lazer e espaços públicos nos bairros da
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região metropolitana de Goiânia, não sendo possível dimensionar a conotação da educação
nessas.
Na série Educação, Que Nota Você Dá?, observou-se que as reportagens especiais
traziam conotações negativa e positiva, ao mesmo tempo, em cada matéria. Mas, foi
perceptível que as três primeiras reportagens abordaram a educação mais negativamente com
predominância e a última reportagem da série trouxe mais aspectos positivos que negativos.
4.3.2.8 Fontes a quem são dadas voz
Nas matérias, a presença de determinados personagens foi observada, especialmente,
aqueles pertencentes ao universo educacional, com intuito de se verificar a quem é mais
concedida a voz nas mensagens que abordam a educação, de maneira principal ou secundária.
Para tanto, com base na observação das matérias, as fontes foram divididas em: professor,
integrando o sindicato da categoria em Goiás, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de
Goiás - Sintego; estudante; técnico-administrativo; diretoria da instituição; poder público;
povo fala; polícia; família, considerada aqui como mãe, pai e responsáveis pelo estudante;
especialista; participação do telespectador; sociedade civil organizada; outros personagens.
Esclarecendo que foi registrada uma única presença de cada uma dessas fontes nas
matérias, não contando repetidamente o mesmo tipo de fonte numa única matéria. Por
exemplo, a participação de telespectadores foi registrada uma única vez numa matéria, apesar
de poder ter uma ou mais participações em cada conteúdo analisado. E o mesmo foi
considerado para os outros tipos de fontes. Assim, obteve-se que:
GRÁFICO 16 – Fontes a quem é dada voz – TV Anhanguera
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Fonte: Elaborado pela autora (2016).

O poder público foi a fonte mais recorrente nas matérias, com 23%. Entre esse,
observou-se principalmente a participação da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e
Esportes de Goiás, seguida pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e também de
Aparecida de Goiânia.
Além disso, esta participação do poder público se deu muito neste telejornal pelas
versões e notas oficiais, que se concentraram principalmente nas notas pés ao final das
matérias. Fato que denota muito oficialismo no jornalismo praticado por este telejornal,
mesmo que essa grande participação do poder público seja motivada pelas frequentes matérias
de prestação de serviços de cobrança a órgãos públicos.
Porém, é preciso questionar essa forma de concessão de voz concentrada no uso de
versões oficiais na nota pé para o poder público, visto, que, nessas matérias, os personagens se
expõem e relatam suas reivindicações nas sonoras ou, às vezes, ao vivo neste telejornal, mas,
o poder público parece tentar esconder sua “face” ou evitar o diálogo com imprensa e o
público por meio dessas notas oficiais.
Na sequência, observou-se a recorrente participação de mães e pais de estudantes nas
matérias. Especialmente, naquelas sobre educação infantil pública, como buscas por vagas em
CMEIs para crianças. Constatou-se uma cobertura que associa, recorrentemente, o direito à
educação infantil pública e a relação do trabalho feminino da mãe, com um constante viés, nas
matérias, de que a não oferta de vagas nos CMEIs prejudica o ingresso ou retorno da mulhermãe ao mercado de trabalho, por não ter onde ou com quem deixar os filhos.
No indicador outros personagens, apareceu muito a figura dos moradores de bairros,
desde crianças e adultos, devido às matérias em julho de 2015, que se concentraram em
abordar a falta de infraestrutura de lazer e espaços públicos em bairros da região
metropolitana de Goiânia, tendo como gancho as férias escolares.
Sobre as fontes, foi observado também se havia uma opinião divergente entre essas –
sim ou não -, com o objetivo de se verificar um enquadramento mais plural ou restrito nas
versões e opiniões das fontes.
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GRÁFICO 17 – Opinião divergente entre fontes– TV Anhanguera

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

E foi observado que, apesar da proximidade entre os índices, ainda prevaleceu a não
divergência entre a opinião e versões das fontes, com 59,21%. Algo que limita a busca por
uma pluralidade nas matérias que, de numa abordagem principal ou secundária, trazem a
educação. Mesmo não tendo o acompanhamento do processo de produção de pautas para
determinar a intencionalidade dos produtores, isso sinaliza o papel das fontes como
ilustradoras, confirmadoras, do que se chama no jornalismo, de angulação dos fatos, ou seja,
dos sentidos atribuídos à pauta.
4.3.3 Noções evidentes entre cidadania e educação no JA 1ª Edição
No conteúdo compilado, buscou-se também identificar sentidos manifestos na relação
entre cidadania e educação, no off, escalada, passagens, cabeça da matérias ou nos juízos de
valores atribuídos por repórteres, apresentador ou em sonoras das fontes.
Desse modo, foi perceptível a intrínseca relação entre cidadania e educação, que
perpassa noções ora exclusivamente de direito à educação. “Todos nós, alunos da rede
pública, desejamos a educação a qual temos direito enquanto cidadãos.” (JORNAL
ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO, 30/09/2015, programa de TV, grifos nosso).
Outrora, circula o sentido de dever do Estado na oferta da educação pública no Brasil, como:
“O Estado não lhes ofereceu saúde, não lhes ofereceu educação, não lhes deu direito ao
lazer, não lhes deu o direito a uma família estruturada, então, quando eles cometem um ato
infracional, aí sim, eles descobrem o significado da palavra responsabilidade.” (JORNAL
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ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO, 20/8/2015, programa de TV, grifos nossos). E,
algumas vezes, ecoam os sentidos da educação enquanto um direito e dever ao mesmo tempo:
“Educação que a gente sabe é um direito de todos, tá na Constituição, é um dever do
Estado, o Estado, a gente fala no sentido amplo, municípios, estado. O professor é o
principal responsável por formar os futuros cidadãos [...]” (JORNAL ANHANGUERA
PRIMEIRA EDIÇÃO, 29/9/2015, programa de TV, grifos nosso).
Especialmente, entre educação e cidadania, este telejornal enfoca principalmente a
compreensão de uma cidadania elementar associada à oferta da educação formal pública e de
uma infraestrutura educacional adequada. “Fica a lição pras autoridades. Uma escola sempre
limpa e com merenda pode formar bons cidadãos.” (JORNAL ANHANGUERA
PRIMEIRA EDIÇÃO, 12/06/2015, programa de TV, grifos nossos).
E também circula o sentido da educação como um serviço público de dever do Estado:
“A gente pede que a autoridade responsável olhe pra nossa escola, a escola municipal
Renascer, ela tem que ser de renascença mesmo, entendeu, as crianças do nosso bairro
precisa dessa escola pra aprender, pra ser bom cidadão.” (JORNAL ANHANGUERA
PRIMEIRA EDIÇÃO, 13/07/2015, programa de TV, grifos nosso). Porém, essa mídia mostra
também que há outros tipos de educação, que não a formal, de iniciativa da sociedade civil
organizada: “Se elas não estão na escola, é pra cá que vêm. Fazem as tarefas de casa,
aprendem valores, a melhor lição de cidadania. É o que eles chamam de educação
informal.” (JORNAL ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO, 13/06/2015, programa de TV,
grifos nosso).
Mas, além disso, a atuação da educação formal é colocada como um poder
transformador. “É a escola que ensina a não roubar depois, a ser um cidadão de bem desse
jeito. [...] Então, a gente faz um apelo pro poder público pra que eles cuide [sic] da nossa
escola, porque ela que vai formar o cidadão de bem.” (JORNAL ANHANGUERA
PRIMEIRA EDIÇÃO, 31/07/2015, programa de TV, grifos nosso).
Uma garantia que necessita de uma atuação ativa do Estado e também das famílias:
“Duas mulheres que agem no sentido mais responsável do nome mãe. Brigaram pelos
direitos dos filhos, amparo social e educação.” (JORNAL ANHANGUERA PRIMEIRA
EDIÇÃO, 21/08/2015, programa de TV, grifos nosso).
Foi possível observar até mesmo uma autorreferencialidade midiática, ou seja, a mídia
falando de si mesma para dar sentido à educação pública, segundo trecho abaixo:
Deu pra perceber né, na vida dela, estudar num colégio público não foi uma
escolha, mas sim a única opção e fica difícil a gente enxergar um horizonte
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diferente pra essa realidade de problemas, quando as notícias que vemos nos
jornais são de cortes e de orçamento mais apertado para a educação. Será
que tá tudo perdido? Com certeza não, a vontade de mudar de vida, faz
muito aluno correr atrás de oportunidade. (JORNAL ANHANGUERA
PRIMEIRA EDIÇÃO, 30/09/2015, programa de TV, grifos nosso).

Observou-se também um sentido de demérito à educação formal na formação
individual e coletiva, por exemplo, nas matérias que destacam a criminalidade e violência
cometida por universitários ou o barulho feito por estudantes durante congresso da UNE em
Goiânia, incomodando a vizinhança. E até um demérito à educação familiar, por não ser mais
capaz de conter a marginalidade infanto-juvenil, como numa reportagem da série
Adolescência Fora do Rumo. “Castigo que dói na alma de quem tinha por obrigação a
educação desses adolescentes. Nas delegacias especializadas também faz parte da rotina
choro de mãe. [...]”. (JORNAL ANHANGUERA PRIMEIRA EDIÇÃO, 18/8/2015, programa
de TV, grifos nosso).
Esse sentido moral transpareceu porque, nesses assuntos, o destaque dessas matérias é
exatamente a falha na educação em seu papel social de formação individual e para a
cidadania, através do inesperado de um estudante ou professor que cometeu uma violência ou
crime, entre outros.
Portanto, ao falar sobre educação, por vezes, o jornalismo atribui determinados
sentidos que orientam e podem se configurar enquanto significados únicos para os públicos,
especialmente, para aqueles que desconhecem ou convivem pouco com o universo
educacional brasileiro.
4.3.4 Estruturas do telejornal Jornal do Meio Dia
Assim como no telejornal anterior, o Jornal do Meio Dia também foi analisado nos
meses de junho, julho e agosto de 2015. Este telejornal é veiculado de segunda a sábado, a
partir das 11h55 até às 13 horas, na emissora TV Serra Dourada, afiliada ao SBT em Goiás. O
telejornal é estruturado em seis blocos. Já nas edições de sábado, que são chamadas de
especiais, o telejornal inicia mais tarde, por volta de meio dia e quinze. Neste telejornal, não
houve série especial sobre educação que justificasse a ampliação da amostragem.
Em junho, foram registradas 37 matérias que abordaram a educação como assunto
principal ou secundário nas matérias. No mês de julho, foram 13 matérias e em agosto foram
19. Ao todo, 69 matérias foram consideradas para a análise desta pesquisa compiladas dentre
79 edições diárias deste telejornal nos três meses de análise mencionados anteriormente.
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4.3.4.1 Tempo total do telejornal e tempo das matérias
O Jornal do Meio Dia tem um tempo total, em média, de uma hora e cinco minutos,
veiculado a partir das 11h55 às 13 horas. Sobre a duração das mensagens, é perceptível um
tempo mais equânime entre essas, com uma maior frequência de matérias com mais de cinco
minutos. Isso porque aqueles videotape -VT’s com mais de um formato, exemplo, reportagem
casada com entrevista interna ou externa, e que versavam sobre o mesmo assunto foram
somados.
GRÁFICO 18 – Tempo da matéria – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

A partir da análise da duração do conteúdo, tornou-se necessário categorizar o formato
dessas neste telejornal.
4.3.4.2 Formatos telejornalísticos
Desse modo, no gráfico a seguir, foram investigados quais os formatos presentes no
Jornal do Meio Dia: reportagem; quadro; reportagem mais entrevistas internas ou externas;
conteúdo colaborativo; nota coberta; entrevista externa; entrevista interna; nota simples;
boletim; flash, reportagem mais flash.
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GRÁFICO 19 – Formato dos conteúdos – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Registrou-se, portanto, uma maior incidência, 47,83%, do formato reportagem no
Jornal do Meio Dia, modelo esse que corrobora a constatação de matérias com mais de cinco
minutos, apresentada anteriormente, isso porque a reportagem é um relato aprofundado de um
assunto ou fato, cabendo-lhe conteúdos de maior duração e com mais imagens.
Em seguida, aparece o formato quadro, que foi observado neste telejornal nos espaços:
Repórter Cidadão; Aqui Você Faz a Notícia e o Bem Viver, sendo este um quadro de saúde.
Esses quadros não deixam de usar os formatos tradicionais, como reportagens e entrevistas,
mas, especialmente, os dois primeiros destacam-se por incentivar a participação dos
telespectadores, seja por meio da sugestão de pauta ou mesmo por meio do envio de
conteúdos colaborativos feitos pela audiência, que se restringem à reclamação por direitos ou
serviços, solicitação de cobertura ou para entretenimento. Já o último quadro, Bem Viver, tem
como cunho o tema saúde e agrega matérias com dicas ou receitas. Também há o quadro
Comentários, uma coluna do comentarista Rosenwal Ferreira.
Também foi notada a hibridização dos formatos, casando reportagem mais entrevistas
internas no estúdio com autoridades e especialistas ou entrevistas externas. Em conteúdos
colaborativos, situaram-se as participações de telespectadores por mensagens, e-mails ou
ligações para a produção do telejornal reivindicando serviços.
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4.3.4.3 Posição do conteúdo no telejornal
A respeito das mensagens, estas foram analisadas conforme a organização nas
estruturas deste telejornal, que possui seis blocos.
GRÁFICO 20 –Posição do conteúdo– TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Observa-se, portanto, uma maior frequência de passagens de bloco, com 24,06%,
seguida pela escalada, com 22,56%, o que caracteriza a ênfase no destaque e na repetição dos
assuntos que foram compilados. Também, registrou-se uma maior presença das matérias no 1º
bloco, 15,04%, ou seja, o de abertura do telejornal, fator de relevância nas estruturas do
telejornalismo.
Ainda sobre essas matérias, torna-se necessário esclarecer as intencionalidades
presentes no conteúdo, a partir do polo da emissão.
4.3.4.4 Gêneros jornalísticos
Desse modo, segundo uma análise do gênero jornalístico, buscou-se analisar qual foi o
gênero predominante nos conteúdos, conforme a classificação Marques de Melo, que os
subdivide em: Informativo; Opinativo; Interpretativo; Utilitário ou Diversional.
Assim, conforme gráfico a seguir:
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GRÁFICO 21 – Gêneros Jornalísticos – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Nota-se a predominância do gênero informativo neste telejornal, com 43,48%. Na
sequência, há grande recorrência dos gêneros utilitário e diversional nas matérias. O utilitário
aparece nas matérias ou colaborações de telespectadores que não se limitam a noticiarem
ocorrências ou expressarem opinião, mas, principalmente, participam do telejornal em busca
da resolução de problemas e solução de serviços públicos ou direitos. E não somente em
matérias de acompanhamento ou repercussão, mas também em fatos novos no telejornal.
O gênero diversional concentrou-se nas matérias de interesse humano, com foco nas
histórias dos personagens. Especialmente, notou-se nestas o uso de som BG24 (Background)
ao fundo do off, conferindo ainda mais emoção às matérias, bem como um tom mais leve à
narração do assunto promovida pelo repórter, até com elementos de divertimento na fala deste
profissional.
Por vezes, também se observou a hibridização de gêneros jornalísticos, ora com
elementos informativos e de prestação de serviço, bem como de informação e opinião e mais
conteúdos colaborativos. Sendo que nessas matérias foi observado qual foi o gênero
jornalístico predominante no conteúdo.

24

Trata-se de ruídos do ambiente ou músicas que acompanham, ao fundo, a fala do repórter. Em nenhum
momento, este som não deve atrapalhar o áudio do repórter. (PATERNOSTRO,1999, p. 137).
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4.3.4.5 Tipologia do conteúdo
Ainda sobre as matérias, foi verificada a tipologia do conteúdo, que foi distinguida
em: fato novo, suíte/repercussão, interpretativo, interesse humano, curiosidade e investigativo.
GRÁFICO 22 – Tipologia do conteúdo – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Observa-se, portanto, maior recorrência do fato novo, com 56,51%, dado que condiz
com a constatação anterior (vide gráfico 22), que registrou a predominância do gênero
informativo, cuja essência é o fato inédito. Também foram verificadas constantes matérias
suítes, com 28,99%, bem como de matérias de interesse humano, com 5,80%, que são mais
encontradas dentre o gênero diversional. A tipologia interpretativa ficou a cargo das matérias
não factuais, porém sobre assuntos da atualidade que aparecem contextualizadas e apresentam
mais de uma fonte e especialista em reportagens de maior duração. Não foi registrada a
presença de matérias investigativas no conteúdo analisado.
4.3.4.6 Serviços agregados
Ainda sobre o conteúdo, foi analisado se havia serviços agregados na informação –
sim ou não – no Jornal do Meio Dia. E qual o tipo de serviço agregado.
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GRÁFICO 23 – Serviços agregados – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Foi verificado que a maioria das matérias, 72,46%, não agregava nenhum tipo de
serviço à informação, ou seja, dados, contatos ou orientações que pudessem contribuir para
ação e reação dos públicos sobre determinados fatos ou assuntos, de modo imediato ou não.
Nas matérias que apresentaram serviços agregados, 27,54%, notou-se quais foram
esses. Assim, observou-se o incentivo à colaboração do telespectador pelos canais de
participação, fornecendo os contatos de telefone, email e WhatsApp da produção do telejornal.
Também foram observadas estratégias de convergência midiática, incentivando o
telespectador a assistir à matéria exibida durante o noticiário posteriormente no canal do
Youtube deste telejornal. Também, nas matérias que agregaram serviços, registrou-se o aviso
de endereços e demais contatos, por meio de ilustrações em rodapés e cartelas ou na nota-pé,
informando, por exemplo, modos de se inscrever nos processos seletivos dos programas
educacionais Enem, Sisu, Prouni e Fies.
Além dos formatos olho, dicas, recomendações e orientações, especialmente,
verificou-se um tipo de formato de serviço, que não é catalogado dentre os gêneros
jornalísticos brasileiros, mas muito comum na prática jornalística, o vulgo “apelo”.
Encontrado, principalmente, nas matérias enquadradas no gênero diversional, que relatam as
histórias e dramas de personagens. Assim, o apelo neste telejornal agrega dados, serviços, que
são informados na nota-pé ou por meio de cartelas, sobre formas de se ajudar o personagem
retratado. Divulgando telefone, dados bancários e endereço do personagem, bem como
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telefone da produção do telejornal, para que o público possa fazer doações e ajudar nas
matérias de interesse humano ou coloridas.
4.3.4.7 Presença de ilustrações
Nas matérias, também foi observado o uso de ilustrações – sim ou não. E quais
ilustrações: vinhetas, gráficos, infográficos, cartela ou rodapé, com objetivo de se observar se
a matéria informada acrescentava elementos visuais que facilitam a apreensão da informação.
Claramente, nota-se que nas reportagens, notas cobertas e quadros no Jornal do Meio
Dia os rodapés são utilizados para trazer caracteres com temas ou títulos explicativos sobre o
conteúdo divulgado, algo que ajuda o telespectador a acompanhar o que está sendo noticiado.
Mas, excluindo o uso dessa ilustração que apresenta o tema da matéria, almejou-se observar a
presença de rodapés dentro dos VT’s, com outros dados, que não os títulos. Assim, obteve-se
que:
GRÁFICO 24 – Presença de ilustrações – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

A maioria, 69,57%, não apresentou ilustrações nas matérias. Entre os 30,43% do
conteúdo que teve o uso de ilustrações, averiguou-se quais eram essas. Prevaleceu o uso de
vinhetas, com 47,62%, especialmente, nos quadros: Repórter Cidadão; Aqui Você faz a
Notícia; Comentários, com o colunista Rosenwal Ferreira; e Bem Viver. Em seguida,
constatou-se o uso de rodapés e cartelas. Não foi registrada a utilização de gráficos e nem
infográficos nas matérias.
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4.3.5 Abordagem temática da educação no Jornal do Meio Dia
Nesta categoria, as matérias do Jornal do Meio Dia também foram analisadas de
acordo com indicadores referentes aos conteúdos, como: Abordagem sobre Educação;
Dimensão da presença do tema Educação; Temas associados; Níveis de ensino; Categoria
administrativa da educação; Sistema público de ensino em evidência; Conotação da
mensagem e da educação; Fontes a quem são dadas voz; Opinião divergente entre as fontes.
4.3.5.1 Abordagem sobre educação
Neste indicador, buscou-se investigar como o assunto apareceu no conteúdo: de modo
principal, com foco central na educação e nos elementos pertencentes ao universo educacional
formal; ou de modo secundário, sendo apenas citada ou com atores do universo educacional
apresentados de modo tangencial ao assunto principal. Assim, verificou-se no Jornal do Meio
Dia, o que se apresenta no gráfico 25.
GRÁFICO 25 –Abordagem da educação – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Grande parte das mensagens, 59,42%, abordou a educação de modo secundário ao
conteúdo. Portanto, a educação como assunto principal e o universo educacional não foram os
assuntos mais encontrados neste telejornal. Do contrário, outras temáticas acabaram por
incluir o tema.
Essa evidência de uma maior abordagem secundária da educação no conteúdo motivou
a análise de como a educação aparece nas mensagens em diferentes dimensões: Alta
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(principal assunto tratado na mensagem); Média (o tema ocupa posição central, mas não é
único); Mínima – Média (o tema foi tratado transversalmente a outro assunto); Mínima (a
dimensão foi tangencial, ou seja, a educação e outros elementos educacionais foram apenas
citados).
4.3.5.2 Dimensão da educação
GRÁFICO 26 – Dimensão da educação – TV Serra Dourada.

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Notou-se no Jornal do Meio Dia que a educação aparece, predominantemente, numa
dimensão mínima nas matérias, com 34,78%. Em julho, especialmente, a educação e as férias
escolares são mencionadas minimamente como gancho para abordar outros assuntos, como
dicas de lazer, cuidados e advertências em não soltar pipas com cerol, abandono de animais
nas férias, entre outros assuntos. Em sua maioria, são apenas mencionadas e os elementos e
atores do universo educacional aparecem tangencialmente a outras temáticas.
Na sequência, foi constatada uma dimensão alta, com 27,54%, em matérias que
abordaram especificamente o universo educacional e seus elementos e atores educacionais,
como: greves de servidores da educação, acesso à educação formal, infraestrutura educacional
e insumos, bem como outros fatos ligados a atores do universo educacional (professores,
estudantes, etc.). Sobre isso, necessitou-se verificar a quais assuntos a educação é associada,
conforme as diferentes dimensões de sua presença dentre as mensagens.
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4.3.5.3 Temas associados
Para tanto, os assuntos das matérias foram reunidos em 14 grandes temas associados,
com base na observação do conteúdo compilado. Assim, foram elaborados os seguintes
subtemas: greve de servidores da educação; infraestrutura educacional e insumos; acesso à
educação formal, neste inclusos os exames Enem, Sisu, Prouni e Fies que apareceram na
amostragem; violência/criminalidade/segurança pública; eventos educacionais; saúde; drama
pessoal/vida do personagem; trânsito/transporte; meio ambiente; política pública de educação;
infraestrutura elementar em bairros; cuidados/universo infantil; ações da sociedade civil
organizada; serviços públicos.
Conforme gráfico abaixo, verificou-se que predomina a educação associada, numa
dimensão mínima, aos assuntos que se referem à criminalidade, violência e segurança pública.
Seja nas matérias sobre violência que acontecem em espaços educacionais ou crimes e atos
infracionais cometidos ou sofridos por atores do universo educacional (estudantes,
professores, etc.), que são destacados nas matérias. Além disso, a educação é mencionada
como alternativa a essa criminalidade ou a deficiência na oferta da educação no Brasil como
uma vilã para essa criminalidade.
GRÁFICO 27 – Temas associados – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).
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Ainda na dimensão mínima do tema educação, notou-se sua recorrente associação com
os temas ligados ao trânsito e transporte. Já na dimensão alta do assunto educação, observouse a divulgação das greves de servidores da educação, especialmente, no mês de junho, com o
acompanhamento das paralisações dos servidores da educação do município de Aparecida de
Goiânia (GO) e também dos professores da Universidade Federal de Goiás – UFG, em agosto
de 2015, bem como informes sobre os exames nacionais de acesso à educação formal.
Sobre essa evidência do universo educacional, buscou-se verificar quais os níveis ou
modalidades de ensino as matérias mais se referem: educação infantil; ensino fundamental;
ensino médio; ensino superior; Outro. Qual? ; Mais de um; Não se aplica ou não foi
identificado.
4.3.5.4 Níveis de ensino
GRÁFICO 28 – Níveis de ensino – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Ao todo, em 55,07% das matérias não foi possível identificar a qual nível ou
modalidade de ensino se referiam ou não se aplicava esse indicador, por não se tratarem da
educação formal, especificamente.
Já nas matérias em que foi possível identificar níveis ou modalidades de ensino,
observou uma maior divulgação de assuntos pertinentes ao ensino superior, com 23,19%,
principalmente, por meio da divulgação dos exames nacionais, constatados anteriormente. Na
sequência, aparece a educação infantil, com 11,59%, com assuntos direcionados às vagas e
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infraestruturas em CMEIs. Em outras modalidades, foi notada a exemplificação das
modalidades, educação especial e apenas a menção da educação para o campo de uma escola
rural.
4.3.5.5 Categoria administrativa da educação
Nas matérias, também foi observada a categoria administrativa da educação presente
no conteúdo: pública; privada; foco nos dois sistemas (público e privado) e não foi possível
identificar ou não se aplica.
GRÁFICO 29 – Categoria administrativa da educação – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Foi registrada maior presença da educação pública, com 52,17%, mesmo naquelas
matérias em que não era possível identificar o nível ou modalidade de ensino, a exemplo,
notícias sobre as greves de servidores da educação, porém, mesmo assim, a educação pública
foi notada. Em seguida, com 40,58%, não foi possível identificar a que educação se referiam
as matérias ou não se aplica, por se tratar da menção à educação em geral. Com ínfima
presença, aparece a educação privada com 4,35%. E, por fim, 2,90%, para os dois sistemas
(público e privado) nas mensagens.
4.3.5.6 Sistema público em evidência
Almejou-se também delimitar qual o sistema público de educação em evidência nessas
matérias: federal; estadual; municipal; mais de uma esfera; não foi possível identificar ou não
se aplica.
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GRÁFICO 30– Sistema público em evidência – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Assim, exceto as matérias sobre educação privada, que foram inclusas em não se
aplica e mais aquelas em que não foi possível identificar o sistema público retratado, com
49,28%. Já nas matérias que foi possível identificar esse indicador predominou a divulgação
do sistema municipal de ensino, com 26,09%, com foco na região metropolitana de Goiânia.
4.3.5.7 Conotação da mensagem e da educação
A respeito da mensagem, também se analisou no Jornal do Meio Dia a conotação das
matérias: negativa; positiva; neutra ou indefinida. Neste último indicador situaram-se aquelas
em que não foi possível determinar a conotação da mensagem ou apresentaram aspectos
positivos e negativos no conteúdo, não sendo possível determinar a predominância de uma
conotação nestas.
A análise da conotação foi averiguada no off das matérias, manchetes e chamadas,
bem como nos comentários dos âncoras e nas entrevistas com as fontes, um formato
recorrente neste telejornal, e até mesmo por meio das expressões imagéticas de repórteres e
apresentadores. O comentário é um formato integrante do gênero opinativo. Caracteriza-se
pelo “julgamento dos fatos”, que se manifesta por meio do raciocínio do apresentador e pela
sua argumentação. (COSTA, 2013, p. 64). Nos telejornais, os comentários são tecidos pelos
apresentadores/âncoras ou por jornalistas especializados ou outros profissionais renomados
sobre os mais diversos assuntos, durante a exibição do noticiário.

178

GRÁFICO 31 – Conotação da mensagem – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Houve uma maior incidência da conotação negativa nas mensagens, com 62,32%.
Algo que se leva a refletir sobre a negatividade na conotação das mensagens, enquanto um
valor-notícia muito presente no jornalismo brasileiro. Constatação que é reafirmada pelo
próprio apresentador do Jornal do Meio Dia, quando anuncia uma nova proposta neste
telejornal de divulgar, todas as sextas-feiras, uma matéria com conotação positiva para abrir a
edição, algo que foi visto dentre a amostragem. “Estamos começando o Jornal do Meio Dia e
a partir de agora, toda a sexta-feira, nós vamos começar o programa sempre com uma boa
notícia, uma notícia de superação, uma boa notícia realmente.” E o apresentador ainda reforça
essa ação ao final da matéria: “Toda sexta a gente vai começar o programa o Jornal do Meio
Dia com uma boa notícia. Então, se você tem bons exemplos, belos exemplos de superação,
mande pra gente, que a gente vai mostrar o seu belo exemplo, uma boa notícia de sexta-feira.”
(JORNAL DO MEIO DIA, 28/8/2015, programa de TV).
Também no conteúdo, buscou-se verificar a conotação da educação dentre a
mensagem, pois, ao ser associada a demais temas, a conotação desta poderia ser diferente.
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GRÁFICO 32 – Conotação da educação nas mensagens – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Conforme gráfico acima, predominou ainda uma conotação negativa da educação nas
mensagens, com 57,97%, como uma ausência da educação, falta, falha na sua oferta, carência
e até mesmo um sentido de responsabilizá-la como uma das causas de alguns problemas. Por
vezes, esta também apareceu como uma vítima das demais mazelas sociais, a exemplo, da
violência.
São mais de 50 mortes no Brasil, com essa já temos três. Nas redes sociais,
na minha página no Facebook, as pessoas estão passando as informações
dessas pessoas que estão vendendo, e eu gostaria de dizer que, além de
punição, nós queremos a conscientização de pais, professores. Vamos fazer
um trabalho de educação, porque o Brasil está o que está, por causa que
nós perdemos a noção de educação dos nossos filhos. Então, vamos
educar.(JORNAL DO MEIO DIA, 13/7/2015, programa de TV, grifos
nosso)25.

4.3.5.8 Fontes a quem são dadas voz
Nas matérias, também foi analisada a presença de fontes, com objetivo de se verificar
a que tipo de fonte é mais concedida voz nas mensagens que abordam a educação, de maneira
principal ou secundária, conforme os seguintes personagens: professor, integrando neste o
sindicato da categoria em Goiás, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás 25

Trata-se de trecho de entrevista no estúdio com delegado titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes
Contra o Consumidor em Goiás, Eduardo Prado, em 13/7/2015, a respeito da apreensão de 36 mil metros de
linha chilena, utilizada ilegalmente para soltar pipas. O uso ilegal desse tipo de linha resultou em mortes de
motociclistas na região metropolitana de Goiânia, à época desta entrevista.
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Sintego; estudante; técnico-administrativo; diretoria da instituição; poder público; povo fala;
polícia; família, considerada aqui como mãe, pai e responsáveis pelo estudante ou
personagem; especialista; participação do telespectador; sociedade civil organizada; outros
personagens.
Assim como foi realizado na análise do JA 1ª Edição, neste telejornal também cada
tipo de personagem foi contabilizado uma única vez, não contando repetidamente o mesmo
tipo de fonte numa única matéria.
GRÁFICO 33 – Fontes a quem são dadas voz – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Conforme gráfico acima, nota-se uma recorrente presença da participação da polícia,
seja em notas oficiais ou entrevistas gravadas ou ao vivo, com 14%. Dado que se associa ao
que foi constatado anteriormente no indicador - temas associados -, quando se verificou que a
menção à educação, neste telejornal, apareceu com recorrência em matérias que tiveram como
tema central assuntos ligados à violência/ criminalidade/ segurança pública. Tendo claro que a
polícia também é uma instituição que integra o poder público, mas que teve uma presença de
destaque entre os tipos de fontes.
Outra evidência neste gráfico é a também frequente presença do poder público, 13%,
com participações que se equivaleram de notas oficiais e também na participação ao vivo de
representantes de poderes públicos, como prefeituras, Secretaria Estadual de Educação,
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conselho tutelar e outras entidades. Portanto, observando a posição de destaque da polícia e
do poder público, esses, ao serem somados, evidencia-se uma maior concessão de voz às
esferas oficiais de poder neste telejornal. Constatou-se ainda um empate entre as participações
do poder público e da família, ou seja, os responsáveis pelos personagens retratados nas
matérias e outros tipos de personagens, e outros tipos de personagens diversos.
Outra observação também realizada foi sobre o posicionamento divergente entre as
versões das fontes, buscando constatar se as matérias prezaram por uma pluralidade de
versões nas falas das fontes retratadas.
GRÁFICO 34 – Opinião divergente entre fontes – TV Serra Dourada

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

A partir do gráfico, nota-se que foi recorrente a não divergência entre as versões das
fontes nas matérias compiladas, com 79,71%. Algo que corrobora para apreensão do papel
das fontes como confirmadoras da angulação da matéria, ao não apresentarem mais de uma
versão, não problematizando, assim, fatos ou assuntos.
4.3.6 Noções evidentes entre cidadania e educação no Jornal do Meio Dia
Nas matérias do Jornal do Meio Dia, a associação entre educação e noções de
cidadania manifestas, por meio do conteúdo, também foi analisada no off, escalada,
passagens, cabeça da matérias ou nos comentários atribuídos por repórteres, apresentadores,
comentaristas ou em sonoras das fontes.
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Os sentidos da educação e também de cidadania encontrados nas mensagens
perpassam a noção de direitos. “Olha só, tá escuro, o pessoal levanta muito cedo pra ir pra
escola, educação é direito de todos e fundamental pra mudança desse país, agora, chega
ali do meio pra frente, o Lucílio mostra claramente como o ônibus fica entupido de crianças”
(JORNAL DO MEIO DIA, 17/6/2015, programa de TV, grifos nosso).
Atribuindo à educação um poder de transformação nacional, não só ela é apresentada
como um direito universal, mas como uma das condições para uma infraestrutura elementar
na vida dos cidadãos. “Um bairro afastado, uma população que se sente abandonada,
moradores do residencial JK, na região noroeste de Goiânia, não contam com direitos
básicos: o bairro não tem posto de saúde, escola...” (JORNAL DO MEIO DIA, 5/8/2015,
programa de TV, grifos nosso).
A educação como poder de transformação é sobrevalorizada, o que acaba
configurando um imaginário social de que a educação também é capaz de reduzir e, até
mesmo, por fim à violência e à criminalidade, como foi observado na fala de autoridades e
demais fontes, como nesse exemplo: “O Congresso Nacional deve votar esse mês o projeto de
redução da maioridade penal, pra muita gente a medida pode por um freio na criminalidade
[...] Mas tem quem defenda a educação como principal fator para tirar o menor do
crime.” (JORNAL DO MEIO DIA, 6/6/2015, programa de TV, grifos nosso).
Mas, essa mesma educação perde suas forças em outros momentos, ao ser reconhecida
como uma garantia desvalorizada. “Se fosse o pessoal de fiscalização, pessoal que arrecada
tributos, ah, essa greve não demoraria mais do que 2 dias, 3 dias.[...] É sempre assim, parece
que a educação é sempre deixada em segundo plano.” (JORNAL DO MEIO DIA,
9/6/2015, programa de TV, grifos nosso).
E ao mesmo tempo em que defendem direitos das categorias da educação, ela também
é responsabilizada. “A comunidade, a sociedade vai ficar prejudicada e já está. Mas os
professores têm os seus direitos, têm o direito de reclamarem e têm o direito, realmente, de
negociar.” (JORNAL DO MEIO DIA, 2/6/2015, programa de TV, grifos nosso).
Também se encontra uma noção de dever, que é de tutela do Estado, enquanto um
serviço público, bem como é de responsabilidade de pais e familiares. “Cara pintada, apitaço,
protesto através de faixas e cartazes e pela melhoria de serviços, como a educação.”
(JORNAL DO MEIO DIA, 17/8/2015, programa de TV, grifos nosso). “A Lei Federal
12.796, de abril de 2013, começa a vigorar no ano que vem. Os pais ou responsáveis
poderão responder criminalmente, caso deixem crianças de 4 a 17 anos fora da escola.”
(JORNAL DO MEIO DIA, 9/6/2015b, programa de TV, grifos nosso).
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Por vezes, a educação é mencionada como condição fundamental para a vida do
cidadão a partir dos exemplos de personagens. Nessas narrativas, há ênfase ao mérito
individual para se relatar sobre a educação pública brasileira, a partir das matérias sobre a
vida de personagens, que mostram o desempenho meritocrático e esforço desses indivíduos
diante dos mais variados desafios pessoais. Nesses relatos, a educação formal é valorizada ao
se descrever as rotinas desses personagens, em que os estudos são colocados como uma
condição de superação e de ascendência pessoal. “Murilo sabe que sem estudo a vida nunca
vai melhorar. Ao meio dia volta para casa, pedi forças a Deus, arruma a mochila e vai para
escola, que fica no setor Novo Horizonte.” (JORNAL DO MEIO DIA, 17/6/2015, programa
de TV, grifos nosso).
Outrora, a educação é mostrada também como uma falha: “Mas o sonho de Caíque e
de mais de 800 crianças de 85 bairros da área de abrangência do Conselho Tutelar da Região
Noroeste de Goiânia tem sido podado pela negligência do poder público em não oferecer
vagas suficientes em CMEIS.” (JORNAL DO MEIO DIA, 9/6/2015b, programa de TV,
grifos nosso).
E apesar de ser um direito universal e positivado na Constituição, a oferta da educação
pública no Brasil ainda se estabelece numa relação desigual, em que pesa muito o esforço
individual. “Quando se chega num colégio particular, num cursinho, você fica horrorizado
com tanta coisa que você não conseguiu ver. E pra você conseguir ficar igual ao nível de
aluno de colégio particular é complicado, mas não é impossível não.” (JORNAL DO
MEIO DIA, 15/6/2015, programa de TV, grifos nosso). “Ingressar na universidade pública
não é fácil e para democratizar o acesso de estudantes carentes à universidade privada
foi criado o Prouni, programa do governo federal que oferece bolsas de estudos parciais e
integrais [...].” (JORNAL DO MEIO DIA, 15/6/2015, programa de TV, grifos nosso).
Ela é tida como essencial nas relações nas cidades e para sustentabilidade: “E além de
motorista sem educação, tem o cidadão comum que também muitas vezes é sem educação
em relação à questão do lixo, da limpeza da cidade, olha só, mais esse flagrante...”
(JORNAL DO MEIO DIA, 4/6/2015, programa de TV, grifos nosso). Numa relação dialética,
entre garantia e carência, a reivindicação por uma educação também perpassa pelos sentidos
midiáticos. “Nós queremos fazer um apelo aqui ao poder público municipal, em nome
dessas mães que você está vendo aí, desses pais de família que precisam trabalhar, mas que
precisam das vagas nas unidades de educação.” (JORNAL DO MEIO DIA, 14/7/2015),
programa de TV, grifos nosso).
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Também verificou-se um sentido moral de demérito da educação, ao responsabilizá-la
por problemas sociais. Algo que foi evidente, por exemplo, na fala do colunista do quadro
Comentários, Rosenwal Ferreira, ao repercutir a matéria sobre acidentes e vítimas do uso
ilegal de linhas de cerol utilizadas nas pipas. “Imaginar que ainda hoje um cidadão goiano
possa ser decapitado, vítima de uma brincadeira de criança ou adolescentes, é uma tragédia
dupla e um fracasso na educação.” (FERREIRA, 2015, programa de TV, grifos nosso).
Além disso, a educação foi vista numa matéria numa perspectiva de responsabilidade
social, quando estudantes de uma escola rural ajudaram determinado personagem carente.
Mas, essa divulgação se concentra num sentido de “espetáculo da solidariedade”, conforme
constatou Gerzson (2007, p. 142), ao discutir as práticas solidárias com escolas e alunos que
agregam marketing aos protagonistas dessas ações, bem como à mídia que as divulgam.
Portanto, nota-se, a partir dos trechos destacados, que, por vezes, os conteúdos dos
telejornais associam a educação às noções diversas de cidadania. Mas, esses sentidos são
bastante controversos, pois ora a educação é ressaltada, elogiada como um direito, uma
garantia que constituí a cidadania; outrora, ela é taxada e responsabilizada negativamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consciente de que o trabalho aqui realizado estará sempre devendo ao tempo do
telejornalismo e à complexidade da educação. Afinal, enquanto se desenvolvia esta pesquisa,
outras matérias sobre educação foram divulgadas para além do recorte metodológico, assim
como outras ocorrências motivaram mais coberturas sobre a área, especialmente em Goiânia,
com estudantes das escolas estaduais de Goiás que ocuparam algumas destas unidades
educacionais, para protestarem contra o projeto de implantação de gestão da educação pública
estadual nas mãos de Organizações Sociais – OS’s, no final de 2015. Além do mais, “entra
ano e sai ano” e lá vêm os informes sobre matrículas na rede pública, volta às aulas, resultado
de Enem, início das inscrições para o Sisu, etc., que (re)colocam a educação na agenda
midiática.
Também, reconhece-se que, com este estudo, ao invés de respostas conclusivas sobre a
desafiante relação entre Comunicação/Educação, quem ganha muito mais é a pesquisadora, ao
percorrer essa jornada de inquietações, escolhas, incertezas e ponderações, que contribuem
para este processo investigativo e formativo pessoal e profissional. O que dantes surgiu como
uma indignação, ainda no pré-projeto desta dissertação, em relação às recorrentes afirmações
sobre o papel da mídia na educação, que, por vezes, me interpelam com as assertivas: “mas a
mídia não fala sobre educação”, ou mesmo, que a instituição pública de ensino onde atuo “não
é notícia”, conduziu-me a sair das conclusões por demais subjetivas e opinativas, para realizar
esta pesquisa, porém, não um estudo de caso, mas uma que contemplasse a educação numa
dimensão mais abrangente.
Buscando a cientificidade, a análise do conteúdo foi pormenorizada em diversas
categorias e indicadores, quase que inventariando as estruturas do telejornalismo e também a
educação. Ainda que dentre a escolha de métodos e técnicas não fosse possível - seja em
relação à extensão ou ao tempo deste estudo - contemplar também o âmbito da recepção ou
mesmo acompanhar as rotinas produtivas. Algo que, com certeza, complementaria a pesquisa,
segundo uma visão macro dos processos comunicacionais. Mas, o recorte metodológico e
técnico eleito permitiu dar início a esta empreitada acadêmica, que pode ter continuação em
outras pesquisas, visto que há possibilidades de desdobramentos. Assim, com as mensagens,
objetivou-se investigar quais os sentidos sobre educação produzidos por dois telejornais,
identificando se a mídia fala sobre educação, o quê, quando e como fala.
Nesta dissertação, a educação foi sim encontrada nos telejornais pesquisados. Talvez,
para uma abordagem qualitativa, o mais relevante seja não apenas reconhecer a presença desta
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no conjunto de temas cobertos pelo telejornalismo, mas, sim, averiguar a dimensão de
abordagem em que a educação aparece dentre esses conteúdos. Pois, apesar da considerável
quantidade de matérias que apresentaram a educação durante a amostragem, isso não
significou, necessariamente, que ela foi divulgada com qualidade pelos telejornais analisados.
Assim, notou-se que quando a educação é o principal assunto abordado e o tema
central nos conteúdos dos telejornais, numa dimensão alta, o foco nessas produções midiáticas
se concentrou nas ocorrências factuais dentre os espaços da educação formal, na escolarização
e nos elementos e atores integrantes do universo educacional brasileiro. Noutro ponto, quando
ela foi mencionada paralelamente a outros assuntos, numa abordagem secundária entre outros
temas centrais, a educação se circunscreveu a uma dimensão mínima, sem problematizá-la
dentre os temas associados, especialmente, entre o subtema mais recorrente identificado nos
telejornais JA 1ª Edição e Jornal do Meio Dia, a saber, fatos ou assuntos ligados à
criminalidade, violência e segurança pública, conforme os gráficos 10 e 28, respectivamente.
Algo que mostra que o jornalismo realizado por esses telejornais, enquanto produção
de sentidos sobre a educação, acaba por, principalmente, reforçar ou fazer circular o senso
comum, também presente na sociedade contemporânea, de uma educação centrada no
universo educacional. Essa evidência também foi constatada na pesquisa A educação na
imprensa brasileira (2005, p. 17), que investigou os jornais impressos nacionais e analisou
que a mídia impressa, ao focar apenas na educação formal, acaba por restringir a percepção e
a instrumentalizar o debate público ao universo educacional, distanciando a sociedade de
concepções mais amplas e complexas da educação, que estão presentes na academia, na
legislação brasileira e em documentos internacionais, bem como em projetos políticopedagógicos de unidades educacionais.
Na pesquisa realizada sobre os telejornais goianos, no entanto, essa constatação
também gerou uma reflexão sobre a relação do jornalismo com o senso comum e a sociedade:
cabe ao jornalismo estar à frente do senso comum, colocando de forma mais aprofundada os
temas relevantes para a sociedade ou ele é apenas um repetidor dos conceitos e sentidos que
circulam nesta sociedade.
Não se pretende, no âmbito da pesquisa apresentada, responder a essa questão, uma
vez

que

a

amplitude

desta

está

além

do

relevante

referencial
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entre

Comunicação/Educação já existente. Mas, sem dúvida, ela poderá nortear estudos futuros
sobre o jornalismo e sua importância social.
Destaca-se que diagnosticar o senso comum também é tarefa do trabalho científico.
Assim, deduz-se que essa constatação de uma cobertura superficial da educação,
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concentrando-se ao factual do universo educacional corrobora com a ideia de públicos desses
telejornais. Pois, os telejornalistas, em sua maioria, realizam suas práticas muito mais
baseadas num público idealizado, imaginado, ou seja, presumido, conforme defende também
Vizeu (2005b). Isso se deve à rotina produtiva, na qual esses profissionais têm pouco acesso
às pesquisas de perfil de audiência dos locais onde trabalham, porque, conforme dados de
perfil de públicos das emissoras analisadas nesta pesquisa e apresentados no Capítulo 4,
mostram que essas informações de públicos partem dos setores comerciais nos sites dessas
emissoras, e não das redações.
Com base nos dados sobre o perfil de público dos telejornais analisados, apresentado
no capítulo 4, nota-se a predominância de uma audiência, em sua maioria, feminina, adulta, e,
especialmente, da classe socioeconômica C, que são indivíduos de classes sociais mais
carentes e não se configuram enquanto um público especializado na temática educação. Até
mesmo por se constituírem por uma classe social que, infelizmente, carece de usufruir da
riqueza coletiva dos direitos sociais, entre esses, especialmente, o direito à educação de
qualidade no Brasil.
Além disso, os jornalistas idealizam o seu público, principalmente, pelos conteúdos.
Assim, ao produzir conteúdos que predominam uma percepção comum sobre a educação,
esses profissionais, consequentemente, deduzem que seu público imaginado é o de senso
comum, oferecendo informações neste nível.
Também, essa produção e circulação feita pela imprensa do sentido da educação
ligada ao universo educacional reforça uma percepção desta como meio para se preparar para
o vestibular ou Enem, por exemplo, ou um instrumento para ingressar no mercado de trabalho
ou de ascensão social do indivíduo, não ampliando a noção da educação como fundamental
para a formação integral do indivíduo.
Sobre a cobertura da educação pela mídia, e, especificamente, pelo telejornalismo, há
que se questionar e até mesmo rever se os valores-notícias hegemônicos no jornalismo, como
o imediatismo e o factual noticioso, são realmente os melhores indicadores para se cobrir a
educação. Pois, esses critérios, da forma como são recorrentemente operacionados, não
cobrem a complexidade da educação e ainda coloca este campo num jugo desigual diante de
outros fatos sociais e até mesmo daqueles com mais imagens, no caso da televisão.
Apesar de nem sempre ter o factual noticioso, a educação, enquanto um assunto
relevante dentre a agenda pública nacional, possui inerente a ela o interesse público e a
atualidade temática. Bem como sua noticiabilidade pela mídia tem o potencial de associar
noções entre deveres e direitos, promovendo uma intrínseca relação de responsabilidade
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social da mídia e promoção da cidadania. Em parte, pode-se inferir que estes telejornais têm
essa consciência da associação entre cidadania e educação, especialmente, ao evidenciarem,
majoritariamente, o sistema público de ensino no Brasil, como foi demonstrado pelos gráficos
12 e 30. Pois, apesar das deficiências neste, é esse o sistema de ensino que se fundamenta na
universalidade, na gratuidade e constitui-se enquanto um direito dos brasileiros e dever do
Estado.
Ao se questionar a mudança de valores de noticiabilidade, para dar conta da cobertura
da educação, essas discussões devem perpassar não só o trabalho dos profissionais da
imprensa e nem só daqueles de publicações e canais segmentados para a educação, mas,
também, pelos que estão na cobertura diária do cotidiano.
Também, especialmente, chama-se à responsabilidade a academia, ainda no ensino do
jornalismo, oferecendo disciplinas e formação para um jornalismo especializado nesta
temática e apresentando os diversos conceitos e práticas da educação, instrumentalizando os
futuros profissionais da imprensa para não se limitarem a produzirem pautas somente com
foco no factual, mas buscarem a reportagem em profundidade, bem como a realização de
investigações dos assuntos sobre educação. Modos de abordagem que não eximem o jornalista
de também ter os elementos novidade no fato, o serviço, a pluralidade de opinião e a emoção
em suas pautas e matérias.
Porém, a recorrência em não se delimitar os níveis de ensino nas matérias, como foi
observada nos dois telejornais e demonstrado nos gráficos 11 e 29, não contribui também para
que os públicos compreendam a estruturação do ensino regular brasileiro. Fora a ausência de
divulgação de outras modalidades educação, que aparecem quase que de modo insignificativo
ou não foram cobertos nos telejornais, como: pós-graduação, educação especial, educação
para o campo, entre outros. E até mesmo uma maior abordagem secundária da educação,
numa dimensão mínima, como foi observado no Jornal do Meio Dia por meio dos gráficos 26
e 27, acaba por não aprofundar a discussão sobre este tema no referido telejornal.
Enquanto um dos objetivos específicos desta pesquisa, que foi a de analisar se os
conteúdos desses telejornais apresentam elementos que instituem formas de se pensar o tema
educação amplamente, infere-se que a divulgação realizada nestes telejornais ainda é
insuficiente e acaba não colaborando para se pensar a educação de modo mais abrangente.
Visto que aspectos importantes dentre as estruturas do telejornal, como foi analisado, por
exemplo: uma maior ausência de serviços agregados e de ilustrações são elementos que
desfavorecem a recepção dessas informações, até mesmo, com aspectos visuais mais

189

atrativos, que permitem a compreensão mais facilitada da informação pelos telespectadores,
dentre a rapidez na linguagem dos telejornais.
Desse modo, esses fatores acabam por limitar o fornecimento de informações
significativas, de utilidade ou serviços agregados, para que os públicos tenham as condições
elementares na tomada de decisões para a sua própria formação/ educação, a partir das
informações que recebem. Ou seja, tenham o fornecimento, por exemplo, de telefones de
contatos de secretarias de educação, de conselhos tutelares, conselhos de educação, etc., bem
como tenham acesso a endereços de unidades educacionais que ofertam cursos gratuitos e
outros serviços ligados ao universo educacional, que possam contribuir para que o público
tenha esse tipo de informações e possa exercer o direito à educação ativamente.
Ao se observar que há uma evidente aproximação entre cidadania e educação nos
conteúdos dos telejornais analisados, encontra-se a educação no sentido de direito, dever e
ambos, como uma garantia positivada e de conhecimento da maioria. Mas, o efetivo exercício
e gozo desses deveres e direitos da educação por parte dos cidadãos e pelo Estado perpassa
uma relação dicotômica e controversa de sentidos nos conteúdos jornalísticos entre existência/
ausência, oferta/ falha, universalidade/negligência, dentre outras dicotomias.
Algo também corroborado por Gerzson (2007, p. 50), quando analisa que sobre a
educação pesa um imaginário social de transformação nacional, social e individual e
esperança nos discursos das revistas nacionais. Mas, ao mesmo tempo, esta mesma educação
é responsabilizada, é mostrada em uma situação de crise, é a vilã pela violência, miséria social
e outras mazelas da sociedade atual, problemas que foram construídos histórico e
politicamente, não só devido à defasagem da educação no país.
Conforme foi analisado, predomina uma conotação negativa nas mensagens
jornalísticas que apresentam a educação de modo principal ou secundário nos conteúdos
destes dois telejornais (vide gráficos 15 e 33). E, ainda, a educação é tratada, com maior
incidência, negativamente nestes dois telejornais, conforme ficou claro pelos gráficos 16 e 34.
Uma evidência que levanta o questionamento sobre a negatividade enquanto um valor-notícia
dentre o jornalismo brasileiro, cuja recorrência fomenta impressões e a percepção comum de
que a mídia nacional só divulga “notícias ruins”, segundo os públicos. Especialmente, essa
conotação negativa também limita o sentido da educação, fazendo circular uma visão desta
como um campo problemático, de carências, de falhas, não dando espaços para que
angulações positivas ou de contribuição da educação sejam mais divulgadas.
Também ao se estudar a educação nos telejornais, isso possibilitou compreender as
mudanças que perpassam o telejornalismo goiano, especialmente, com a crescente
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participação de conteúdos colaborativos produzidos pela audiência para veiculação nos
telejornais, bem como das estratégias de convergência midiática entre o telejornal e outras
mídias operadas por essas emissoras. Espaços que promovem mais canais de participação dos
públicos, a partir da internet e das novas tecnologias, e que, ao mesmo tempo, agregam uma
imagem positiva, de inovação e de diálogo, para o marketing dessas emissoras televisivas.
Apesar dessa crescente participação da audiência nestes dois telejornais, constatou-se
que os conteúdos colaborativos ainda não se configuram enquanto um novo gênero
jornalístico nestes espaços. De forma que a análise dessas colaborações feitas pelos públicos
revela que elas se enquadram perfeitamente em alguns gêneros já categorizados no jornalismo
brasileiro, como o informativo, o opinativo, bem como o diversional, por exemplo, ao mostrar
fotos e imagens de telespectadores durante seus momentos de lazer; e o utilitário, com
denúncias e queixas por serviços e direitos feitas pela audiência. A presença desses conteúdos
colaborativos ainda perpassa muito pela mediação dos profissionais desses telejornais, seja na
seleção de qual mensagem irá entrar na edição do noticiário, ou seja, na narração em off das
fotos e vídeos enviados por telespectadores, a qual fica muito a cargo dos apresentadores.
A respeito de outro objetivo específico desta dissertação, que foi o de verificar a
taxonomia dos gêneros jornalísticos, observando se outros gêneros categorizados
recentemente têm concorrido na divulgação dos assuntos que abordam a educação. Nesse
sentido, constatou-se a predominância do gênero informativo, característica essencial da
imprensa, mas, especialmente, identificou-se no conteúdo compilado a grande recorrência do
gênero utilitário ou jornalismo de serviço, tanto no JA 1ª Edição quanto no Jornal do Meio
Dia, revelando que o jornalismo utilitário ou de serviço, como é mais conhecido este gênero,
também concentra as divulgações de assuntos que trazem a educação, o que foi perceptível
pelos gráficos 4 e 22.
Algo que acaba por apresentar a educação como um serviço no telejornalismo, assunto
capaz de render não só a divulgação do factual, mas, também, o acompanhamento de
ocorrências, agregando informações úteis, o que ainda é pouco encontrado nestes telejornais.
Este tipo de jornalismo, ao ser aplicado na divulgação de um tema, como educação, que
consiste num direito e numa importante temática dentre a pauta da agenda nacional, acaba
tendo o potencial de realizar uma associação íntima entre o serviço do jornalismo e os
serviços do campo da educação. Que chega até ser redundante, afinal, o jornalismo deve
prestar um serviço público em suas funções, apesar de não ser um legítimo serviço de tutela
do Estado; E a educação, que também é um direito público subjetivo e garantido pela
Constituição, encontra, atualmente, muito espaço por meio do gênero utilitário,
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especialmente, concedendo dicas, recomendações, informes sobre datas e formas de acesso ao
ensino e orientações para o consumo não só de bens materiais e simbólicos, mas para um
melhor usufruto de serviços públicos e direitos.
É uma associação que pode ser vista como benéfica para o público e para a qualidade
do jornalismo. Pois, segundo a perspectiva funcionalista da comunicação midiática, o
jornalismo de serviço, ao divulgar um direito ou serviço público, neste caso a educação, tem
um maior potencial de levar uma informação significativa, casando o direito à informação e o
direito à educação, dentre um panorama de grande déficit educacional no Brasil. Podendo
contribuir, assim, para a promoção da cidadania, por meio de uma informação que agregue
uma responsabilidade social para o jornalismo, não se limitando apenas ao factual do
cotidiano e ao entretenimento.
Porém, da forma como o jornalismo de serviço vem sendo realizado nestes dois
telejornais, intermediando essa relação entre os públicos que procuram estes telejornais e as
autoridades, sem agregar serviços aos conteúdos (vide gráficos 6 e 24), para que outros
públicos o façam sem a dependência da imprensa, acaba por ser uma atuação assistencialista
destes telejornais. Também, da forma como esse gênero está sendo utilizado e repetido nestes
telejornais, reforçando a intermediação e a cobrança das autoridades com o protagonismo da
imprensa, inviabiliza a ação e reação dos públicos, uma das intencionalidades principais deste
gênero.
Se esse tipo de telejornalismo fomenta essa relação de mediação assistencialista entre
público e autoridades governamentais, em busca de serviços e direitos, essa lógica de atuação
da imprensa também é consequência do que Canclini (2006, p. 39) explica como os
“desiludidos com a burocracia estatal”. Públicos que procuram a imprensa não somente para
representar uma opinião pública, mas na tentativa de desfrutar de certa qualidade de vida, de
uma cidadania que perpassa pelo consumo de serviços públicos, não sendo objeto, deste
estudo, afirmar se esses meios de comunicação são mais eficazes que os órgãos públicos.
Mesmo assim, o público recorre à mídia para conseguir serviços, justiças, reparações ou a
simples atenção, pois, de acordo com esse mesmo autor, o uso da grande mídia para
reivindicar direitos e serviços fascina, porque essas mídias dão a impressão de que escutam os
públicos e geram a sensação nas pessoas de que não é preciso se ater a prazos e a burocracias,
como há nos órgãos estatais, que adiam ou transferem as resoluções.
Uma inesperada surpresa foi a constatação do crescente uso do gênero diversional,
com as matérias de interesse humano e colorida, concorrendo e, até mesmo, superando um
dos pioneiros gêneros jornalísticos, o opinativo, como foi observado no JA 1ª Edição e Jornal
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do Meio Dia por meio dos gráficos 4 e 22, respectivamente. Algo que dentre a análise da
educação nessas matérias, mostra que o telejornalismo, a partir da narração da vida de
personagens e seus dramas, tem a educação mencionada dentre esses relatos.
Quando isso ocorre, as mensagens enfatizam o esforço e o desempenho individual
desses personagens como modelos de comportamento também ligados ao tema da educação.
Pois, ao pormenorizarem as rotinas e até os hábitos estudantis desses personagens, dentre os
conteúdos predominantes do gênero diversional, essas matérias acabam por servir como uma
espécie de guia, ensinando, que apesar das desigualdades sociais, especialmente na educação
pública, há exemplos de superação. Mas, a responsabilidade é mostrada como do indivíduo e
seu mérito pessoal, e não do Estado em garanti-la com gozo, condizente com uma concepção
neoliberal da educação, conforme também afirma Gerszon (2007, p 75), ao analisar os
discursos de uma governamentalidade neoliberal sobre educação em revistas nacionais.
A relevante presença do gênero utilitário e a crescente constatação do gênero
diversional no telejornalismo local reforçam as constatações pioneiras de Marques de Melo
(2013b) e também os estudos de outros autores que têm dedicado suas pesquisas a esses
gêneros jornalísticos recentemente categorizados, como Vaz (2013b) e Assis (2013).
Iniciativas que incentivam o desenvolvimento de mais estudos sobre os gêneros e os formatos
jornalísticos no Brasil, compreendendo-os como elementos que também materializam a
linguagem e as transformações que ocorrem na imprensa nacional.
Em contraponto, nota-se a episódica presença do gênero interpretativo, cuja
intencionalidade é mais educativa, a partir das séries de reportagens especiais. Formatos esses
que são intermitentes e que poderiam ser mais utilizados nestes noticiários, para se aprofundar
o debate de temas sociais, bem como promovendo o jornalismo investigativo, que foi ausente
no conteúdo analisado e ficou demonstrado pelos gráficos 5 e 23.
A evidência de um crescente uso do gênero utilitário e diversional nos assuntos que
abordam a educação, de modo principal ou secundário nas mensagens, confirma a hipótese
inicial de que a participação de outros gêneros jornalísticos, que não só o hegemônico
informativo, tem crescido dentre as práticas do jornalismo brasileiro na contemporaneidade. O
gênero utilitário, por sua vez, pode também ser entendido segundo uma funcionalidade que
une a prestação de serviço pela imprensa e os serviços promovidos por outros campos, como
referenda Vaz (2013b), ao citar a economia, a educação, a saúde. “A mídia também presta
serviço, sendo a informação o instrumento de serventia. Neste caso, trata-se de uma
mensagem de caráter utilitário, que visa orientar e provocar uma ação por parte do usuário.”
(VAZ, 2013b, p. 56).
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Além disso, essa constatação mostra que a educação pode ser enquadrada, com
recorrência, dentre angulações jornalísticas que priorizem a informação com utilidade, bem
como dentre a informação com emoção, por meio das matérias de interesse humano ou
coloridas, de acordo com o gênero diversional.
Acredita-se que a grande questão para a qualidade nos conteúdos do telejornalismo
não se limita à existência desses gêneros mais ligados ao serviço e ao entretenimento, mas
também não há como prescindi-los no conjunto da análise para se compreender o
telejornalismo atual.
Por fim, ressalta-se que muito ainda precisa ser melhorado nessa relação entre
telejornalismo e educação, para que realmente haja uma reciprocidade entre o direito à
educação e o direito à informação de qualidade. Isso tanto no âmbito dos meios de
comunicação quanto no da educação, promovendo um almejado e necessário interrelacionamento entre educação e comunicação, como uma das prerrogativas para passagem do
indivíduo a cidadão, como preconiza Marques de Melo (1986).
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APÊNDICE A – MODELO DA FICHA DESCRITIVA
Análise de Conteúdo – Cobertura da Imprensa Sobre Educação
Formulário de Codificação
1. Data de edição
2. Veículo

 JA 1ª Edição
(TV Anhanguera)

 Jornal do Meio Dia
(TV Serra Dourada)

3. Tema da matéria
4. Tempo total do
telejornal
5. Tempo da matéria

6. Posição do conteúdo
(escalada,
blocos,
passagem de blocos)
7. Gênero Jornalístico (selecionar um predominante)
 Informativo  Opinativo
 Utilitário
 Interpretativo

8. Formato
Nota

Seca ou Reportagem
Coberta


Boletim


Entrevista

9. Presença de Ilustrações
 Não
 Sim
 Vinhetas

 Gráficos

Conteúdo
colaborativo

 Diversional


Quadro

 Infográficos

 Cartela
ou rodapé

10. Tipos de Serviços Agregados
Qual?
 Não
 Sim

11. Abordagem
sobre Educação

 Principal


Flash

Secundária
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12. Dimensão da presença do tema Educação
 Alta
 Média (o tema ocupa  Mínima-Média Mínima
(principal
posição central, mas não é (maneira
(maneira
assunto
único)
transversal)
tangencial)
tratado)

13. Temas Associados
.
Temas Associados
quando a Educação é o
assunto principal da
matéria – dimensão
alta- ou na dimensão
média

Temas Associados
quando a Educação é o
assunto de dimensão
mínima ou mínimamédia
14. Níveis de Ensino
Educação Fundamental
Infantil

Ensino
Médio

Ensino
Superior

15. Qual categoria administrativa da educação?
Pública
Privada
Foco nos
sistemas

16. Qual o sistema público em evidência?
Federal
Estadual
Municipal

Outro.
Não há ou
Qual? Mais não foi
de um?
identificado

dois  Não foi possível
identificar ou não
se aplica

 Mais de uma  Não foi
esfera
possível
identificar/
Não se aplica
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17. Conotação da mensagem
Escalada
Positiva
Exemplos

Cabeça

– Unidade
de Registro Off
(frases)
Fala das Fontes/ Sonoras
Comentários do(s) âncoras
Cartela/Rodapé
 Neutra/
Indefinida

Escalada
Cabeça

Exemplos
– Unidade Off
de Registro
(frases)

Fala das Fontes/ Sonoras
Comentários do(s) âncoras
Cartela/ Rodapé

Negativa

Escalada

Exemplos
– Unidade

Cabeça

de Registro
(frase)

Off

209

Fala das Fontes/Sonoras

Comentários do(s) âncoras

Cartela ou rodapé

18. Fontes a quem são dadas voz

19. Há opinião

 Não

divergente entre as
fontes?
20. Observações extras sobre a matéria

Fonte: Elaborado pela autora (2016).

 Sim
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