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RESUMO 

 
Diante da necessária posição de confiabilidade e responsabilidade social do jornalista, 

foi realizada durante o ano eleitoral de 2010 uma pesquisa que buscou desvendar a 

principal fonte de informações dos estudantes de comunicação da Universidade Federal 

do Amazonas sobre o cenário político local, regional e nacional. Os resultados do 

levantamento apontam que apesar de terem à sua disposição diversos veículos de 

comunicação, a televisão aparece como o veículo mais utilizado pelos acadêmicos para 

esse fim. 
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 Acontecimentos importantes estavam reservados para o ano de 2010, entre eles 

as eleições (para presidente, deputado federal, prefeito e senador). As eleições, como 

não poderia deixar de ser, ocuparam grande parte do noticiário. A renovação do governo 

influencia diretamente a vida das pessoas e, por isso, elas acompanharam as notícias 

divulgadas a respeito do processo eleitoral. 

 Os estudantes de jornalismo da UFAM em breve serão profissionais inseridos no 

mercado de trabalho, e farão reportagens a cerca do que corresponde ao interesse 

público, inclusive política. Para exercer essa função deve-se está preparado, é 

indispensável ser informado, assíduo consumidor dos jornais em seus diversos formatos 

(mídia televisiva, jornal impresso, enfim...). Deste fato surge a curiosidade em saber o 

nível de interesse e qual o veículo de comunicação mais utilizado por esses alunos com 

a finalidade de adquirir informações, e especificamente as direcionadas à política. 
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 Considerando a tecnologia interativa que possibilita aos consumidores escolher 

os recursos de informação e entretenimento desejados, quando os querem e em qual 

forma, a hipótese inicial da pesquisa era que os resultados apontassem a internet como 

principal fonte de informação. Então, para verificar a veracidade da hipótese levantada 

desenvolveu-se essa pesquisa. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

 Para conhecer os hábitos de consumir notícias sobre política dos alunos de 

comunicação da UFAM precisou-se primeiramente saber o total de alunos incluídos 

nesse universo, e considerando a inviabilidade de consultar a todos, delimitar a 

quantidade necessária respeitando a norma de tamanho de amostragem apresentada no 

livro Metodologia Científica (LAKATOS, 1991, p.43). 

  O total de alunos matriculados nos cursos de comunicação, jornalismo e relações 

públicas, em 2010 era de 308 segundo a Central de Matriculas da UFAM. Portanto, 

seria preciso consultar o mínimo de 62 estudantes (20%), ou seja, 62 questionários a 

serem aplicados. 

 O questionário contém sete perguntas de respostas objetivas. A primeira busca 

saber a faixa etária mais frequente nos cursos de comunicação da UFAM em 2010. 

Após esta, pergunta-se ao entrevistado se ele é um eleitor ativo, ou seja, se ele vota. A 

pergunta de número três deve ser respondida apenas por quem respondeu a alternativa 

„a) Sim.‟ na questão anterior. Pois a três questiona o motivo pelo qual o individuo 

consultado vota. Sendo possível escolher uma das três opções dadas como resposta: a) 

voto por ser obrigatório; b) voto porque quero fazer minha parte como cidadão; c) voto 

por outro motivo não citado.  

 Os próximos questionamentos investigam a relação entre o aluno consultado e 

os meios de comunicação de massa, sendo então, permitido a partir da pergunta quatro 

até a sete responder diversas alternativas concomitantemente. As perguntas quatro, 

cinco e seis possuem semelhantes opções de resposta, são elas: a) Rádio; b) Televisão; 

c) Internet; d) Jornal impresso; e) Revista impressa. A pergunta quatro quer saber a qual 

ou as quais dessas mídias o entrevistado tem acesso. Em seguida, na questão de número 

cinco, qual ou quais dessas mídias ele mais utiliza para informa-se. E a sexta deseja 

saber qual ou quais desses meios é o mais usado pelo estudante entrevistado para 

informar-se sobre política.  
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 A sétima pergunta é feita exclusivamente para os que responderam alternativa 

„c) Internet.‟ No item anterior. Foi perguntado, na questão sete, quais sites são os mais 

procurados para obter informações sobre política. As opções são: a) Sites noticiosos; b) 

Twitter; c) Orkut; d) Blogs; e) Fotolog; f) Outros sites. 

1. Qual a sua idade? 

a. (  ) Entre 17 e 19 
b. (  ) Entre 20 e 22 

c. (  ) Entre 23 e 25 

d. (  ) Mais de 25 
 

2. Você vota? 

a. (  ) sim 
b. (  ) não 

 

3. Aos que responderam letra A na 

questão anterior. Por que você 
vota? 

a. (  ) pela obrigatoriedade 

b. (  ) quero fazer minha parte 
como cidadão 

c. (   )outros. 
Qual?______________________

____  

4. Qual (quais) das seguintes 

mídias você tem acesso? 
a. (  ) Rádio 

b. (  ) Televisão 

c. (  ) Internet 
d. (  ) Jornal Impresso 

e. (  ) Revista Impressa 
f. (  ) A todos eles  

g. (  ) A nenhum deles 
 

5. Qual (quais) mídia você utiliza 
mais para se informar? 

a. (  ) Rádio 
b. (  ) Televisão 

c. (  ) Internet 
d. ( ) Jornal Impresso 

e. (  ) Revista Impressa 

 

6. Qual (quais) sua (s) principal 
(principais) fonte(s) de 

informação sobre política? 
a. (  ) Rádio 

b. (  ) Televisão 
c. (  ) Internet 

d. (  ) Jornal Impresso 

e. (  ) Revista Impressa 

 
7. Aos que responderam C na questão anterior. Que sites especificamente 

mais você utiliza? 

a. (  ) Sites noticiosos 
b. (  ) Twitter 

c. (  ) Orkut 
d.  (  ) Blogs 

e. (  ) Fotolog 
f. (   ) outros. Qual?_______________________________________ 

 

 

 

RESULTADOS 

 A pesquisa mostra que a faixa etária predominante no curso de comunicação em 

2010 era de 20 à 22 anos, tendo 45,16% do total de alunos, imediatamente seguido da 

faixa etária de 17 à 19 anos, este com 43,54%. O restante, componentes da minoria, 

divido entre 23 à 25 anos (3,22%) e mais de 25 anos (8,06%). 
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Dos alunos questionados 96,77% são eleitores que votam. Desses 61,06% 

justificam o ato de ir às urnas eletrônicas (fig. 3.1 em anexo) como um exercício de 

cidadania, enquanto a minoria de 36,66% diz votar apenas por ser um ato obrigatório e 

5% alegam outros motivos não citados no questionário. 
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 Observou-se na apuração dos resultados da pesquisa que dos alunos consultados 

todos tem acesso ao mínimo de três dos meios de comunicação citados (televisão, rádio, 

internet, jornal impresso, revista impressa). Sendo disponível a superior parcela dos 

alunos, 75,80%, acesso a todas essas mídias. 

 

 Entre os veículos de comunicação apresentados a internet afirmou-se como a 

mais procurada para obter informação, com a preferência de 61,29% dos entrevistados. 

E em segundo lugar, utilizada com a mesma finalidade está o aparelho de televisão, 
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escolhido por 38,70% dos entrevistados. Em seguida respectivamente, o jornal impresso 

(8,06%), rádio (6,45%) e a revista impressa (3,22%). 

 

 Ainda de acordo com a pesquisa realizada os alunos do curso de comunicação da 

UFAM acompanham as transmissões sobre política principalmente pela televisão, isso 

considerando a maioria de 58,06% dos consultados. 

 

 Depois está a internet (41,93%), jornal impresso (19,35%), revista impressa 

(9,67%), rádio (3,22%). Dos 41,93% que alegaram utilizar a internet como fonte de 

informação sobre política todos recorrem aos sites de notícias (fig. 6.1 em anexo), e 
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parte deles também usa as redes sociais como: o Twitter (37,03%), Orkut (3,70%), 

blogs (7,40%), Fotologs (7,40) e outros sites (14,81%). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Segundo a resposta fornecida pela maioria dos alunos pesquisados, verificou-se 

que o público matriculado nos cursos de comunicação da UFAM é especialmente de 

jovens entre 17 e 22 anos. Essa massa vota durante as eleições da administração do 

Governo alegando ter esta conduta por julgar importante cumprir a responsabilidade que 

lhe cabe como cidadão. Ser cidadão segundo o livro Dicionário Parlamentar é, “[...] 

Cidadão, por sua vez, é o membro de uma comunidade nacional no gozo dos direitos individuais 

e coletivos – políticos, sociais, econômicos – assegurados pela Constituição [...]” (Farhat, 1996, 

p.119).  Antecedente a cidadania está à informação como explica Willian Bonner: 

“Mostrar o que está ruim para que seja melhorado. Denunciar os que 

se corrompem para que sejam punidos. Expor os que estão em 

dificuldades para que possam ser ajudados. A utilidade social do 

jornalismo é exatamente de proporcionar que tudo isso aconteça – e 

que os cidadãos tenham instrumentos para exercer seus direitos 

plenamente. Informação é um instrumento valiosíssimo nesse 

processo” (Bonner, 2009, p. 96). 

 Diante disso os cidadãos buscam este conteúdo nos diversos veículos noticiosos, 

assim como fazem atualmente os futuros jornalistas. Estes, de acordo com a aplicação 

do questionário usam, com o propósito de manterem-se atualizados, a internet (sempre 

considerando a maioria), exceto quando pretendem informar-se sobre política. Neste 
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caso o aparelho de televisão é muito acessado, apesar de suas limitações quando se 

compara seus recursos com os da web. “As limitações culturais da televisão, toleráveis 

quando não havia alternativas, são insuportáveis diante das novas tecnologias de 

computador que agora surgem no horizonte” (GILDER apud DIAZARD JR., 1998, 

p.35). 

 As constatações registradas refutam a hipótese inicial de ser a internet a mídia 

mais utilizada pelos estudantes de comunicação da UFAM finalizando informar-se 

sobre política, comprovou-se ser preferível pela maioria da sociedade estudada a 

televisão. 

 Hoje em dia disponibilizam-se, inclusive os alunos pesquisados ou a superior 

parte deles, da modernidade prevista na década de 60 por Marshall McLuhan, “sobre 

máquinas de informação de última geração que farão do homem comum seu próprio 

editor” (apud DIAZARD, 1998, p.35). Então, como explicar o resultado concluído? Por 

que preterir uma ampla ferramenta de comunicação por outro meio que se apresenta 

primeiramente como uma máquina de entretenimento? Veja o depoimento da jornalista 

Ana Paula Padrão, atualmente ancora do jornal da Record, em entrevista ao bate papo 

UOL quando questionada a respeito de como é feita a grade de televisão, declara:  

É muito importante que você tenha um produto alavancando o outro. 

Principalmente porque, as pessoas ligam a TV basicamente para se 

entreter, então, elas assistem um telejornal, normalmente, porque, já 

estão vendo um programa de entretenimento, que agrada e porque 

depois virá outro programa de entretenimento que agrada. Então, 

normalmente o produto de um telejornal está “ensanduichado” por 

produtos de entretenimento. Você não vê nas TVs abertas um 

telejornal atrás do outro, não é o que normalmente acontece. E essa é 

uma “receita” clássica de sucesso da televisão. (Bate papo UOL, 

MP3, 43min à 45:41min.)  

  

O conhecimento é um requisito fundamental para a realização da atividade dos 

comunicadores e em especial a do jornalista, que é definida por Jorge de Sá: 

 

[...] Função primordial de antena do seu povo, captando tudo aquilo 

que nos outros não estamos aparelhados para depreender, terá que 

explorar as potencialidades da língua, buscando uma construção frasal 

que provoque significações varias, descortinando para o publico uma 

paisagem até então obscurecida ou ignorada por completo. (JORGE 

DE SÁ, 1985, p 10.). 
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O resultado apresentado neste artigo levanta uma nova questão: o fato de a 

televisão mostrar-se mais acessada pelos alunos consultados significa que eles não 

procuram ou desejam receber apenas superficialmente notícias em relação à política, 

mesmo em um ano onde o assunto está em pauta? 

 É preciso está preparado para assumir o compromisso de fazer parte da classe 

que “Serve para esclarecer, alertar, forjar consciências e contribuir para um mundo 

menos injusto e desigual” (NOBLAT, 2004, p.41), os profissionais de comunicação. 

 É certo que satisfazer-se com pouca informação e sobre política é prejudicial aos 

futuros comunicadores e, conseqüentemente, à população. Desinformados, serão 

ingênuos no cenário político; devido à ignorância de acontecimentos passados, da 

história dos governantes e do governo, tornar-se-ão facilmente corruptíveis, pois não 

estarão envolvidos na responsabilidade de fortalecer a democracia (por meio da 

transmissão de notícias). Por conseguinte, serão incapazes de fazer jornalismo e sequer 

saberão o que é isso.  
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