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Resumo: Em que medida a representação do jovem no jornalismo se dá de forma 

positiva nos programas de televisão? O presente artigo se norteia por essa questão, 

analisando as interfaces do papel do jovem no quadro “Proteste Já”que integra o 

programa CQC, veiculado na TV Bandeirantes. Tendo como proposta analisar se a 

juventude participa de forma ativa do programa assumindo nessa narrativa um papel 

positivo, foram selecionadas edições do programa veiculadas em diferentes anos. 

Buscou-se na análise evidenciara interpretação das representações positivas, em que os 

jovens atuam como indivíduos ativos na sociedade.  
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1. Introdução  

 Na sociedade brasileira, a presença da TV é inquestionável. Os papéis exercidos 

pelas emissoras locais e em rede envolvem não apenas a perspectiva do conhecimento, 

de caráter informativo, mas também de serviço social, entretenimento e cultura. 

 Ainda assim, mesmo com a centralidade da televisão no país, no cenário 

jornalístico brasileiro contemporâneo os meios de comunicação precisam buscar formas 

de renovar sua estrutura, estratégias e formatos, afim de que eles atendam e, ao mesmo 

tempo, retratem a realidade dos novos telespectadores: os jovens.  Devido ao aumento 

da velocidade do fluxo de informações aliado à possibilidade do usuário desenvolver 

seu próprio conteúdo e acessar o de outros usuários, os programas tradicionais da 

informação poderiam perder a audiência pela falta de identificação do público com o 

formato da informação. 

 Para atender a esse novo público, nota-se crescente oferta de programas com 

características potencialmente atrativas para essa parcela do público, sobretudo, como 
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narrativas compartilhadas e interatividade. Diversas emissoras, como TVGlobo, 

TVBandeirantes e TV Brasil, são exemplos desse investimento em novos formatos, com 

programas como Profissão Repórter, A Liga e Rede Jovem e Cidadania na TV Brasil. 

 Através de estudos  anteriores sobre a representação do jovem em programas da 

TV pública (TV Brasil), foi possível perceber a inserção de características desse grupo 

em novos formatos e discursos, mesmo fora da TV comercial. Recursos midiáticos, 

conteúdo alternativo, identificação com o apresentador, fazem dos programas analisados 

protagonistas de um movimento que integra juventude e informação. O grande desafio 

de Estúdio Móvel, Paratodos e Rede Jovem de Cidadania, programas utilizados como 

objeto de estudo é se popularizarem, criar alguma forma para que possam "competir" 

com a programação das TV's comerciais, que por uma questão cultural, detém a maior 

parte dos telespectadores.  

 Além da TV pública, A Liga, programa veiculado na TV Bandeirantes também 

foi objeto de análise de trabalhos anteriores. A dramaturgia, muito presente no discurso, 

cenário e elementos visuais do programa, indicaram uma tentativa de aproximação com 

esse público jovem, que de certa forma, se identifica com esse formato mais livre de 

narração. Entretanto, a investigação, a transparência das informações, a apuração dos 

fatos são elementos jornalísticos também presentes no programa, caracterizando uma 

interessante junção do jornalismo com dramaturgia, potencialmente atrativo para 

públicos jovens, que passam a consumir a informação de uma forma diferente. 

 Além disso, percebe-se que nesse novo cenário há uma transferência de 

responsabilidade de "problematização" das temáticas sociais dos telejornais e veículos 

tradicionais da informação para esses tipos de programas, que passam a destrinchar os 

temas trazendo características de denúncia e do jornalismo público. 

 Para fazer um estudo sobre tais questões, este artigo traz as especificidades do 

programa CQC, analisado a partir do recorte do quadro Proteste Já. Para identificar 

como o jovem tem participado desses programas, seja através do fornecimento de 

informações, como fonte,  ou mesmo  sendo o personagem central da reportagem, 

analisamos cinco edições do programa em que houve exibição desse quadro. Veiculadas 

em períodos distintos, os programas estão disponíveis no site oficial do CQC, base a 
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partir do qual foram acessados. Os episódios, que foram veiculados em anos diferentes, 

foram escolhidos através de uma triagem temática. O foco é conhecer e analisar se a 

participação do jovem se dá como fonte, como personagem, ou como participante ativo 

da reportagem. Além disso, visamos analisar até que ponto a estrutura de programas 

como o CQC permite essa participação da juventude. 

2. A representação do jovem no jornalismo 

 A atividade telejornalística exerce grande influência no cenário atual por ser 

fonte de informação, cultura e lazer. Neste sentido, a televisão desempenha importante 

função social. Para Wolton (1996), o meio televisivo promove a ligação dos níveis de 

experiência individual e coletiva além de ser democrática pois atinge grupos sociais 

diversos, estabelecendo um laço perante um corpo social massificado e individualista. 

No início dessa década o papel dessa mídia no cenário nacional era o seguinte: "(...) 

85% da população do Brasil vive em áreas urbanas e certamente a televisão tem 

exercido um papel de educação dessas massas demograficamente deslocadas, ajudando-

as a se ajustar aos novos ambientes que escolheram para viver, em busca de trabalho e 

de ascensão social” (MELO, 2010, p. 32). 

 Parte da mídia televisiva, o telejornalismo possui papel importante no cotidiano 

da população e dissemina padrões de convívio. Os telejornais, junto com outras 

instituições, atuam na composição da sociedade e tem como foco a orientação de seus 

receptores. O potencial formador dos meios de comunicação de massa leva a estudos 

que foquem na representação do jovem e a abordagem que os veículos possuem em 

relação ao papel social desta faixa etária.  

 Nesse sentido, é importante problematizar a juventude. Esta pode ser definida 

como um período que fomenta a ampliação dos vínculos sociais para além dos espaços 

de socialização primários – família, escola - num movimento de reinserção social, onde 

novos valores e comportamentos são conhecidos (CASTRO, 2008). É o período que 

ocorre o reconhecimento de questões consideradas importantes e a construção de sua 

identidade perante o meio social.  

 Os jovens podem ser representados como conjunto social com atributo de 

constituir uma faixa etária específica, formando uma cultura juvenil com suas 
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características e peculiaridades homogêneas. Por outro lado, temos outra tendência que 

qualifica os jovens em segmentos específicos e heterogêneos, levando em consideração 

questões sociais, econômicas e políticas. 

 No campo da Comunicação são frequentes os olhares que relacionam a 

juventude e novas mídias, sobretudo no ambiente digital. Com o advento das redes 

sociais o público jovem teria se deslocado para a internet, induzindo os produtos 

televisivos a adaptarem seu formato, visto que o consumo dos meios tradicionais agora 

acontece em concomitância a outras ferramentas. O protagonismo do jovem se inicia a 

partir do pressuposto de que a internet é o canal que viabiliza a interferência mais 

notória entre o público e o meio televisivo, que passa a operar com uma nova estética. 

 Nesse sentido a chamada "revolução digital" teria reflexos nas concepções de 

mundo e sociedade, que se alteraram e os meios de comunicação passaram a lançar mão 

de aparatos que proporcionam interatividade com o telespectador e reconfiguram a 

relação entre emissão e recepção da mensagem televisiva. No cenário de convergência 

midiática, os formatos tradicionais dos meios sofreram alteração e passaram a lidar com 

a influência de canais que se moldam e incorporam a  intervenção do público. O contato 

com as diferentes interfaces tecnológicas fez com que a atribuição do jovem excedesse a 

função de apenas fonte para o produto jornalístico final e se tornasse um agente capaz 

de ganhar notoriedade e participação, em um cenário de convergência de mídias, e de 

papéis. 

 Pode-se conceituar convergência midiática como “o fluxo de conteúdos através 

de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e 

o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação” (JENKINS, 

2009, p. 29). Neste contexto, a percepção dos jovens acerca do conteúdo veiculado é 

objeto de análises que visam interpretar as relações entre os meios. Da mesma forma, os 

emissores das informações têm pretensão de traçar um perfil da juventude que inúmeras 

vezes é pautado pelo senso comum, sem ponderar as especificidades, opiniões, gostos e 

vivências diversificadas.  

 Algumas produções telejornalísticas baseiam-se em um âmbito geral da 

juventude, excluindo o cenário cultural e econômico. Realizando uma análise de 
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características comuns é possível identificar que o perfil dessa parcela da população não 

é homogênea, mas sua representação é baseada em valores coletivos. A criação de 

estereótipos baseados em comportamentos frequentes faz com que  o conceito de jovem 

no produto  seja  relacionada a temáticas de violência, consumismo, utilização de 

drogas, ausência de interesse por questões políticas e de relevância nacional.  

 Nesse sentido, ao pensar nas representações da juventude, ressaltamos que o 

estudo das representações é esfera elementar importância para a comunicação,  pois a 

mídias  estão constantemente se apoderando das representações de imagens e textos 

 para construir seus discursos e promover a interação. As “representações”,  “podem ser 

tomadas como sinônimo de signos, imagens, formas ou conteúdos de pensamento, 

atividade representacional dos indivíduos, conjunto de ideias desenvolvidas por uma 

sociedade". (FRANÇA, 2004, p. 14). 

 Ao representar os jovens os telejornais brasileiros apresenta outras temáticas 

constantes, vinculadas a conteúdos acadêmicos e educacionais. Em épocas marcantes 

para os jovens estudantes o foco dos telejornais, como por exemplo, o Jornal Nacional, 

passa a ser a preparação dos que desejam ingressar na faculdade ou galgar um cargo em 

concurso público. Nesses casos, é frequente o número de produções que visam dar dicas 

e informações gerais. As matérias ilustram repetidamente o jovem com certo despreparo 

e irresponsabilidade, como é o caso da matéria exibida no dia 26 de outubro de 2013 

que relata casos de atraso e postagem de fotos das provas do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), que culminaram na anulação da participação dos candidatos.   

 As oportunidades de emprego também são foco. O quadro “Mercado de 

Trabalho” do Jornal Hoje, veiculado na TV Globo e “Carteira Assinada” do MGTV, 

veiculado no mesmo canal, são exemplos que tendem  auxiliar o jovem na busca de 

emprego. Em ambos os casos, o objetivo é assessorar os que acabaram de se inserir no 

mercado na busca de um cargo que garanta estabilidade financeira. Situação que 

exemplifica este segmento são matérias realizadas em períodos de contratação 

temporária em que a possibilidade de admissão de   profissionais com experiência 

limitada  é ampla. 
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 Outra produção televisiva que representa o jovem é o programa  “A Liga”. 

Exibido semanalmente no Canal Bandeirantes, às 22h e 30min e apresentado por cinco 

integrantes, trata de questões que envolvem diretamente o público em questão. Com 

linguagem e estética joviais, “A Liga” produz conteúdos que permeiam a rotina e 

desafios da vida do jovem brasileiro. Fama, beleza, música, criminalidade são alguns 

temas dos episódios.  

 O programa “Profissão Repórter”, coordenado por Caco Barcellos,  retrata os 

processos e desafios da produção televisiva. Seu formato aproxima o repórter do 

público (ou busca fazer isso em termos de linguagem) e estabelece a ideia de 

informalidade através da transparência de emoções por parte dos produtores da notícia. 

Seus episódios descrevem situações características da juventude e temas polêmicos de 

cunho político e social. 

 O programa “CQC ”, da emissora Band  baseia-se na emissão de informações 

baseadas no humor e ironia. O CQC visa realizar críticas sociais que incitam a 

participação popular. A juventude assume papel de destaque no programa e observa-se 

episódios em que o jovem e ilustrado como agente de mudanças sociais através de 

denuncias.  

 A atual grade televisiva indica o reconhecimento da relevância da participação 

dos  jovens na construção de seu produto final. A necessidade de representação da 

juventude é visível enquanto objeto da comunicação social. É inegável o espaço 

concedido a este público mas fica a reflexão acerca do eixo em que parte do  material é 

desenvolvido. A maneira que o jovem é testemunhado nem sempre faz jus à sua 

capacidade crítica e participativa.  

 

3. Objeto de estudo e Metodologia 

 O presente trabalho visa interpretar a representação do jovem no programa CQC, 

exibido no Grupo Bandeirantes. O objeto de estudo foi o quadro “ Proteste Já ”, que 

apresenta matérias realizadas a partir de denuncias. Foram utilizados os vídeos: “Oscar 

protesta em defesa da cultura brasileira “, exibido dia 25 de dezembro de 2013;“Direção 

Irregular de Lanchas e Jet-skis”, exibido no dia 11 de dezembro de 2012 , “Oscar filho 
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investiga fraude em saúde pública”, exibido no dia 16 de dezembro de 2013; “Limpeza 

de Multas”, exibido no dia 18 de Setembro de 2012 e “Beber e Dirigir”, exibido dia  19 

de Junho de 2012.  

 As análises foram feitas à partir da interpretação dos programas, e da análise de 

seu discurso audiovisual, da representação da imagem do jovem brasileiro e 

participação dos mesmos nos programas. Observamos à representação da juventude nos 

discursos, na caracterização dos repórteres, na estrutura e edição da reportagem. 

4. Interpretação e Análise dos dados 

 Desde o surgimento da TV na sociedade brasileira, sua programação participa 

ativamente da construção da sociedade e dos comportamentos sociais. O telejornal 

representa uma parte significativa da aproximação do público com o leitor, de forma 

que reflete o cotidiano, informa e ao mesmo tempo só é construído graças ao 

telespectador, que pode ser, ao mesmo tempo, fonte. 

No Brasil, a televisão é fonte de informação, cultura, e distração para milhões 

de pessoas. Além de desempenhar importante função social no que diz 

respeito ao acesso ao conhecimento e ao entretenimento, a TV tem ainda o 

papel de integrar, destacando-se como um lugar de identidades e 

comunicação (WOLTON, 1996). 

 Não podemos deixar de reconhecer o importante papel dos telejornais como 

fonte de informação e conhecimento na sociedade brasileira. Os noticiários de TV se 

estabelecem como um lugar de referência, conforme proposto por Alfredo Vizeu e João 

Correia (2008).  Segundo os autores, os telejornais, junto com outras instituições atuam 

na construção social da realidade e têm como uma de suas principais preocupações a 

orientação de homens e mulheres no cotidiano. 

 Entretanto, o telejornal muitas vezes não é capaz de destrinchar as problemáticas 

sociais de maneira abrangente e completa, já que obedecem uma estrutura de tempo 

limitado e a própria seleção das matérias que devem obedecer  um editorial específico, 

trazendo ao seu público o recorte que está alinhado com o seu valor notícia. Sob a ótica 

de Wolf, de acordo com a teoria do Newsmaking, embora o jornalista seja participante 

ativo na construção da realidade, não há uma autonomia incondicional em sua prática 

profissional, mas sim a submissão a um planejamento produtivo. As normas 
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ocupacionais teriam maior importância do que as preferências pessoais na seleção das 

notícias. 

 E foi nesse espaço, que o telejornal não alcança, que programas como o CQC 

vem ganhando força, através da união do jornalismo irreverente, de compromisso social  

e do humor. Através dele, atrai um importante consumidor da produção televisiva, o 

jovem.  

 Através das reflexões anteriores sobre a convergência das mídias e as mudanças 

que elas trouxeram no cenário jornalístico brasileiro, observamos a grande aceitação de 

programas como o CQC por parte dos jovens. Entretanto, o que se percebe não é apenas 

uma aceitação pelo espaço que é dado à ele, mas pela forma com que ele é tratado; não 

como o inexperiente, o alienado, o infrator, o rebelde, o "em formação" - rótulos 

rotineiros que aparecem constantemente nas publicações onde existem jovens 

envolvidos.  No programa: Oscar protesta em defesa da cultura brasileira, exibido no dia 

25/11/2013, o repórter traz à tona a história da Escola Livre de Teatro que é referência 

mundial no teatro, na cidade de Santo André, estado de São Paulo. Nessa edição, retrata 

os jovens em sua essência, ouvindo o que eles têm a dizer e dando voz à eles frente às 

autoridades.  

O programa televisivo CQC, exibido semanalmente na Rede Bandeirantes, 

apresenta em sua grade o quadro “Proteste Já”. No episódio exibido no dia 25 de 

dezembro de 2013, titulado “Oscar protesta em defesa da cultura brasileira” nos 

deparamos com a notificação de descaso com a mundialmente conhecida Escola Livre 

de Teatro em Santo André. O repórter e ator Oscar Filho, retrata sua visita ao espaço de 

formação de atores que encontra-se com falhas infraestruturais graves,  comprometendo 

a realização das aulas.  

A denúncia neste caso, parte de um jovem descontente com a negligência dos 

órgãos públicos, que não atendem a demanda da instituição. Nesta exibição o papel do 

jovem é crucial, pois ele é  colocado como agente crítico e transformador da identidade 

cultural brasileira. A imagem transmitida não é a da inércia e alienação da juventude, 

mas de motivação a participação social, ao questionamento da ética em vários setores da 

sociedade. Durante a matéria é noticiado um protesto dos alunos que desejavam entrar 

em contato com o prefeito em busca de soluções que beneficiassem ambas as partes. O 
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posicionamento do repórter é de concordância com o propósito dos manifestantes em 

defesa da classe. Indagador, crítico e as vezes irônico, a figura do profissional passa a 

ser parte integrante da notícia, pelo valor pessoal que a movimentação possui para ele.  

O segundo objeto empírico analisado nesse artigo foi o episódio, “ Direção 

Irregular de Jet-skis, exibido no dia  11 de dezembro de 2012   retrata a direção ilícita de 

veículos aquáticos em São Bernardo do Campo. A denúncia foi realizada por um adulto 

que divulga inconsequência dos motoristas, que podem ser menores de idade ou sem 

habilitação. A reportagem mostra a facilidade com que os usuários tem acesso à direção 

sem estar preparados e correndo o risco de causar acidentes que impactam os banhistas. 

A matéria apresenta como resultado da imprudência, um acidente que levou a 

morte de uma  garota atropelada por um motorista irregular de treze anos de idade. O 

depoimento dos pais aponta para a ineficiência dos órgãos responsáveis pela 

manutenção da ordem e segurança do espaço que foram posterior veículo representa 

negativamente o jovem e o coloca como agente de atividades ilegais e danosas, porém o 

foco não é na imaturidade e inconsequência mas sim nos órgãos responsáveis pela 

fiscalização do ambiente. 

 Já no programa exibido no dia 18/09/12, o quadro explicita como funciona o 

esquema de cancelamento de multas na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, na 

reportagem chamada “Limpeza de multas”. No programa, os jovens assumem o papel 

de denunciantes, indignados com a situação de multas de determinadas pessoas, 

consideradas influentes na cidade são canceladas, ligadas à política, enquanto as das 

pessoas comuns permanecem seguindo as leis. 

 O quadro trata o jovem de uma forma bem particular.  A intenção é mostrá-lo 

como cidadão ativo que é, à medida que constrói a sociedade e é impactado por ela. Em 

todas as temáticas aqui analisadas, os temas estão diretamente ligados à juventude, e 

geralmente, em aspecto negativo, como acidentes de trânsito, multas e diversão 

imprudente. O "Proteste Já" defende a imagem da juventude e sua representação 

positiva na televisão, indo contra ao pensamento comum de que o jovem é desprovido 

de senso de responsabilidade. 

 No programa exibido no dia 19/06/12, o "Proteste já" mostra como são as leis 

para quem bebe e dirige em outros países do mundo. Um grupo de jovens brasileiros 
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que residem em Nova Iorque contam como a rigorosidade da lei de acidentes no trânsito 

afetaram seus hábitos e se juntam à campanha do CQC: "Não foi acidente". Além disso, 

vários outros jovens que moram em outros países mandaram vídeos para o programa 

apoiando a campanha e assinando a petição pela internet. 

 O último programa analisado foi o Proteste Já na cidade de Viçosa, Minas 

Gerais, exibido em 30/12/13. A temática era o descaso da prefeitura com o sistema de 

saúde público da cidade e os preços abusivos cobrados por medicamentos nas 

farmácias. A matéria foi feita tomando como cenário quatro pilastras, ponto de destaque 

no município e que marca a entrada da Universidade Federal de Viçosa. A juventude 

universitária participou ativamente da reportagem, cobrando esclarecimentos do prefeito 

e apoiando as denúncias dos moradores da cidade. Ainda que o episódio tenha 

destacado de forma majoritária o problema da saúde, é interessante analisar que os 

personagens utilizados para compor a reportagem e o próprio cenário da matéria, foram 

escolhidos de forma a provocar a identificação dos jovens da cidade como 

fiscalizadores, e opostos as atividades irregulares da prefeitura, enquanto poderiam 

apenas ter sido usados como fontes para confirmarem ou não o preço abusivo dos 

remédios nas farmácias de Viçosa. 

 Através das análises dos programas citados acima, identificamos uma tentativa 

na proposta editorial do programa CQC de dialogar com a juventude e dar voz à ela. Em 

contraponto, aborda as questões políticas de maneira séria e comprometida, 

conseguindo atingir também o público adulto. O jornalismo do CQC é feito de uma 

maneira diferente, pois faz do humor característica marcante das suas matérias; nunca 

deixando de lado os princípios do jornalismo, como checagem da informação, apuração 

dos fatos, afinal, já conquistou seu espaço como "informador" perante seu público.  

 No livro "Os elementos do Jornalismo: O que os jornalistas devem saber e o 

público exigir", os autores analisam as questões éticas que envolvem o exercício da 

profissão de jornalista, e refletem sobre a finalidade do mesmo: "A principal finalidade 

do jornalismo é fornecer aos cidadãos as informações de que necessitam para serem 

livres e se autogovernar" (KOVACH e ROSENTIEL). Talvez seja esse o maior objetivo 

do quadro " Proteste Já", que integra do programa CQC, fornecer às pessoas, e à 
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juventude em particular o direito da informação e da livre expressão, afim de que todos 

possam se autogovernar. 

6. Conclusões preliminares 

 Em nossa sociedade, as relações de comunicação são peças chave para a 

construção das estruturas sociais, desde as relações trabalhistas às afetivas.  Esse 

modelo de comunicação não se molda ou se engessa à uma determinada faixa etária ou 

camada social, as interfaces dos códigos, dos signos, dos símbolos e dos significados se 

renovam à medida que nós nos renovamos. A cada ano, milhares de pessoas nascem e 

novas formas de comunicação podem surgir, nesse sentido, cabe aos que produzem a 

informação garantir que ela chegue ao máximo de pessoas possíveis. 

 Pensando nesses novos públicos, a realidade brasileira configura um novo 

cenário: o jovem como consumidor de notícia.  À medida que assumimos esse novo 

direcionamento da informação, identificamos algumas modificações no estilo de 

transmissão da notícia, que se desvincula do discurso tradicional, direcionado para os 

adultos,  para se aproximarem e conversarem com a juventude. Pela perspectiva de 

André Lemos, concluímos que há uma busca pela conexão generalizada, uma forma de 

estar conectado e informado de muitas coisas ao mesmo tempo, o força a incorporação 

de outros conteúdos nas mídias, fomentando a convergência midiática. 

 Entretanto, uma das grandes dificuldades dos veículos tradicionais é encontrar 

um espaço para que essa convergência aconteça, pois, assim como nos propõe a teoria 

do Newsmaking,  é preciso separar o que é notícia dos meros acontecimentos do dia a 

dia, e, muitas vezes, o assunto que é interesse de um telejornal não permite o diálogo 

com outras mídias, uma vez que podem não seguir o padrão de checagem, apuração, 

exigido no exercício do jornalismo.  

 O presente trabalho apontou, que o programa CQC soube  identificar os "valores 

notícia" de seu público, se afastando da informação tradicional, com uma pitada de 

opinião dos jornalistas que produzem a reportagem, e, para isso, utilizou um importante 

personagem que dialoga com os novos formatos de comunicação propostos no século 

XXI : o jovem. A aposta em repórteres jovens atraiu a atenção da juventude, que se 

identificou nas produções da notícia e também dos mais velhos, que tiveram acesso à 
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um novo formato da informação: irônico, engraçado, mas comprometido com a 

veracidade das informações exibidas. 

 Através das análises e interpretação das produções do quadro "Proteste Já" do 

programa CQC identificamos a participação do jovem como personagem fundamental 

das matérias, ora agindo como denunciante, como no caso do programa da limpeza das 

multas, onde denunciavam as irregularidades do sistema;  como fiscalizador, quando o 

repórter que é jovem assume o compromisso de zelar pelas promessas dos políticos que 

se comprometeram em investigar as denúncias;  ou como formador de opinião, à medida 

que tomaram partidos de campanhas como "Não foi acidente" e expuseram 

publicamente suas opiniões. 

 Por fim, acreditamos que aqueles que produzem jornalismo devem usar de todos 

os elementos e recursos para que o direito da informação atinja todos os cidadãos. A 

ética o comprometimento da produção, edição e veiculação de uma notícia continua 

sendo de inteira responsabilidade dos jornalistas, pois devem entender a importância 

que as notícias exercem na vida de uma sociedade. Por isso, a incorporação de novos 

pensamentos e elementos no jornalismo se faz muito necessária, afim de que 

compreendam e dêem voz à sociedade, resguardando-a e não a construindo de acordo 

com os interesses dos detentores de poder.  
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