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RESUMO 
 
Esta pesquisa investiga o consumo de conteúdos telejornalísticos pelos adolescentes do 1° 
ano do ensino médio de duas escolas de Teresina – PI: a Unid. Esc. Desembargador Vaz da 
Costa (pública) e o Instituto Dom Barreto (privada). Considerou-se que apesar do uso de 
novos dispositivos midiáticos, por parte dos alunos, a TV ainda é o meio de comunicação 
mais popular entre os jovens. A pesquisa visou observar diferenças, pontos comuns e as 
singularidades do processo de comunicação entre jovens desses dois universos 
socioeconômicos e culturais. Assim, mesmo passando mais tempo em frente à TV, os 
alunos da escola pública demonstram ter uma menor criticidade diante do que é assistido. Já 
os alunos da escola privada, apesar do pouco tempo que demonstram passar em frente à TV, 
consomem uma maior variedade de conteúdos e apresentam um posicionamento mais 
crítico sobre os conteúdos consumidos. 
 
Palavras chave: qualidade da educação, consumo de conteúdos telejornalísticos, jovens. 

 
1. A PREFERÊNCIA DOS JOVENS PELA TV 

 

Uma pesquisa realizada pela MTV Brasil, intitulada Dossiê Jovem 2008, demonstra 

que o número de jovens com idade entre 12 a 30 anos, provenientes de nove cidades 

brasileiras4, aumentou o consumo da internet de 66% para 86%, em referência a mesma 

pesquisa realizada em 2005. O universo da pesquisa MTV demonstra um largo aspecto 

dessa população brasileira: representa oito milhões de jovens de nove cidades pesquisadas, 

representando os 49 milhões desse segmento populacional no país; essa amostragem 

também se refere a 92% do Índice de potencial de Consumo, considerando as classes 

sociais pesquisadas, sendo Classe A (23,9%), Classe B (42,4%) e Classe C (25,7%). Apesar 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Aluno do 8° período do curso de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo da Faculdade Santo Agostinho. 
wilkleal@hotmail.com 
3 Professora Orientadora do trabalho. É mestranda do curso de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal do 
Piauí. Desde 2001 é professora titular do curso de Comunicação Social – Jornalismo da Faculdade Santo Agostinho. 
4 As cidades pesquisadas foram cidade (São Paulo (SP): Rio de Janeiro (RJ); Belo Horizonte (MG);  Brasília (DF); 
Ribeirão Preto (SP); Porto Alegre (RS); Manaus (AM); Salvador (BA) e Recife (PE). 
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do aumento de consumo de conteúdos via Internet, a TV aberta e o rádio continuam sendo 

os meios com maior penetração entre os jovens, correspondendo a 98% da amostra 

pesquisada. Na TV, os jovens costumam assistir especialmente a filmes (79%), a programas 

jornalísticos (64%), novelas (59%), videoclipes e programas musicais (46%); programas 

humorísticos (45%); além de programas de esportes e seriados (41%). 

 

2. OS PRODUTOS MIDIÁTICOS NO CONTEXTO DA ESCOLA 

 

Hoje, a despeito de todas as diferenças sociais, de acessos privilegiados aos bens de 

consumo, é notável a participação da mídia na vida de crianças e adolescentes, 

independente da sua classe social ou condições de estudo. O pequeno espectador tem 

contato com conteúdo produzido diariamente pela mídia. E entre os veículos de 

comunicação, o mais popular continua sendo a televisão5, com seu apelo audiovisual e a 

extrema segmentação. Sobretudo, é através da TV que certas formas de ver o mundo e os 

modismos são criados e disseminados, especialmente, nas produções mais direcionadas ao 

entretenimento, como as novelas e reality shows.  

Bezerra, em 1999, já criticava a exposição de crianças e adolescentes a TV:  

Hoje, contudo, quem passa a maior parte do dia na companhia das 
crianças é a TV, que ocupa muitas vezes, sem que os pais possam evitar, o 
lugar do inesquecível professor que transmitiria a elas os primeiros 
ensinamentos, valores e limites. Fato que pode gerar nos pequenos 
telespectadores – público-alvo preferido da TV -, entre outros malefícios, 
o amadurecimento precoce por causa da banalização da violência e da 
absorção imediato do universo de informações que chegam até eles, 
cuidadosamente embaladas e inseridas nos numerosos programas que 
tentam fazer parte do seu cotidiano e de suas lembranças. São imagens 
que, a partir de então, passam a interferir na construção da personalidade, 
do caráter e na maneira de o público infantil se ver e entender o mundo á 
sua volta.  (BEZERRA, 1999, p. 17) 
 

A comunicação de massa é um importante elo de socialização para jovens e adultos: é 

através dela que o usuário se torna parte da sociedade da informação. A respeito disso, o 

sociólogo Galiano (1981) fala que: 

Parte da função socializadora exercida através das técnicas de 
comunicação de massa é um objetivo explicito. Por exemplo, os 
programas educativos e informativos no rádio e na televisão, os impressos 
e os filmes de caráter didático, etc. Na maioria das vezes, no entanto essas 
novas técnicas exercem a socialização de forma indireta, sobretudo 

                                                 
5 De acordo com Dossiê Jovem 2008 da MTV – página 20. Disponível em 
http://sustentabilidade.santander.com.br/biblioteca/Documentos/Dossie%20MTV%20Sustentabilidade.pdf 
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quando se dirigem, quando se dirigem ao indivíduo receptor para diverti-
lo, distraí-lo, para fazê-lo “esquecer o resto”. (GALIANO, 1981, p.311) 
 

A despeito das queixas e críticas a respeito dos meios midiáticos, várias escolas têm 

usado desses meios como uma alternativa barata para “ensinar”: há um mercado 

efervescente de produtos midiáticos feitos para serem usados dentro da escola: de softwares 

de computador a documentários, de programas audiovisuais para serem vistos por alunos ou 

para capacitar professores. 

 A televisão, como um dos meios mais acessados pelos jovens, passa a desempenhar 

um importante laço de socialização. É através dela que a constatação da realidade passa ser 

um importante elo da individualidade juvenil e a sociedade urbana industrial. No acelerado 

processo de valoração dos costumes, estereótipos são adquiridos, reproduzidos e reiterados 

pelos programas exibidos nas programações das TV que, como a velha mídia mais popular 

em amplo aspecto da população, mantém seu impacto social mesmo com o surgimento de 

outras mídias, mais rápidas e com maior volume de informações.  

Entende-se que a comunicação reforça determinados aspectos da socialização, 

contribuindo para que o indivíduo se adapte ao ambiente social. É consequência desse 

processo a socialização, a aquisição, muitas vezes, de valores que interessam a 

determinados grupos de interesse, assim como o acirramento de práticas consumistas. Nesse 

contexto, ocorrem grandes trocas de valores e significados sociais:  

O indivíduo socializado pode comunicar-se com eles (comunicar 
sentimentos, dividir aspirações, compartilhar gostos, necessidades, 
atividades). Isso ocorre porque, afinal, o indivíduo se parece com os 
outros, não fisicamente – o que, aliás, pode acontecer – mas mental e 
psiquicamente. (GALIANO, 1981, p.305) 
 

É nesse imenso contexto de construção e aquisição de cultura que o jovem passa fazer 

parte da cadeia de produção da indústria cultural. A mídia – e todo mos seus produtos – 

abrem amplo campo de atuação para que os jovens possam se inserir, seja informando-se, 

consumindo e compartilhando produções de seu interesse.  

Imersos no “mar midiático”, os usuários dos meios de comunicação tanto podem 

desenvolver valores, ideais e modelos a partir dos produtos que consomem, como podem 

disseminar suas próprias concepções. Nesse sentido, pode-se afirmar que os jovens fazem 

referências constantes da mídia em seus discursos, usam como base o que é adquirido, para 

falar de si, de suas memórias e expectativas (BORELLI et al, 2009, p. 15). Ao demarcar a 

juventude como um campo fértil para a atuação midiática, pode-se analisar o papel dos 

meios de comunicação na construção do discurso juvenil. No decorrer de suas trajetórias, os 
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jovens são demarcados por experiências de comunicação como de incomunicação, ou, 

ainda, por processos de visibilidade e de invisibilidade (BORELLI et al, 2009, p. 15).  

Santana (2010), no artigo “Mídia e Consumo: Influências da Publicidade no 

Comportamento Infantil”, enfatiza que as diferentes mídias estão presentes na vida de cada 

sujeito e fazem com que a sociedade seja participante das suas disseminações de cultura, 

gestos, comportamentos, hábitos, ideologias e consumo.  

Sendo assim, algo precisa acontecer para que os indivíduos não estejam 
inertes a estas informações e imposições. A escola, como um espaço 
cultural, tem o papel imprescindível de uma ação educativa que desperte 
em seu aluno a novidade, o saber e o entender o que antes não estava 
evidente. Portanto, educar para as mídias possibilita uma nova visão do 
educando frente à visão dominante mercantilista, onde desta forma ele 
possa pensar e agir por si só, consciente que ele pode ser autor de suas 
próprias escolhas. (SANTANA, 2010). 

 
A partir do alcance dos meios de comunicação de massa na sociedade, os indivíduos 

apresentam vários padrões de comportamentos e modelos. Isso se deve a uma variedade de 

possibilidades de identificação e instabilidades de valores, onde a mudança é constante. 

 

3  O LUGAR DA TV NA JUVENTUDE: 
 
É através das representações midiáticas e dos recortes da realidade produzidos pela 

TV, que os espectadores formam a sua percepção sobre o mundo que lhe é apresentado. A 

relação do simbólico (subjetivo) e o material (objetivo) é um observado no jogo da 

comunicação. É preciso relacionar o material e o simbólico. Nessa relação, um aspecto 

pode ser desvalorizado em função do outro. O problema é em não entender que o mundo 

não é apenas objetivo, mas também contempla aspectos da subjetividade. Somente 

correlacionando esses dois mundos é possível superar a alienação: 

Não seria assim que os receptores assistiriam às telenovelas e sonhariam 
suas vidas a partir desses artefatos tão populares no Brasil? Dependendo 
do momento, as telenovelas poderiam agir em domínios diversos e não-
habituais. Não seria desse modo que a propagando política eleitoral e 
governamental funcionaria, tanto à esquerda como à direita? Se há um 
espelho da comunicação, ele é translúcido, isto é, não existiria o tal do 
reflexo e sim a possibilidade de atravessar o espelho e mesmo de negá-lo, 
tal como Alice no País das Maravilhas. Estes espelhos imaginários 
estariam instalados dentro e fora de cada rede intersubjetiva completando 
os atos comunicacionais racionais e não racionais (a maior parte). 
(LOPES, 2007, p. 120) 
 

Na sociedade contemporânea fatores como a industrialização, a modernidade e o 

consumo de massa, são requisitos marcantes para afirmação de identidades. O homem 
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moderno busca a diferenciação/identificação pelo consumo simbólico, já que não há outra 

escolha a não ser escolher. É como assegura Borelli: eu sou o que eu consumo (BORELLI 

et al, 2009, p. 98). Na busca por mecanismo de aceitação e participação desse modelo 

social, os jovens são inseridos em meio a uma grande carga cultural. A televisão como parte 

desse mundo construído de valores simbólicos, apresenta a cultura juvenil moldes que 

influenciam na representação diante da sociedade. Ainda de acordo com Borelli: 

Os jovens, de forma ainda mais marcante, constroem e expressam suas 
identidades com base nas complexas escolhas de consumo simbólico que 
estão à sua disposição, como num excitante hipermercado de imagens, 
símbolos, territórios, ideologias, referências, modas, objetos, bebidas, 
comidas, filmes, sites, livros etc. Essas identidades são, assim, narrativas 
que se articulam por meio do consumo e da produção culturais. Na 
sociedade midiática e urbana contemporânea, os indivíduos fazem parte de 
vários grupos aos quais se acham ligados por mecanismos de projeção e 
identificação nos mais diversos aspectos, desde os imaginários e os 
estéticos até os sociais e identitários. (BORELLI et al, 2009, p.98). 
 

O consumo simbólico, especialmente por meio de produtos culturais, contribui para a 

formação de identidades e, por outro lado, fica-se sujeito a valores mais voláteis, suscetíveis 

às mudanças rápidas. A TV ocupa um papel importante na estruturação de identidades e de 

comportamentos sociais, pois, tradicionalmente não apenas reforça valores incorporados 

socialmente, como serve de instrumentos para corroborar mitos e ritos, servindo à lógica 

social e todos os seus elementos  (ordem social, modelos de pensamentos, formas de vida, 

propostas de valores dominantes). (BORELLI et al, 2009) 

Nesse sentido, o telejornal, por sustentar-se em um “modelo de verdade”, já que seu 

papel é informar, revelar fatos ocultos, ajudar o cidadão a se posicionar criticamente em 

relação à realidade objetiva. Tal conhecimento, articulado e capaz de seguir uma lógica 

própria, assegura aos seus consumidores uma sensação de que são mais capazes de entender 

a realidade, contrapondo-se aos que se posicionam numa instância de "não-conhecimento", 

possuindo apenas saberes descontínuos, erráticos e não-legitimados. Por isso, selecionamos 

o consumo de telejornal como referencial para entender como os jovens adquirem 

informações, se posicionam e constroem suas discussões. 

 

4   DUAS REALIDADES DA EDUCAÇÃO EM TERESINA. 

 

4.1 PÚBLICO E PRIVADO: QUAL O RESULTADO DESSA DIVIS ÃO? 
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Considerando-se que no Brasil, existem duas formas básicas de ensino (o público e o 

privado), as diferenças são inevitáveis em relação ao aproveitamento, à estrutura e ao plano 

pedagógico, para citar alguns aspectos que separam essas duas realidades de ensino no país.  

Considerando essa realidade brasileira, nesse trabalho escolhemos duas escolas de 

Teresina, uma pública (a Unidade Escolar Desembargador Vaz da Costa) e uma privada (o 

Instituto Dom Barreto de ensino), para responder ao questionamento desta pesquisa: o que 

buscam os alunos do primeiro ano do ensino médio quando consomem mídia? Que tipo de 

influência tem a qualidade da educação nessa escolha? 

Nesse sentido, iremos investigar, inicialmente, qual o contexto socioeconômico e 

cultural de cada escola, para determinar o perfil do aluno atendido (e até concebido) por 

estas instituições. 

 

4.2. UNIDADE ESCOLAR DESEMBARGADOR VAZ DA COSTA (UE DVC) 

 

A instituição UEDVC atende a comunidade de baixa renda. A maioria está inserida 

nos programas de renda familiar do Governo Federal. Diante disso, é importante ressaltar 

que a UEDVC apresenta-se vulnerável aos diversos problemas que interferem na vida dos 

seus alunos e, por conseguinte, no desempenho escolar e nas relações sociais6, como, por 

exemplo: falta de emprego, gravidez na adolescência, usuários de drogas, fatos que levam a 

desmotivação, distorção, idade e série, repetência e evasão escolar. 

Segundo o site da SEDUC7, a escola possui 681 alunos matriculados e 48 professores. 

O ensino oferecido pela escola tem a finalidade de valorizar a democratização do acesso a 

uma Educação de qualidade e inclusiva, que respeita as diversidades e propicia o 

desenvolvimento do aluno enquanto ser autônomo, livre e transformador. No Plano 

Pedagógico da UEDVC, a direção da escola reconhece a forma precária que o ensino 

público é ofertado. Mas, outro agravante destacado pela administração escolar são as 

condições estruturais do prédio que, desde a sua fundação, não sofreu nenhuma reforma 

completa.  

Com estes aspectos é possível identificar os desafios e dificuldades do ensino ofertado 

pelas escolas públicas brasileiras. É possível observar essas dificuldades no trabalho de 

                                                 
6 De acordo com o Projeto Político Pedagógico 2010/2012 da Unidade Escolar Desembargador Vaz da Costa 
que fica disponível na secretaria da escola.  
7 Site seduc, disponível em: 
http://www.seduc.pi.gov.br/Site/Coordenadoria/indexSiteCoordenadoriaAction.do?service=SiteUnidadeFuncionalSiteCoo
rdenadoriaDelegate&actionType=detalhar&idUnidadeFuncionalSiteCoordenadoria=603775 
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campo na Unidade Escolar Desembargador Vaz da Costa (UEDVC), e identificar as 

carências existentes nos alunos que frequentam a escola, conforme iremos desenvolver nos 

itens a seguir. 

 

4.3. INSTITUTO DOM BARRETO (IDB) 
 

A escola foi criada em julho de 1944 e fica localizada na Rua Benjamin Constant, 

1621 - Centro  Teresina - PI. O IDB atende cerca de 2.400 alunos nas diversas modalidades 

de ensino e nos três turnos. Até 1983, a escola funcionava somente com ensino infantil e 

fundamental, mas, depois deste ano, passou a oferecer todas as modalidades do ensino 

básico, incluindo o ensino médio. Com 67 anos de história, a instituição é conhecida em 

todo o país pela qualidade e rigidez de ensino. Com mensalidades que chegam a mais de um 

salário mínimo mensal, a escola atende famílias com alto padrão econômico da classe 

média alta.  

A localização geográfica é bastante favorável: o IDB funciona em uma zona central e 

atende estudantes de todas as regiões de Teresina. A maioria dos seus alunos se desloca até 

a escola por meio de transporte próprio e também pelo transporte escolar. Uma pequena 

minoria vai ao IDB por meio de transporte público.  

Com uma proposta pedagógica que preza pela formação de qualidade, aliada à 

prática, a instituição já foi várias vezes matéria em revistas nacionais como a VEJA e a 

ISTO É. Em 2007, a escola foi citada em matéria da Revista Veja8, após o IDB conquistar o 

primeiro lugar no ranking das melhores escolas do Brasil de acordo com a média nacional 

do ENEM. O Instituto Dom Barreto (IDB) conquistou a primeira posição com a média 

74,17, bem superior à média nacional que foi de 42,5. De acordo com a matéria da VEJA, o 

que chamou a atenção no IDB foi o fato dela ter reproduzido com sucesso, no Piauí, ideias 

que provaram ser eficientes em países onde a Educação funciona, como a Finlândia e a 

Coréia do Sul. Em 2007 na mesma matéria fala da boa estrutura que a escola já possuía. 

Com a maior biblioteca do estado e com laboratório de computação com lousa digital, a 

escola já se matinha a frente das outras com investimentos constantes em novas formas de 

ensinar ferramentas de auxilio no processo de ensino de aprendizagem. 

 

5 DADOS DA PESQUISA 

                                                 
8 Revista VEJA de 28 de fevereiro de 2007, página 92,93 e 94 com o titulo “A lição do Piauí”. 
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5.1 ANÁLISE DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS DOS ENTREVISTADOS 

 

a) GÊNERO DOS ALUNOS PESQUISADOS 

 

Um dado socioeconômico interessante é a quantidade, por gênero, de alunos que 

frequentam o primeiro ano do Ensino Médio em cada escola pesquisada. Percebe-se que 

tanto no IDB como no UEDVC, há uma predominância de meninos sobre o percentual de 

meninas. Diante destes dados, advindos de realidades socioeconômicas distintas, pode-se 

observar que há outros fatores relacionados à vida escolar, que afetam a frequência das 

meninas à escola, considerando os dados globais de que há mais mulheres do que homens 

no Estado do Piauí. 

 

b) FAIXA ETÁRIA 

 

No IDB, os alunos estão em idade escolar compatível com a série cursada, ou seja, 

para o primeiro ano do Ensino Médio, com idades de 14 e 15 anos. Enquanto que na 

UEDVC observa-se uma maior inconstância quanto à idade. Os alunos dessa escola variam 

de 13 a 18 anos. Percebe-se que, neste caso, a realidade socioeconômica interfere 

diretamente sobre o desempenho escolar, pois há muitas evasões e repetições de série, além 

de fatores externos como as greves, que atrasam o período letivo. 

 

5.2. ACESSO DOS ALUNOS ÀS TECNOLOGIAS MIDIÁTICAS 

 

a) COMPUTADORES, NOTEBOOKS E CELULARES 

 

O acesso dos jovens às tecnologias é maior do que o inicialmente pressuposto. De 

acordo com levantamento realizado, todos os jovens têm acesso a computadores, seja em 

casa ou em espaços públicos, onde o serviço é prestado. Mas, 85,71% dos estudantes do 

Dom Barreto e 60,71% dos alunos do Vaz da Costa dizem ter acesso ao computador ou 

notebook em suas próprias casas. Dos entrevistados, 60,71% do IDB, e 39,28% do UEDVC 

possuem apenas um computador em casa. Um pequeno, mas expressivo percentual de 
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35,75%, referente ao IDB, e 7,89%, que diz respeito à UEDVC, possuem dois ou mais 

computadores em casa.  

A nossa pesquisa demonstrou que 100% dos alunos do Dom Barreto e 89,28% do Vaz 

da Costa têm celular. Na pesquisa, observa-se que esse aparelho é usado até em quase toda 

a totalidade de seus aplicativos mais sofisticados, como acessar emails, redes sociais, rádio, 

TV, além de outras funções.  

 

b) A PRESENÇA DA TV NO COTIDIANO DOS JOVENS DO IDB E UEDVC 

 

Outro quesito importante é o meio pelo qual os jovens preferem consumir informação 

ou entretenimento. Diversos meios foram citados, mas é perceptível que existem diferenças 

quanto aos meios utilizados pelos adolescentes das duas escolas estudadas.  

No gráfico abaixo (1), os jovens das duas escolas preferem obter informações: 

 

GRÁFICO 1 – ONDE OS JOVENS PREFEREM OBTER INFORMAÇÕES? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dominique Wolton (1999) já relava sobre a importância da TV como um meio de 

comunicação bastante democrático e que ganhou seu espaço rapidamente por mostrar 

imagem e som de uma só vez tornando esse importante meio uma formidável forma de 

comunicar e mostrar o mundo. A TV, como meio mais democrático, vem ganhando um 

aliado, a internet. Esse passa a ser outro meio pelo qual a sociedade, e principalmente os 

jovens, tem acesso a informações, entretenimento e interação com as outras pessoas, 

ampliando o acesso às outras informações, devido à convergência das novas mídias com as 

velhas mídias. 
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c) INTERESSE DOS JOVENS DO IDB E UEDVC NOS CONTEÚDOS DA TV 

 

De maneira geral, a maioria dos jovens diz assistir aos telejornais. Os alunos do IDB, 

devido à carga horária escolar extensiva, demonstram não possuir muito tempo para 

acompanhar os telejornais. Apenas 64,28% dos entrevistados do IDB dizem que tem o esse 

hábito, enquanto que 75% dos entrevistados da UEDVC dizem assistir a telejornais com 

regularidade. Porém, mesmo assim, há diferenças substanciais sobre o que costumam 

assistir. 

Os alunos do IDB citaram uma maior variedade de telejornais preferenciais: Jornal 

Nacional, Jornal Hoje, Globo Esporte, Profissão Repórter, Globo News, Jornal da Globo, 

SBT Repórter, Jornal da Record, Jornal da Band, Piauí TV, Jornal do Piauí, Bom Dia Piauí 

e Ronda Policial. Já os alunos do Vaz da Costa citaram, além do Jornal Nacional, vários 

telejornais locais, como o Jornal Piauí TV, Jornal do Piauí e Notícia da Manhã. Com esses 

dados é possível observar os alunos do Dom Barreto tem acesso a uma maior variedade de 

telejornais e, consequentemente, a uma maior variedade de informações. Já os alunos da 

escola pública apontaram mais os telejornais produzidos pelas emissoras locais, 

especialmente, os programas policiais, de caráter ostensivamente sensacionalista. Outro 

ponto notável é a presença do Jornal Nacional, da Rede Globo, na pesquisa. O jornal é 

citado por partes dos dois grupos de alunos estudados. Isso demonstra o interesse de assistir 

às notícias de um telejornal que tem a maior audiência em território nacional. 

 

d) ENTRETENIMENTO X INFORMAÇÃO NO CONSUMO DE TV PELOS 

JOVENS DO IDB E UEDVC 

 

  Nos dados apresentados anteriormente foi possível observar que os entrevistados 

têm mais preferência em conteúdos voltados para o entretenimento, especialmente o humor. 

A televisão, conforme Wolton (1990), além de entreter tem o papel de educar e, para isso, é 

importante ter uma programação e conteúdos que prezem pela Educação. Ideia semelhante 

tem o sociólogo Galiano (1981), para quem, através da comunicação o usuário se torna 

parte da sociedade da informação. De acordo com os dados coletados, os alunos da escola 

pública e da privada demonstraram interesses bem diferentes quanto ao tipo de conteúdo 

que eles mais assistem nos telejornais. A prioridade dos alunos da escola privada (IDB) são 
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as notícias internacionais (gráfico 2), enquanto as notícias que mais interessam aos alunos 

da escola pública são a violência na cidade, conforme o gráfico 3. 

 
GRÁFICO 2 - INTERESSES NOS ASSUNTOS APRESENTADOS NOS TELEJORNAIS - IDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 3 - INTERESSES NOS ASSUNTOS APRESENTADOS NOS TELEJORNAIS - UEDVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um aluno do sexo 

masculino, 16 

anos, estudante na UEDVC diz, a respeito do tipo de notícia que procura nos telejornais: 

“estupro, roubo, morte”. Tais referenciais indicam que esses temas são frequentes no 

contexto socioeconômico e social do entrevistado. Segundo esse mesmo entrevistado, a 
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forma como os telejornais podem contribuir para a sociedade, em especial, na formação do 

cidadão, é “com esperiencias (sic) de vida de outras pessoas”. 

Os alunos da escola privada entrevistados pera esta pesquisa demonstraram ter um 

maior grau crítico diante do telejornalismo. Como um aluno de 15 anos, que estuda o 1º 

ano, no IDB, afirma: os telejornais são importantes, pois informam a população. Porém, o 

adolescente deixa claro a sua posição crítica. Segundo ele, nesses telejornais “existem 

muitas informações tendenciosas e sensacionalistas”.  

Tanto no IDB quanto a UEDVC, os temas propostos pelos telejornais são discutidos 

em sala. Mas o entendimento sobre o papel dos meios de comunicação diverge nesses dois 

espaços de aprendizado. Ao tempo em que são importantes ferramentas no acesso ao 

conhecimento, também podem ser usadas para manipular, alienar e corromper. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os investimentos em educação no Brasil são pontos relevantes para entender esta 

pesquisa. As duas formas de ensino ofertadas no país – estudadas através da Unidade 

Escolar Desembargador Vaz da Costa e do Instituto Dom Barreto – revelam maneiras 

distintas de recepção dos conteúdos telejornalísticos. Nesse sentido, os alunos da UEDVC 

demonstraram ter muito mais disponibilidade para assistir televisão, ao contrário dos alunos 

do IDB que, devido à extensiva carga horária de aulas e de atividades extraclasses, ficam 

menos expostos aos telejornais. Porém, o que foi possível notar a partir dos dados coletados 

é que os alunos do IDB possuem acesso a uma quantidade muito maior de conteúdo 

diferenciado, pois assistem tanto a TV aberta como a TV por assinatura. Estes alunos 

citaram uma variedade maior de telejornais, e demonstraram interesse em notícias de vários 

tipos, principalmente Internacionais. Por outro lado, os jovens entrevistados da UEDVC 

demonstraram preferir os telejornais locais, e especialmente, os chamados programas 

sensacionalistas, cujas pautas habitualmente retratam episódios de violência urbana. 

Observa-se, ainda, uma significativa mudança de postura em relação ao papel da TV e na 

compreensão dos conteúdos jornalísticos. Enquanto os alunos do IDB demonstram ter 

desconfiança quanto à pureza dos interesses dos que distribuem informações – 

classificando-a as notícias como tendenciosas e manipuladoras – os alunos do UEDVC 
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consideram a TV como detendo um poder de barganha com o poder público, sendo assim, 

uma aliada indispensável em suas lutas por uma situação de vida melhor.  

É, portanto, conclusiva para esta pesquisa que existe uma relação entre qualidade da 

educação e a questão de consumo de conteúdos telejornalísticos por parte dos jovens 

entrevistados. Percebe-se, também, que para saber lidar com o conteúdo apresentado nesse 

meio de comunicação, o indivíduo deve ser não apenas instruído, mas alimentado em sua 

capacidade crítica. Com esses aspectos discutidos, esta pesquisa se propôs a contribuir para 

o estudo da questão tão complexa. Porém, fica evidente que muitos outros aspectos não 

trabalhados nessa pesquisa precisam ser elucidados. 
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