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Watch my daddy in bed and tired 

Watch his hair been turning gray 

He's been working and slaving his life away 

I know 

He's been working so hard 

I've been working too babe 

Every day baby 

Yeah yeah yeah yeah 

We gotta get out of this place 

If it‘s the last thing we ever do 

We gotta get out of this place 

Girl, there's a better life 

For me and you 

Somewhere baby 

We gotta get out of this place – The Animals (1965) 
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RESUMO 

Esta pesquisa objetiva entender as disputas em torno dos discursos que compõem as 

juventudes brasileiras contemporâneas por meio da análise de lugares de fala que se 

legitimaram como lóci de construção da verdade em nossa conformação cultural, onde 

são reproduzidas, tensionadas, reelaboradas, massiva e historicamente, narrativas sobre 

a realidade: os telejornais. Neste estudo, que se alicerça nos pressupostos dos Estudos 

Culturais de matriz inglesa, entendemos a juventude não como um conceito, mas como 

uma formação discursiva, no sentido de Michel Foucault, em que ditos e não ditos sobre 

os jovens são constantemente tensionados em disputas de poder na luta pela hegemonia. 

Já os telejornais são entendidos como dispositivos – conforme os estudos de Foucault e 

Giorgio Agamben – na medida em que reconhecemos sua capacidade de capturar, 

orientar, interceptar e modelar gestos, opiniões e discursos dos seres viventes. Para esta 

empreitada, por sua relação histórica com os telespectadores, por representarem uma 

emissora cuja trajetória se imbrica fortemente com a cultura popular brasileira e pela 

existência de estudos que relacionam tais produtos televisivos à formação identitária e 

de valores dos jovens brasileiros, elegemos Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal 

Nacional e Jornal da Globo como nossos objetos empíricos. Foram analisados seis 

meses de cada telejornal (agosto, setembro, outubro e novembro de 2014 e maio e junho 

de 2015) com o intuito de compreender os embates em torno do que é dito e do que é 

silenciado no tocante à juventude e o que esses discursos revelam sobre o modo de 

construção dos telejornais selecionados e sobre a maneira como a nossa sociedade 

concebe a temática em questão. Para construir as relações entre os programas e os 

discursos sobre as juventudes, apostamos no conceito metodológico de modo de 

endereçamento, da forma como ele foi operacionalizado pelo Grupo de Pesquisa em 

Análise de Telejornalismo, ligado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) - local de origem 

deste estudo. Argumentamos que sua utilização, tanto no que diz respeito à construção 

de um tom ou estilo do telejornal quanto no que se refere à tessitura de posições de 

sujeito, de forma complementar, ajudou-nos a compreender os programas a partir da 

forma como eles constroem as disputas em torno das juventudes e mapear discursos 

sobre os jovens por meio dos modos como os telejornais discursivizam as juventudes. 

Com a costura teórico-metodológica que empreendemos neste estudo, reiteramos a 

importância de tratar a concepção de juventude como um emaranhado de discursos 

inscritos em jogos de poder, em que estão imbricadas políticas públicas, aparatos 

jurídicos, ideologias, procedimentos estéticos, historicidades e discursos científicos, 

pois tratá-la como conceito esvazia a complexidade e a pluralidade de abordagens 

possíveis. Também constatamos que a forma como os telejornais posicionam os jovens 

enquanto sujeitos revela aspectos importantes sobre sua forma de construir uma 

identidade em relação a sua audiência. A recorrência de pautas sobre delinquência 

juvenil no Bom Dia Brasil, o tom pedagógico do Jornal Hoje, as brincadeiras do ―Tio 

Bonner‖, que começam no Twitter e acabam na bancada do Jornal Nacional, o não 

lugar dos jovens em um noticiário de natureza política e econômica, como o Jornal da 
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Globo, e a construção discursiva favorável à diminuição da maioridade penal – que 

perpassa os programas e ocupa um lugar institucional – são articulações que nos dizem 

tanto sobre os telejornais e seus processos de transformação quanto sobre a forma como 

nossa sociedade atribui sentido às juventudes contemporâneas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos Culturais; telejornalismo; juventude; modo de 

endereçamento; Rede Globo.  
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ABSTRACT 

This research aims to understand the disputes concerning the discourses that construct 

contemporary Brazilian youths through the analysis of speech places that have become 

legitimated as construction lóci of the truth in our cultural conformation: the TV 

newscast programs, in which narratives about reality are, massive and historically, 

reproduced, tensioned, and reworked. In this study, which is based on the assumptions 

of the British Cultural Studies, we understand youth not as a concept, but as a discursive 

formation – under the perception of Michel Foucault – in which sayings and not sayings 

about young people are constantly stressed in power struggles in the fighting for 

hegemony. As to the TV newscasts, they are understood as devices, according to the 

studies of Foucault and Giorgio Agamben, as we recognize its ability to capture, guide, 

intercept and model gestures, opinions and speeches of living beings. For this venture, 

due to its historical relationship with the viewers, because they represent the TV station 

whose trajectory is strongly intertwined with Brazilian popular culture, and due to the 

existence of studies that relate such TV products to the constitution of identity and 

values of young Brazilians, we elected Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional, 

and Jornal da Globo as our empirical objects. We analyzed six months of each newscast 

(August, September, October, and November of 2014, and May and June of 2015) in 

order to understand the conflicts about what is said and what is silenced with regard to 

youth, and what these speeches reveal on the construction model of the selected 

television newscasts and on how our society conceive the youth theme. To build the 

links between the programs and discourses about youth, we invested in the articulation 

through the methodological concept of addressing mode, considering the way it was 

operated by the Grupo de Pesquisa em Análise de Telejornalismo, linked to the UFBA‘s 

Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas, the place of 

origin of this study. We argue that such application, in a complementary way, regarding 

the construction of a tone or style of television news and also the tessitura of the subject 

positions, helped us to understand the programs from the way they build the disputes 

with regard to youths and to map discourses on young people through the modes used 

by TV newscasts to format the youths‘ discourse. With the theoretical and 

methodological seam undertaken in this study, we reiterate the importance of addressing 

the conception of youth as a tangle of speeches registered in power games in which 

public policy, legal changes, ideologies, aesthetic procedures, historicity, and scientific 

discourses are articulated, since treating youth as a concept empties the complexity and 

plurality of possible approaches. We also found that the manner in which TV newscasts 

give to the young people the position of subjects reveals important aspects about the 

way those programs build an identity in their relation to the audience. The recurrence of 

news reports on juvenile delinquency in Bom Dia Brasil, the pedagogical tone of Jornal 

Hoje, the jokes made by ―Tio Bonner‖, which start on Twitter and end up on the bench 

of Jornal Nacional, the non-place of the young people in a TV newscast program of 

political and economic character as Jornal da Globo, and the discursive construction in 

favor of lowering the age of criminal –which runs through the programs and occupies 
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an institutional place – are articulations that tell us both about the TV newscasts and 

their processes of transformation as about the way our society assigns sense to the 

contemporary youths.  

 

KEY-WORDS: Cultural Studies; television journalism; youth; modes of address; Rede 

Globo.  
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Introdução 

Só investigamos de verdade aquilo que nos afeta. (GRAMSCI apud MARTIN-

BARBERO, 2004: 43).  

O filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937), referência cara a este trabalho 

para pensar poder e hegemonia enquanto processos também culturais, completou a frase 

acima dizendo que a palavra ―afeta‖ deriva de ―afeto‖, ou seja, aquilo porque nutrimos 

emoções positivas.  

A incursão investigativa que ora iniciamos parte de incômodos, que me afetam, 

desde a graduação, enquanto jovem, jornalista e pesquisadora. 

Em primeiro lugar, a forma como as juventudes são significadas em nossa 

conformação cultural contemporânea - e o papel central do jornalismo nesta construção 

- sendo associadas, discursivamente, a valores de apatia, desinteresse social e 

delinquência, ou, no melhor dos cenários, como uma fase de transição, um vir-a-ser que 

ganha relevância no sentido preparatório para a vida adulta. Se os jovens constroem o 

futuro, então precisam ser forjados dentro dos parâmetros hegemônicos, para dar 

continuidade ao projeto político em evidência, o que nos leva a crer que a juventude se 

constrói em uma relação de poder. 

Em outro sentido, há uma apropriação da ideia de juventude como ideologia, que 

debateremos, principalmente por intermédio de Lawrence Grossberg, em que 

determinados valores – que dispõem de chancela social e foram, historicamente, 

forjados em articulação com a noção de juventude - são descolados da questão etária e 

geracional. Toma corpo, portanto, um discurso que valoriza a noção de manter-se jovem 

a qualquer idade por meio do consumo, fortemente imbricado ao atual estágio do 

capitalismo que experienciamos.  

Paralelamente e paradoxalmente a esse discurso, os jovens são silenciados 

enquanto sujeitos sociais capazes de participar do debate público e, até mesmo, de 

avaliar assuntos afetos, diretamente, às suas biografias. Quando, por exemplo, houve a 

aprovação do Estatuto da Juventude (Lei 12.852/2013), importante instrumento legal 

para garantia do entendimento do jovem enquanto sujeito de direitos - uma tentativa de 

sobrepujar as abordagens assistencialistas, principalmente no que se refere às questões 

de políticas públicas – nenhum dos quatro principais telejornais da Rede Globo, que 
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analisaremos neste estudo, foram ouvi-los. Dentre as fontes procuradas para comentar 

um aparato voltado aos jovens, estavam políticos, produtores culturais e artistas – já que 

a cobertura enfocou nas mudanças que o Estatuto trouxe em relação à meia-entrada – 

mas, em nenhum momento, os sujeitos a quem foi destinada a lei.  

Ecoam, também, nesta pesquisa – ou, ao menos, estão implícitos na forma como 

problematizamos a relação entre a juventude e os telejornais – os achados da minha 

monografia de conclusão de curso
1
: um estudo empírico de audiência com jovens 

estudantes de ensino médio de Santa Maria (RS), provenientes de distintas classes 

sociais, que foram convocados a pensar sobre as representações da juventude no Jornal 

Nacional. ―Não existe jovem no telejornal‖, disseram-me, quase unânimes os 

estudantes, incapazes de se reconhecer nas abordagens mais frequentes que insistem em 

aproximar a questão da juventude à marginalidade.  

A forma de discursivizar os jovens nos telejornais analisados nesta pesquisa 

(Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo) não se restringe aos 

silenciamento e à construção de uma relação com a violência, como veremos, mas 

revela importantes aspectos da cultura contemporânea brasileira por meio da articulação 

com o empreendedorismo, inserção no sistema capitalista e disputas de classe. Se 

tensionarmos esses achados em relação à ideia de juventude como commodity, é 

possível verificarmos que há um descolamento de sentido entre experienciar a 

juventude, significada como um período transitório que precisa ser ―domesticado‖ e 

mediado através da interferência das esferas de poder (família, escola, polícia) – 

lembrando a ideia de construção de corpos dóceis, de Michel Foucault; e entre manter-

se jovem a qualquer idade, valor significado positivamente, que deve ser conquistado 

por meio do consumo. Afinal, como alerta Guita Debert, a velhice é o castigo dos 

consumidores falhos.  

Uma passada de olhos pelo espaço publicitário de horário nobre de qualquer 

canal de sinal aberto de televisão convoca essa questão: são cremes rejuvenescedores, 

colágeno, pílulas para manter-se ágil, remédios para manter-se sexualmente ativo. A 

marca Body Shop, de produtos de higiene, mantém, nesse sentido, gôndolas em suas 

                                                           
1
 Trabalho defendido em 2010 como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Comunicação 

Social – Jornalismo, pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), orientado pela Professora Dra. 

Veneza Mayora Ronsini.  
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lojas com a inscrição ―shots of youth‖, algo como ―doses de juventude‖, onde estão 

dispostos alguns produtos que prometem revitalizar a pele. Embora não nos 

aprofundemos nesse aspecto, é preciso marcar que há, relacionada a essa 

problematização, também uma questão de gênero.  

Assim, questionamo-nos: como as diversas formas de se experimentar e de se 

significar a juventude disputam sentido na sociedade brasileira contemporânea? Qual o 

papel dos principais telejornais da Rede Globo, ainda importantes referências culturais 

no que diz respeito ao que se entende por ‗verdade‘ e à construção de um entendimento 

hegemônico sobre questões sociais, na forma como atribuímos significado aos jovens, à 

juventude, às culturas juvenis em nossa conformação societária? Como esses telejornais 

articulam posições de sujeito para os jovens em suas narrativas? O que os discursos 

sobre jovens nos telejornais – ou a ausência deles, como indicaram os sujeitos de minha 

pesquisa anterior – revelam sobre nossa cultura? 

Em segundo lugar, outro incômodo que baliza esta pesquisa – e aqui utilizamos 

o termo ‗incômodo‘ em sua acepção de ignitor de uma problematização científica, sem 

quaisquer julgamentos de valor – se refere às transformações por que têm passado os 

principais telejornais da Rede Globo – em um fenômeno que parece ir além desses 

produtos televisivos, articulando-se a um modo mais geral de se fazer jornalismo na 

emissora. 

Trata-se de uma espécie de rejuvenescimento da fórmula; como se os telejornais 

estivessem fazendo uso dos produtos de seus anunciantes/patrocinadores. A regra, que 

foi embrionada nas redes sociais e vem ganhando cada vez mais espaço na bancada, é 

fazer piadas, tirar selfies ao vivo, apresentar as notícias por meio de expressões/jargões 

que foram articulados na rede e que estão intimamente imbricados a uma das facetas das 

culturas juvenis. Em suma, observamos que estão em processo dinâmicas 

transformativas no modo de endereçamento desses telejornais, ou seja, na forma como 

eles articulam seu tom e reelaboram seu estilo, relacionadas, em determinado sentido, à 

convocação de determinada orientação sobre a juventude.  

No Jornal Nacional, após a mudança de cenário que aconteceu em abril de 2015 

- trazendo importantes deslocamentos no modo de endereçamento do telejornal - um dos 

espaços mais significativos construídos no noticiário, no que diz respeito aos insumos 

para pensar transformações, é o momento de diálogo entre os apresentadores e Maria 
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Júlia Coutinho, a nova garota do tempo, apelidada por Willian Bonner de Maju. A 

alcunha, porém, recebida, nesse contexto, sem estranhamentos, não é nova: foi 

introduzida por Chico Pinheiro durante uma edição do Bom Dia Brasil, em 2013, 

quando a jornalista atuava no matutino. A diferença é que, à época, o apresentador 

―levou uma bronca‖ da chefia, segundo relatou a própria Maju, durante uma entrevista 

no Programa do Jô
2
.  

O que mudou no telejornalismo da Rede Globo, que passou a permitir a 

incorporação desse tipo de linguagem? Que jornalismo televisivo é esse em que é 

possível a convocação dessas novas dinâmicas, que não se restringem à busca pela 

informalidade, mas estão ligadas, em certa medida, à articulação de elementos de uma 

certa cultura juvenil forjada em articulação com espaços de socialização online? 

Nesse sentido, nosso objetivo com esta pesquisa é entender as disputas em torno 

do que é dito e o que é silenciado nos principais telejornais da Rede Globo (Bom dia 

Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo) no tocante às juventudes, e o 

que esses discursos revelam sobre os modos dos telejornais se construírem e sobre o 

modo como nossa conformação cultural brasileira constrói, hodiernamente, seus 

entendimentos sobre o assunto, revelando nexos entre jornalismo e sociedade. 

Queremos saber quais são as condições sociais, culturais, econômicas, políticas, 

institucionais que fazem com que determinados enunciados sobre a juventude ganhem 

ares de verdade em determinada conformação espaço-temporal. Como atuam os 

telejornais, a partir de seus modos de endereçamento, enquanto espaços em que são 

construídas, reproduzidas e legitimadas determinadas verdades sobre as juventudes?  

Colocamo-nos, portanto, no âmbito relacional entre os discursos conformadores 

das juventudes e os telejornais escolhidos enquanto lugares privilegiados de fala, 

articulados a uma teia cultural que convoca práticas sociais historicamente localizadas e 

tensiona disputas de poder, disputas por quem pode falar, e disputa pelo que se pode 

falar. 

Para construirmos esse entendimento, nossa primeira marcação de lugar de fala é 

situar esta pesquisa no âmbito dos Estudos Culturais de matriz inglesa. É a partir, 

principalmente, dos estudos de Stuart Hall e Raymond Williams, e das reelaborações de 

                                                           
2
Edição de 10/06/2015.  
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seus legados construídas por Lawrence Grossberg, no contexto americano; Jesús 

Martín-Barbero no latino; e Itania Maria Mota Gomes, orientadora desta pesquisa, que 

construiu os nexos teórico-metodológicos para pensar o telejornalismo, que vamos 

embasar nossa caminhada.  

Compreendemos que os Estudos Culturais são importantes, principalmente, 

porque nos permitem entrever a dimensão da cultura atuando nos produtos, processos e 

sujeitos de análise. É essa corrente teórica - nunca disciplina, como reivindicam os 

autores – que nos possibilita pensar dinâmicas sociais como resultados de disputas 

econômicas, culturais, históricas, que pleiteiam poder e lutam pela hegemonia. Imersos 

nessa teia de forças, estão as nossas formas contemporâneas de fazer telejornal e de 

atribuir sentido à juventude e ao ser jovem. Nessa seara, estudar fenômenos da 

comunicação significa articulá-los aos contextos e conjunturas sociais para entendermos 

porque determinadas materialidades (os telejornais da Rede Globo, no caso desta 

pesquisa) foram construídas dessa forma (e não de outra), e o que isso pode nos dizer 

sobre a conformação cultural e histórica que experimentamos contemporaneamente, 

Para os Estudos Culturais, e também para nós, o texto não é estudado por ele 

próprio, nem pelos efeitos sociais que se acredita que ele produz, mas pelas formas 

subjetivas ou culturais que ele efetiva e torna disponíveis: o objeto desta corrente teórica 

é a vida subjetiva das formas sociais.  

A problematização das questões relativas à juventude também foi costurada a 

partir dos deslocamentos promovidos pelos autores dos Estudos Culturais: 

historicamente, até o momento em que se tornaram seus objetos de estudo, os jovens 

eram investigados a partir de correntes psicogenéticas e biológicas ou da Escola de 

Chicago, que, embora sob pontos de vista diferentes, se propunham a debater as raízes 

da violência, aproximando as experiências juvenis à delinquência. Com os Estudos 

Culturais, a dimensão da cultura passou a ser considerada, e categorias como subcultura 

e contracultura foram articuladas para pensar os fenômenos de emergência dos jovens 

no contexto pós-Guerra.  

Outra incursão que construímos a partir dos pressupostos dos Estudos Culturais 

é de ordem metodológica. Se queremos entender como as disputas em torno dos 

diferentes sentidos atribuídos à juventude se articulam nos telejornais analisados e o que 

tais disputas revelam, de um lado, sobre a forma de significar as juventudes em nossa 
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sociedade contemporânea e, de outro lado, sobre as transformações na forma de os 

noticiários construírem seu estilo, o conceito metodológico de modo de endereçamento 

é o caminho por meio do qual escolhemos guiar nossa trajetória empírica.  

De acordo com GOMES (2005), o conceito de modo de endereçamento – que 

apareceu, primeiramente, na análise fílmica, por meio da screen-theory, e foi estudado 

por David Morley - quando aplicado aos estudos de jornalismo televisivo, ―nos leva a 

tomar como pressuposto que quem quer que produza uma notícia deverá ter em conta 

não apenas uma orientação em relação ao acontecimento, mas também uma orientação 

em relação ao receptor‖ (p. 03).  

Acreditamos no potencial congregador desse conceito metodológico no sentido 

de que nos oferece subsídios de articulação entre programas televisivos e suas 

audiências, tanto no que diz respeito à forma como os telejornais constroem seu tom ou 

estilo, quanto no que se refere à construção de posições de sujeito (subject positions) 

para o seu telespectador. Nesta pesquisa, esses dois vieses do conceito precisam ser 

tratados em complementaridade, visto que investimos na hipótese de que a forma como 

os telejornais posicionam as juventudes em seus ditos e silenciamentos, ou em suas 

formas de discursivização, é parte constitutiva de seu modo de endereçamento e, em 

articulação com os operadores de análise, é capaz de nos dizer tanto sobre a construção 

da identidade do telejornal quanto dar pistas sobre como o Brasil contemporâneo está 

reelaborando disputas em torno de quem são as juventudes e o que se pode dizer sobre 

elas.  

Para dar conta de perceber esses nexos entre a juventude que está inscrita nos 

telejornais analisados e nos sentidos socialmente atribuídos à categoria; e complexificar 

o entendimento das disputas de poder que se processam entre eles, esta pesquisa 

também pressupõe uma aproximação a determinados conceitos construídos pelo filósofo 

pós-estruturalista francês Michel Foucault, como discurso, formação discursiva e 

dispositivo – esse último, tensionado a partir, também, do diálogo com Giorgio 

Agamben.  

Neste estudo, consideramos a juventude como uma formação discursiva e os 

telejornais analisados como dispositivos – à medida que estão inscritos em disputas de 

poder e têm participação ativa na formação de sujeitos.  
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A noção de formação discursiva é essencial a esta pesquisa no sentido de que 

permite entender a juventude como palavra-chave e não conceito, possibilitando tratá-la 

em sua complexidade, como um emaranhado de discursos que se entrecruzam e 

disputam sentido a partir de dinâmicas de poder, em vez de reduzir a investigação à 

busca de uma definição. Essa aproximação com Foucault é importante, pois dá conta de 

tratar a juventude como uma arena de disputas discursivas correlacionadas às 

conformações culturais que a configuram e são configuradas por.  

Queremos trazer ao entendimento da juventude brasileira contemporânea o 

questionamento que filósofo construiu no intuito de problematizar outros referenciais, 

como o sexo e a loucura. Ao compreender que configurações históricas, sociais, 

econômicas e políticas provêm condições para emergência de determinados discursos e 

silenciamento de outros, ele pergunta-se: por que apareceram esses enunciados (para 

discursivizar a juventude nos telejornais analisados) e não outros em seu lugar? 

Assim, esta pesquisa constrói a juventude a partir das continuidades e dispersões 

discursivas que se dinamizam, complementam e sobrepõem, em que políticas públicas, 

estatísticas, biografias, trajetórias, ciência, representações, aparatos jurídicos, conflitos 

geracionais, política e jornalismo disputam verdades e legitimidade sobre o que se pode 

falar sobre a juventude e quem está autorizado a falar.  

O momento histórico que experienciamos no Brasil é particularmente caro para 

se pensar as juventudes no sentido de que passamos por um período de consolidação das 

primeiras políticas públicas voltadas a esse público – em 2015, a Secretaria Nacional de 

Juventude completou dez anos – em que o Estado brasileiro, pela primeira vez, começa 

a responder às demandas das juventudes tendo no horizonte a perspectiva dos jovens 

enquanto sujeitos de direitos. Como mostraremos no capítulo destinado à análise 

empírica, porém, tal perspectiva ainda está em emergência, visto que o discurso oficial 

de governo ainda responde às pautas que relacionam criminalidade, juventude e drogas 

com o número de centros de internação que serão edificados em breve. 

Paralela e paradoxalmente a esse cenário, emergem discursos, ancorados em 

levantamentos e estatísticas recentes – as primeiras tentativas de conhecer o perfil dos 

jovens brasileiros se deram a partir dos anos 2000 – que indicam uma conjuntura de 

genocídio juvenil, especialmente de jovens negros, e de hiperencarceramento, ou seja, 

desencaixe entre o número de delitos cometidos e a taxa de detenções.  
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Já a aproximação com a noção de dispositivo, construída no diálogo entre 

Foucault e o filósofo italiano Giorgio Agamben, temos que o conceito se refere a 

qualquer coisa que tenha a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, 

modelar, controlar e assegurar os gestos, as opiniões e os discursos dos seres viventes. 

Trazendo o entendimento de dispositivo para o nosso universo de pesquisa, se o 

entendermos como aglutinador de disputas de poder em confronto por discursos 

legitimados e sobre quem pode dizê-los, tal conceito é basilar para esta pesquisa.  

Se os quatro telejornais que analisamos aqui são lóci legitimados de dizeres 

sobre a juventude; se, ao construírem seus modos de endereçamento os telejornais 

constroem posições de sujeitos; se através de práticas e discursos estes noticiários, até 

certo ponto, contribuem para a emergência de determinados discursos sobre as 

juventudes em detrimento de outros; se aquilo que se diz sobre as juventudes está em 

constante disputa – então não poderíamos dizer que nossos objetos se constituem como 

dispositivos? 

Para construirmos nossa trajetória de investigação, dividimos esta pesquisa em 

quatro capítulos que congregam nossa caminhada teórica, metodológica e empírica. No 

primeiro item, Lugares de fala: sedimentações teóricas na aproximação entre Estudos 

Culturais e conceitos foucaultianos, marcamos nosso posicionamento teórico, a partir 

dos Estudos Culturais, através das noções de cultura, poder e hegemonia, além de 

convocarmos aqueles que consideramos os principais autores para problematizar 

questões relativas à juventude: Stuart Hall, Lawrence Grossberg e Jesús Martín-

Barbero. Também delineamos as aproximações teóricas necessárias entre a matriz 

inglesa dos EC e as conceituações de Michel Foucault que são imprescindíveis a esta 

pesquisa, como discurso, formação discursiva e dispositivo.  

No segundo capítulo, Juventude como formação discursiva: discursos que 

tensionam a juventude brasileira contemporânea e seus nexos históricos, recuperamos 

algumas das principais disputas de poder que conformam nosso entendimento sobre 

juventude. Ali estão colocados discursos jurídicos, científicos, estatísticos, 

governamentais, culturais e históricos que disputam sentido e tensionam aquilo que 

nossa sociedade, contemporaneamente, está autorizada a falar sobre o que é a juventude.  

No terceiro capítulo, Notas metodológicas: modo de endereçamento como estilo 

e posição de sujeito, além de situarmos, historicamente, as transformações e 

apropriações de uso do conceito metodológico de modo de endereçamento, 
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argumentamos acerca da necessidade de considerá-lo sob seus dois vieses possíveis: 

naquilo que ele nos diz sobre construções de tom ou estilo e sobre a construção de 

posições de sujeito. 

Finalmente, o quarto e último capítulo, Discursos em articulação: como os 

quatro principais telejornais da Rede Globo articulam discursos sobre a juventude e o 

que isso diz sobre seu modo de endereçamento?, se dedica à análise empírica de seis 

meses de edições dos quatro principais telejornais da Rede Globo (agosto, setembro, 

outubro e novembro de 2014; maio e junho de 2015).  
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1 Lugares de fala: sedimentações teóricas na aproximação entre Estudos 

Culturais e conceitos foucaultianos 

Odeio os indiferentes. Como Friederich Hebbel acredito que “viver significa tomar 

partido”. Não podem existir os apenas homens, estranhos à cidade. Quem 

verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão, e partidário. Gramsci, 1917.  

Os pressupostos dos Estudos Culturais são válidos nesta investigação no sentido 

de que, além de servirem como pano de fundo para o modo como direcionamos nosso 

olhar para o telejornalismo, enquanto instituição social e forma cultural (WILLIAMS, 

1997), viabilizando a construção e uso do conceito metodológico de modo de 

endereçamento, também contribuíram para a emergência de uma nova forma de pensar 

a juventude.  

Foi a partir das contribuições de Stuart Hall já na década de 1960, e, mais tarde, 

de Lawrence Grossberg e Jesús Martin-Barbero
3
 – cada um pensando os fenômenos das 

culturas juvenis a partir de seus referenciais (ingleses, norte-americanos e latinos, 

respectivamente) – que se tornou possível compreender a ascensão da juventude e suas 

transformações históricas como um processo ligado a condições culturais, econômicas, 

sociais, políticas, identitárias, aos processos comunicacionais e, especialmente, à 

contestação dos valores da cultura hegemônica, ou seja, à construção de contraculturas e 

subculturas.  

Até então, os jovens eram objetos de pesquisa de correntes psicogenéticas e 

biológicas, que se propunham a explicar, nas primeiras décadas do século 20, quais as 

causas da delinquência jovem e as possíveis alternativas para sua superação. Ou, então, 

no princípio da sociologia da juventude, com a Escola de Chicago, por exemplo, em que 

as gangues de jovens, filhos de imigrantes operários, eram os principais objetos de 

estudo (TAVARES, 2012).  

Os Estudos Culturais permitiram olhar para os jovens, principalmente àqueles 

protagonistas de movimentos de contracultura e subcultura, e compreendê-los como 

sujeitos que, a partir de uma negociação entre as agências individuais elaboradas por si 

                                                           
3
 Principalmente, mas não exclusivamente. Escolhemos esses autores por serem importantes na 

construção e consolidação dos Estudos Culturais como campo de estudos e por terem se dedicado a 

pensar a juventude.  
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mesmos e as estruturas que as delimitam, pleiteiam transformações de ordem cultural – 

ao mesmo tempo, claro, em que negociam e reproduzem determinados aspectos.  

 

1.1 Os principais autores dos Estudos Culturais para pensar a juventude: Stuart 

Hall, Lawrence Grossberg e Jesús Martín-Barbero 

Cronologicamente, Hall foi o primeiro autor que trouxe a problemática das 

culturas juvenis para dentro dos EC por meio da obra Resistance through rituals: youth 

subcultures in post-war Britain, publicada em 1976 em parceria com Tony Jefferson. 

Os autores tentaram entender como grupos de jovens passaram a se articular em torno 

de vestuários, preocupações e estilos diferentes, e argumentam que não se tratava 

apenas de um fenômeno ligado ao mercado de consumo. 

Segundo KELLY (2006), o estudo das culturas juvenis tem sido associado ao 

campo teórico dos Estudos Culturais ingleses devido às pesquisas etnográficas 

desenvolvidas nos anos 1970, principalmente por nomes como Dick Hebdige, Paul 

Willis, Stuart Hall e Angela McRobbie, no Centre for Contemporary Cultural Studies – 

local de institucionalização dos EC dentro da Birmingham University. 

Dentro do CCCS, Hall e Jefferson editaram a coletânea Resistance through 

rituals – o principal estudo sobre culturas juvenis – que lançou as bases para o 

reconhecimento da juventude como categoria social e das culturas juvenis 

como um campo de estudos válido por si só. O objeto declarado desse texto 

seminal era explicar a cultura jovem como um ―fenômeno e seu aparecimento 

no período pós-guerra‖. Mais que isso, estes primeiros teóricos dos Estudos 

Culturais britânicos reconhecem que a cultura juvenil tem a capacidade de 

educar os jovens a pensar, sentir e desejar. Então, por exemplo, os jovens 

narram não apenas a música que eles ouvem, mas relatam que é também 

através da música que eles desenvolvem senso de pertencimento cultural e 

orientação moral. (KELLY, 2006: 31 – tradução nossa
4
).  

Apontado pela autora como texto seminal no que se refere às problematizações 

da juventude, a obra é dividida em duas partes: na primeira, faz-se uma retomada de 

diferentes autores que se dedicaram à compreensão de um conceito de juventude, 

especialmente em relação às noções de subcultura e contracultura; na segunda, são 

                                                           
4
No original: ―Within the CCCS, Hall and Jefferson‘s edited collection Resistance through rituals – a 

major study of youth culture – laid the foundation for the recognition of youth as a social category and 

youth culture as a worthy study in their own right. The stated object of this seminal text was to explain 

youth culture as ―a phenomenon and their appearance in the post war period‖. Further, these earlier 

British cultural studies theorists recognize that youth culture has the capacity to educate youth to think, 

feel and desire. So for example, youth relate not only the music they listen to, but relate also through the 

music in such a way that they develop a sense of cultural membership, and orientation to morality‖.  



22 
 

apresentados resultados estudos etnográficos desenvolvidos à luz de distintas 

configurações culturais juvenis.  

Os autores, que recuperam a noção gramsciana de hegemonia – de que 

trataremos ainda neste capítulo - localizam a discussão sobre juventude enquanto 

subculturas ou contraculturas, pensadas em sua relação com a classe social e 

tensionando, ao mesmo tempo, a cultura dos pais e a cultura dominante de determinada 

sociedade. ―Como elementos de classe e geração interagem juntos na produção de 

grupos de estilos diferentes?‖, pergunta-se a obra.  

No livro, é tecida uma crítica aos estudos feitos imediatamente após o término 

da Segunda Guerra, contexto em que as questões de juventude emergiram no cenário 

social: segundo os estudiosos, tais pesquisas focaram apenas nas rupturas em relação à 

cultura parental, negligenciando as similaridades.  

Subculturas seriam, segundo eles, conjuntos menores, localizados e 

diferenciados dentro de uma teia cultural maior. Quando se distinguem por idade e 

geração, são chamadas juvenis. As contraculturas seriam fenômenos que se construiriam 

no bojo da classe média, enquanto as subculturas estariam localizadas na classe 

trabalhadora. Segundo os autores, enquanto as subculturas da classe trabalhadora são 

claramente articuladas, próximas, quase gangues, as contraculturas da classe média são 

difusas, menos centradas em grupo e mais individualizadas. Outra diferenciação seria 

que as ações das subculturas das classes trabalhadoras são reprimidas e apontadas como 

atos de delinquência juvenil, em vez de serem reconhecidas como respostas politizadas 

e com consciência de classe. Já as contraculturas da classe média, mesmo quando nada 

politizadas, são tratadas como tal – sendo o movimento hippie um dos mais 

significantes.  

O problema da subcultura era, então, apresentado como um problema de 

desencaixe entre os objetivos de sucesso da classe média e as restrições da 

classe trabalhadora em alcançá-los. Um grupo jovem ou subcultura era 

definido como resultado da falha ou da ansiedade causadas pela rejeição das 

instituições da classe média; ou como a inabilidade para alcançar os objetivos 

dominantes devido às dificuldades de acesso às oportunidades para o sucesso. 

Em suma, havia uma visão consensual subjacente da sociedade, baseada na 

noção de Sonho Americano. A cultura jovem era uma espécie de compensação 

coletiva para aqueles que não poderiam ter sucesso (HALL & JEFFERSON, 

1976:18, tradução nossa
5
).  

                                                           
5
 No original: ―The subculture problem was then presented as a problem of the disjunction between the 

(assumed) middle-class goal of success and the restricted (working-class) means for achieving them. A 
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Em relação à segunda parte da obra, destinada ao trabalho empírico etnográfico, 

são colocados em causa grupos como os Teddy Boys
6
, Skinheads

7
, Smash Street Kids

8
, o 

papel do uso de drogas para os grupos hippies e as apropriações da blackmusic por 

grupos rivais, assim como uma problematização acerca da ausência de participação 

feminina nas subculturas juvenis pesquisadas.  

Já em Lawrence Grossberg, a questão da juventude emerge em diversos 

momentos de sua bibliografia, principalmente em articulação com o rock. Outra frente 

assumida pelo autor é a problematização da juventude como um estado da mente e do 

corpo que pode ser alcançado e comercializado, desconexo dos constrangimentos 

etários.  

Em We gotta get out of this place: popular conservatism and post modern 

culture (1992), título emprestado da música homônima da banda The Animals (1965) 

Grossberg trata do papel central do rock na formação de uma cultura popular no 

contexto pós-guerra e da manutenção de sua importância nas lutas políticas 

contemporâneas.  

Além de problematizar os Estudos Culturais, ele se vale do conceito de formação 

discursiva de Michel Foucault – articulação que também construiremos neste estudo – 

para argumentar sobre a emergência de uma formação cultural particular, que, segundo 

ele, ―descreve as linhas que distribuem, localizam e conectam práticas culturais, efeitos 

e grupos sociais‖ (GROSSBERG, 1992: 25, tradução nossa
9
). A noção foucaultiana de 

                                                                                                                                                                          
young group or a subculture was defined as the result of status-failure, or anxiety because of rejection by 

middle-class institutions; or as the inability to achieve dominant goals because of blocked opportunities 

for success. In short there was and underlying consensual view of society based on a belief in the 

American Dream (of success). Youth culture was a sort of collective compensation for those who could 

not succeed.  

6
Tribos de jovens do sexo masculino, filhos da classe trabalhadora britânica das décadas de 50 a 70 do 

século passado, que se diferenciavam pelo uso de roupas inspiradas nos estilos da era eduardiana, pelo 

consumo de rock e rockabilly norte-americano e pela violência nos embates com outros grupos.  

7
Os ―cabeça-raspada‖ também são uma subcultura surgida no mesmo espaço-tempo-classe social dos 

Teddy Boys, que, mais tarde, agregaram questões de raça e política como elementos centrais em sua 

constituição identitária.  

8
Grupo que se reunia em uma esquina na localidade de Sunderland, no Reino Unido, com o objetivo de 

―fazer nada‖. 

9
No original: ―A cultural formation describes the lines that distribute, place and connect cultural practices, 

effects and social groups‖.  
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regime de verdade, de que trataremos nas próximas linhas, também é articulada pelo 

livro.  

Segundo Grossberg, qualquer descrição sobre o rock precisa reconhecer que ele 

é mais que uma conjunção entre letra e música, uma commodity de produção e 

consumo; sua popularidade e poder estão localizados em um complexo rol de relações, 

não apenas com outros estilos musicais, mas performances e fãs, estruturas sociais e 

relações econômicas, convenções estéticas e representações midiáticas. Nesse sentido, 

diz o autor, pode-se falar em uma cultura do rock.  

Uma das principais características dessa cultura, que nos interessa em particular, 

é o poderoso nexo que se permite entrever entre formas específicas da cultura popular e 

as culturas juvenis. É preciso ir além do entendimento de que o rock foi produzido para 

uma audiência que estava localizada em um contexto de diferença social e geracional. É 

óbvio, argumenta o autor, que a cultura do rock foi amplamente produzida e 

comercializada para um público jovem, cuja identidade como jovem não foi apenas 

construída por membros dessa audiência, como também pela indústria, por instituições 

políticas e por discursos sociais. Porém, ater-se a esse entendimento silencia outras 

questões igualmente importantes.  

Em primeiro lugar, o significado de juventude não é claro: quais as relações 

entre a juventude como uma marcação geracional e cronológica, como uma escala de 

diferenças históricas e como um efetivo estado ou atitude? Em segundo, torna opacas as 

articulações da audiência jovem com as estruturas de classe, raça, etnia, gênero e 

diferenças sexuais.  

Não é apenas o fato de sua audiência que define a articulação do rock e as 

culturas juvenis, mas, nessa articulação, a interação entre estruturas 

econômicas, geracionais e musicais, que se tornou em um novo local onde 

campos sociais e culturais foram reestruturados (GROSSBERG, 1992:76, 

tradução nossa
10

).  

Já em Caught in the crossfire: kids, politics and America‟s future (2005), 

Grossberg se ocupa em argumentar que a sociedade estadunidense declarou guerra às 

crianças [war on kids], onde os discursos que circulam sobre infância e juventude 

                                                           
10

No original: ―It is not merely the fact of its audience that defines the articulation of rock and youth 

cultures, for in this articulation, the interaction between economic, generational and musical structures 

becomes a new principle by which the social and cultural fields were restructured‖. 
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tendem a demonizá-los. Essa guerra se articula por meio das condições de maus-tratos, 

vigilância e regimes disciplinares, medicalização e criminalização.  

Desde então, a questão que perpassa a bibliografia de Grossberg, já está 

presente, delineando seu pensamento: ―What‟s going on in America?‖ (p. 6). Ele aposta 

na ideia de que, nos últimos 25 anos, a forma como os norte-americanos falam e pensam 

sobre as crianças e, consequentemente, como as tratam, tem se transformado: de uma 

sociedade que celebrava suas crianças, para outra que as hostiliza. O fenômeno estaria 

ligado, segundo ele, à forma como essas pessoas estão dando sentido a sua noção de 

futuro. 

Fazendo Estudos Culturais, Grossberg explicita os nexos entre as dinâmicas 

econômicas do país e o que ele chama de ―cultura da guerra‖ - importante elemento 

configurador daquela realidade, para explicar essa transformação enquanto parte de um 

processo maior de luta permanente pelo processo de reconfiguração social.  

Nesse livro, ele considera a juventude contemporânea como o retrato da 

contradição – é a ela que Grossberg se refere, no título da obra, quando menciona o fogo 

cruzado [crossfire]: mobilidade, fluidez e fragmentação encontram intolerância, 

crueldade e violência crescentes. Crianças e jovens são significados enquanto culpados 

pelas ameaças ao bem-estar da nação. 

 É importante marcar que, embora o autor não se proponha a generalizações e, a 

todo momento, insista que está endereçando seu olhar a uma sociedade específica e em 

uma cronologia particular, olhar para a juventude do espaço-tempo Brasil 

contemporâneo faz com que encontremos uma configuração semelhante aos achados de 

Grossberg – como veremos no decorrer desta pesquisa.  

Nós vivemos, pelo menos parte do tempo, em uma imagem retoricamente 

construída de crianças fora do controle – inimigos se escondendo nos nossos 

espaços mais íntimos. As respostas – tolerância zero, criminalização e 

aprisionamento, drogas psicotrópicas e confinamento psiquiátrico – sugerem 

não apenas que nós abandonamos a atual geração de crianças, mas que nós 

pensamos nelas como ameaças que precisam ser contidas, punidas e apenas em 

alguns casos recrutadas para o nosso lado. De acordo com o Fundo de Defesa 

das Crianças, a cada segundo um estudante é suspenso em uma escola pública 

de ensino médio, e a cada dez segundos, um deles sofre punição física; a cada 

vinte segundos, uma criança é detida. Criminalização e medicalização são 
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baratos (financeiramente e emocionalmente) e maneiras convenientes para lidar 

com nossos medos e frustrações (GROSSBERG, 2005:36, tradução nossa
11

).  

Já em We all Want to change the world (2015) o autor se mostra preocupado 

com o que está (e o que não está) acontecendo nos EUA em relação aos rumos do 

neoliberalismo e ao posicionamento da esquerda enquanto oposição. Embora não trate, 

nesse momento, especificamente sobre juventude, a questão da contracultura permeia a 

obra. Para Grossberg, o conceito de juventude se deslocou da noção de contracultura 

(como era entendida nos anos 1960 e 1970), transformando-se em uma expressão de 

possibilidades - um compromisso com o movimento e a mudança.   

Ele afirma que seu otimismo em um mundo melhor já não é mais o mesmo que 

quando começou sua vida intelectual e política, articulada aos movimentos sociais que 

tomavam corpo na América dos anos 1960, ligados aos direitos civis, à contestação da 

guerra e à contracultura. O livro foi construído como a autocrítica e a autorreflexão 

acerca das estratégias, entendimentos e tecnologias da esquerda. Para ele, ―a esquerda 

precisa entender o lugar do afeto nas políticas contemporâneas tanto como uma luta 

contínua quanto uma condição fundamental para uma esquerda de oposição eficaz‖ (p. 

37, tradução nossa
12

).  

Para tratar daquilo que ele chama de ―movimento dos movimentos‖ [movement 

of movements], ele convoca a questão da contracultura dos anos 1960 não apenas para 

avaliar seus fracassos, mas rever suas vitórias. A expressão construída por Grossberg se 

refere a uma saída à esquerda vislumbrada por ele, construída a partir da aliança de 

diferentes movimentos de luta que objetivam mudar o mundo, criando um novo projeto 

histórico compartilhado. 

Uma das premissas de sua argumentação é que, contemporaneamente, existem 

mais movimentos de ativismo progressista do que a qualquer tempo durante o último 

                                                           
11

No original: ―We live, for at least part of the time, in a rhetorically constructed picture of kids out of 

control, an enemy hiding within our most intimate spaces. The responses – zero tolerance, criminalization 

and imprisonment, psychotropic drugs and psychiatric confinement – suggest not only that we have 

abandoned the current generation of kids but that we think of them as a threat that has to be contained, 

punished and only in some cases, recruited to our side. According to the Children‘s Defense Fund, every 

second, a public high schools student is suspended; every ten seconds, a public high school student is 

corporally punished; every twenty seconds, a kid is arrested. Criminalization and medicalization are 

cheap (financially and emotionally) and expedient ways to deal with our fears and frustrations‖. 

12
No original: ―The left needs to understand the place of affect in contemporary politics as both an 

ongoing struggle and as a crucial condition of the possibility of an effective oppositional left‖. 
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século, inclusive nos anos 1960. A esquerda, porém, não parece estar preparada, 

segundo ele, para convergir essas lutas em um projeto conjunto. ―Eu também acredito 

que uma possível lição de história é que as forças mais poderosas para a mudança são 

aquelas que abraçam as multiplicidades disponíveis‖ (GROSSBERG, 2015: 236, 

tradução nossa
13

).  

Lawrence Grossberg acredita que a contracultura dos EUA é silenciada pelos 

intelectuais locais, que preferem lançar olhar para os acontecimentos de Maio de 1968 

em Paris, de revolta estudantil, como movimento de insurreição, relegando a 

contracultura à história popular e à nostalgia. Para o autor, ao contrário, revisitar a 

contracultura pode prover pistas para a construção do ―movimento dos movimentos‖. 

Ele aposta na ideia de que as múltiplas lutas, estilos, práticas, questões, etc., precisam se 

organizar e se expressar enquanto contracultura, ou seja, como um efetivo espaço de 

contestação contra as organizações.  

O espanhol radicado na Colômbia Jesús Martin-Barbero, outro importante autor 

dos Estudos Culturais, também tem dedicado parte de seus estudos para compreender a 

juventude. Embora nenhum de seus livros trate da questão em particular – talvez o mais 

próximo seja La educación desde la comunicación (2003), em que a escola é 

problematizada pelo contexto de midiatização e novos dispositivos de comunicação – o 

assunto perpassa as preocupações de Martín-Barbero em diversos momentos.  

Para ele, nossa conformação societária contemporânea está caracterizada por um 

desordenamento cultural, catalizado, radicalizado e reforçado pela televisão, que 

permite aos mais jovens estarem presentes em interações e assuntos que, historicamente, 

foram circuncidados pelas grades daquilo que é construído como sendo da seara da vida 

adulta.  

Nesse desencaixe, em que ―nem os pais constituem o eixo norteador das 

condutas, nem a escola é o único lugar legitimado de saber, nem o livro é o centro que 

articula a cultura‖ (MARTÍN-BARBERO, 2002:11), os meios de comunicação – e não 

apenas a TV - adquirem status de protagonismo não só pelo que representam por si 

mesmos, mas também pelos modos com que são consumidos e apropriados, construindo 

                                                           
13

No original: ―I also believe that one possible lesson of history is that the most powerful forces for 

change are those that have embraced the multiplicities available to them‖. 
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bases de legitimidade capazes de colocar em xeque as instituições já sedimentadas, 

como a escola.  

(...) a escola tampouco consegue contribuir para a construção da sociedade, 

para a formação de cidadãos. Ela ainda está dedicada a tornar os jovens 

repetidores da palavra, a fazê-los memorizar livros, enquanto não os ajuda a 

analisar um simples telejornal, a ser pessoas criativas (MARTÍN-BARBERO, 

2012, sem página).  

De acordo com o autor, o saber foi historicamente centralizado por diferentes 

organizações sociais, desde os sacerdotes egípcios, passando pelos monges medievais e 

chegando às escolas atuais. A mídia, porém, da forma como está organizada em nossa 

cultura contemporânea, tem modificado as formas de circulação do conhecimento, o que 

resulta em uma conjuntura em que a escola não é [mais] o único lugar do saber 

legitimado.  

As novas formas de se expressar construídas a partir da articulação cultural de 

novos dispositivos de comunicação são de interesse de Martín-Barbero. Ele acredita, 

citando a antropóloga Margaret Mead, que a experiência dos jovens já não cabe mais na 

linearidade da palavra escrita, abrindo espaço para o desenvolvimento da expressividade 

por meio das novas tecnologias.  

Outra preocupação que permeia seus escritos diz respeito à ―problemática de 

contradições‖ (MARTIN-BARBERO, 2003, sem página) enfrentada pelos jovens na 

contemporaneidade.  

Estamos diante de uma juventude que possui mais oportunidade de alcançar a 

educação e a informação, porém, muito menos acesso ao emprego e ao poder, 

dotada de maior aptidão para as mudanças produtivas, mas que acaba sendo, no 

entanto, a mais excluída desse processo; com maior afluência ao consumo 

simbólico, mas com forte restrição ao consumo material ; com grande senso de 

protagonismo e autodeterminação, enquanto a vida da maioria se desenvolve 

na precariedade e na desmobilização; e, por fim, uma juventude mais objeto de 

políticas do que sujeito –ator de mudanças. (MARTÍN-BARBERO, 2008:12). 

O autor advoga a favor da ideia de que a forma como a juventude se constrói 

está intimamente ligada a um contexto social maior, e os problemas que costumam ser 

apontados como características da juventude, geralmente, são questões sociais e não 

apenas geracionais. A nova realidade, diz ele, exige que os olhares lançados à juventude 

sejam mais profundos do que os preconceitos que os acompanham. Segundo Martín-

Barbero, os jovens são vistos como sujeitos sem memória, que não leem, que são 

conformistas, mas que esses são traços das conformações societárias da atualidade. Para 

exemplificar o ponto de vista, ele conta que cresceu em um pequeno povoado, numa 
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casa pequena construída pelo tataravô, que dialogava com cinco gerações anteriores a 

ele, portanto, cheia de marcas do passado. Já seus filhos foram criados em um 

apartamento sem qualquer vestígio dos que passaram por ali.  

Outra conclusão importante a que chega Martín-Barbero, que vai ao encontro de 

GROSSBERG (2005), mesmo estudando contextos tão diversos como Colômbia e 

EUA, respectivamente, é que as preocupações da sociedade com o mundo da juventude 

estão focadas na propalada participação dos jovens como agente da insegurança em que 

vivemos, silenciando as transformações e transtornos por que vêm passando as novas 

gerações. O autor afirma, ainda, que boa parte dos estudiosos que se dedica à juventude 

como objeto de pesquisa reforça esse viés – pesquisadores esses denominados por ele de 

―violentólogos‖ (1998:28).  

(...) também preocupa a sociedade o desajuste dos jovens com as instituições 

escolar e familiar, simbolizada na obsessão de que os jovens estão perdendo 

dos ―valores‖, que estaríamos diante de uma juventude ―sem valores‖, 

preocupação de raiz moralista, incapaz de compreender, de dar conta da 

transformação dos valores: de por que há valores que perdem e quais são os 

que se ganham, os que estão perdendo força e os que são recriados (MARTIN-

BARBERO, 1998:2003).   

Estando nosso foco de pesquisa em como as juventudes vêm sendo negociadas 

em relação aos principais telejornais da Rede Globo, produtos culturais de legitimado 

poder de fala, é importante que nos utilizemos, ainda, das problematizações trazidas 

pelos Estudos Culturais para pensar poder e hegemonia. Por meio desse último 

conceito, também, aproximaremos esta pesquisa de algumas discussões do filósofo pós-

estruturalista francês Michel Foucault, dado que é através de suas noções de discurso e 

formação discursiva que construímos nosso entendimento sobre juventude.  

 

1.2  Por que pensar a juventude é uma questão de poder e hegemonia 

Neste estudo, consideramos a juventude brasileira como uma formação 

discursiva, no sentido foucaultiano, constituída por distintos discursos, de diferentes 

matrizes, forjados em diversos tempos históricos, onde se disputa o que se pode dizer e 

quem é legítimo para dizer sobre a juventude. Aí estão inscritas, portanto, questões de 

poder e de luta pela hegemonia. Não se trata, dessa forma, de moldar um conceito de 

juventude ou mesmo mapear conceitos, no plural.  
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 Para pensar esses conceitos no âmbito dos Estudos Culturais, é imprescindível 

que recorramos às contribuições de Antonio Gramsci. Contudo, é preciso atualizá-las – 

o que faremos por meio de, novamente, Lawrence Grossberg – visto que o contexto 

econômico, político cultural e histórico em que o filósofo italiano construiu seu 

pensamento e, principalmente, o tipo de capitalismo que influenciava (e era 

influenciado por) tais esferas na década de 1930 não são mais totalmente válidos para 

pensar o contemporâneo. A obra de Gramsci foi forjada em uma conjuntura de crise do 

capitalismo (anos 1920 e 1930) e ascensão do nazifascismo europeu. Á época, o 

marxismo se ocupava, principalmente, em entender o motivo de a revolução proletária 

não ter acontecido no ocidente e as razões que levaram os russos a alcançá-la – a 

Revolução Russa, que criou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), data 

de 1917.  

Influenciado pelas leituras de Lenin, Gramsci, fundador do Partido Comunista 

da Itália, construiu noções de poder e hegemonia a partir de continuidades e 

deslocamentos no que se refere à relação de determinação entre base e superestrutura do 

marxismo ortodoxo. É importante marcar, porém, que há pontos de diferenciação entre 

a obra desses autores. Segundo PORTELLI (1975), enquanto para Lenin a hegemonia 

se referia apenas à ditadura do proletariado, Gramsci explica o conceito por meio do 

destaque à importância em construir uma classe dominante que se mantivesse no poder 

através do consentimento das massas e não apenas do poder coercitivo.  

 
Gramsci trabalha, em geral, dentro do paradigma marxista. Contudo, ele 

revisou, renovou e sofisticou amplamente muitos dos aspectos dessa estrutura 

teórica para torná-la mais pertinente às relações sociais contemporâneas no 

século vinte. (...) Sobretudo, sua obra coloca em funcionamento conceitos que 

o marxismo clássico não forneceu, mas sem os quais a teoria marxista não 

conseguiria explicar adequadamente os complexos fenômenos sociais que 

encontramos no mundo moderno. (HALL, 2003:294-5) 

 

Para a teoria marxista pré-gramsciana, o poder estava no Estado, pois ali estão as 

armas, o aparato coercitivo. Nessa abordagem, no sentido de que a preocupação, 

naquele momento, era promover a viabilidade da conquista do poder pelo proletariado, 

depreende-se que há uma relação de sinonímia com o conceito de política/Estado.  

Segundo ORTIZ (2004), as ciências sociais tradicionalmente tendem a 

identificar poder e política, com exceção à sociologia da religião, de Max Weber. O 

autor defende a necessidade de afastamento conceitual, já que, segundo ele, o poder 
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como algo imanente às sociedades, às relações sociais, nem sempre se atualiza em 

política. ―Conceber a esfera da cultura como um lugar de poder significa dizer que a 

produção e a reprodução da sociedade passam necessariamente por sua compreensão‖ 

(ORTIZ, 2004: sem página). Gramsci deslocou e ampliou tal entendimento, ao construir 

outras noções de poder e de Estado: 

[poder como] vasto arranjo de instituições por meio das quais as relações de 

poder são mediadas na sociedade: educação, a mídia de massa, parlamentos e 

tribunais, todas são atividades e iniciativas que formam o aparato político e 

cultural da hegemonia das classes dominantes (GRAMSCI, 1971: 244).  

[Estado como] todo um complexo de atividades políticas e teóricas com as 

quais a classe dominante não somente justifica e conserva sua dominação, mas 

manobra para conquistar o consentimento ativo daqueles que estão subjugados 

a suas regras (GRAMSCI, 1971: 245).  

Apesar do importante desencaixe entre poder e Estado, e a proposta de repensar 

este último a partir da noção de ideologia, destacando o papel do convencimento e 

diminuindo a importância da coerção, Gramsci reproduz, em parte, a ideia de poder 

enquanto aquilo que se arrebata, que se possui, a fim de submeter o outro (no caso, a 

classe dominada) à sua vontade.   

Gramsci procurou demonstrar, ao identificar outro tipo de hegemonia em relação 

à política, já apontada por Lênin, que a natureza do domínio burguês sobre a sociedade 

civil havia se alterado: a força do sistema capitalista estaria menos assentada no poder 

coercitivo do Estado, e mais na assimilação, por parte dos dominados, de uma 

concepção de mundo que pertence aos dominantes – que extrapolaria a noção de falsa 

consciência. Hall (2003) entende que o conceito de hegemonia é expandido por 

Gramsci.  

Para o italiano, haveria um processo de coordenação entre os interesses de um 

grupo dominante e os interesses dos dominados, de forma que se poderia falar em 

hegemonia como uma dominação consentida ou, em outras palavras, como uma 

liderança moral e intelectual.  

Ele entende a construção da hegemonia a partir de uma articulação entre a 

coerção, que é exercida pelo Estado, ou, como prefere Gramsci, pela ―sociedade 

política‖, e o consenso, disputado no âmbito da sociedade civil. A coerção, porém, não 

se processa por meio do uso da força. ―Trata-se de um sistema ideológico que envolve o 

indivíduo, integra-o desde o universo escolar, na infância, passando pela igreja, pelo 
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exército, pela justiça, pela cultura, e assim por diante ao longo de toda a sua vida. Nesse 

processo, as classes subalternas são dominadas pela ideologia das classes dominantes‖ 

(GRUPPI, 1978:68).  

Segundo VICENTINI (1975), o fio condutor de toda a pesquisa de Gramsci é a 

crise da hegemonia burguesa. ―A crise não gera espontaneamente a revolução se não 

forem construídas, firmemente, as condições de hegemonia da nova classe, não somente 

no campo econômico, quanto no político e ideológico‖ (VICENTINI, 1975, sem 

página).  

Essas questões nos levam a outra distinção necessária, que vão ao encontro da 

afirmação de Hall, sobre a extensão de conceitos marxistas, empreendida por Gramsci: 

o entendimento do italiano sobre hegemonia deixa entrever que seu conceito de classe 

não se restringe aos detentores e não detentores dos meios de produção, como nos textos 

seminais. A classe hegemônica não resulta, para ele, apenas da divisão social do 

trabalho, mas também do jogo que se processa em outros âmbitos, como no cultural e 

no ideológico.  

GRUPPI (1978) afirma que a hegemonia do proletariado em Gramsci, que 

corresponde à ditadura do proletariado de Lênin, representa a transformação, a 

construção de uma nova sociedade, com uma nova estrutura econômica, uma nova 

organização política e, também, uma nova orientação teórica e conceitual.  

A hegemonia é a capacidade de direção, de conquistar alianças, a capacidade 

de proporcionar uma base social ao Estado proletário. Neste sentido, pode-se 

dizer que a hegemonia se realiza na sociedade civil enquanto a ditadura do 

proletariado é a forma estatal que assume tal hegemonia (GRAMSCI, 1966: 

13).  

O conceito de hegemonia em Gramsci relativizou a metáfora da base e 

superestrutura ao colocar instituições e práticas que antes estavam relegadas à 

determinação, como a igreja e os meios de comunicação, enquanto ―terreno onde a 

hegemonia é ganha ou é perdida‖ (ESCOSTEGUY, 2001: 80). A própria disputa entre 

alta e baixa cultura, tão cara aos Estudos Culturais, é travada no palco da hegemonia. A 

disputa entre o que se pode dizer sobre as juventudes, tão cara a esta pesquisa, idem.  

A cultura, ou melhor, a batalha cultural é central na construção da hegemonia 

gramsciana, pois é ali que se processa a conquista do consenso, visto que a tomada e 

manutenção do poder pelas classes dominantes se fazem, na nova conjuntura capitalista 
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analisada por Gramsci, menos pelas vias de força e mais através de uma espécie de 

dominação que está no âmbito das ideias, dos valores e da visão de mundo. E se 

estamos falando de batalha, há de se considerar que toda hegemonia resulta em contra-

hegemonia; nesse sentido, o autor marca o caráter dinâmico, processual e instável da 

hegemonia – ela precisa ser constantemente reelaborada positivamente e sempre há a 

possibilidade de crise e desintegração.  

Para estudarmos disputas discursivas sobre o que se pode e quem pode falar 

sobre as juventudes, poder e hegemonia são, portanto, peças-chave. Os conceitos nos 

são caros no sentido de que há uma disputa sobre quem são os atores autorizados e 

legitimados a discursivizar sobre e a juventude, e, em nossa sociedade contemporânea, 

os telejornais analisados ocupam um lócus importante nesse processo – visto que se 

constrói através de um pacto com o telespectador baseado na verdade. Também se trata 

de uma disputa de poder a luta que se processa a respeito de quais são as formas e os 

conteúdos que convocam falar sobre juventude no telejornal. Além disso, como nos 

lembra GROSSBERG (1992), os entendimentos sobre a juventude em determinado 

espaço-tempo se baseiam em uma disputa geracional, pois os espaços que os jovens 

ocupam já estavam pré-definido dentro da narrativa social antes mesmo de eles 

chegarem.  

Na obra Cabeça de Porco (2005), o relato de Celso Athayde, que junto com MV 

Bill e Luiz Eduardo Soares, entrevistou, de norte a sul do país, adolescentes envolvidos 

com tráfico de drogas – na gíria conhecidos por ‗falcões‘ – ajuda a compreender o poder 

de legitimação do jornalismo e as disputas que são travadas na construção dessa 

verdade. 

Não queríamos desprezar o formato convencional das pesquisas sobre 

violência, queríamos apenas aproveitar a vantagem de não saber a forma 

convencional, para não parecer com os intelectuais que tentam patentear as 

favelas com números absurdos, números que viram verdades quando vão para a 

mídia e não são contestados por ninguém. Claro, quem vai contestar os 

números dos intelectuais quando são apresentados nos jornais de grande 

circulação, com tabelinha e tudo? Vira verdade absoluta e assunto encerrado 

(ATHAYDE, 2005:30).  

Através da legitimidade conferida nesse diálogo, construído historicamente, os 

telejornais têm poder de, sob o manto e a justificativa da verdade dos fatos, reelaborar 

discursos sobre as juventudes, reforçando certos discursos e silenciando outros. 
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Um eventual exemplo dos poderes de coerção social contemporâneo e que 

impera sob a lógica da sedução é a mídia. A diagramação dos programas de 

TV, dos jornais diários e da publicidade é orientada por expectativas 

construídas pelo mundo adulto sobre o que seria importante para os jovens. 

Nesse universo representacional, os jovens são filtrados por adjetivações que, 

em muitas ocasiões, misturam elementos negativos, estigmatizações e 

construções identitárias com evidente tom discriminatório. Assim, na 

atualidade, parece que os meios de comunicação apresentam duas opções sobre 

a construção simbólica da juventude: por um lado, ancorada no universo da 

moda e da publicidade e, por outro lado, ligado à violência e à delinquência 

(GADEA, 2013:12).  

A hegemonia se faz, assim, como combinação de coerção e consenso. E o 

consenso se constrói através de concessões econômicas secundárias e do 

convencimento político e ideológico. A mídia tem, nesse sentido, um papel 

notável neste esforço permanente e cotidiano de convencimento (ALMEIDA, 

2011: 123).  

Nesse processo de ditos e não ditos é que emerge a importância desses 

conceitos: se queremos entender disputas discursivas entre o que se pode e o que não se 

pode dizer, estamos, em outras palavras, em busca das batalhas travadas entre os 

discursos hegemônicos e suas fissuras, suas negações, suas contradições (GOMES, 

2009).  

Não é possível pensar hegemonia desarticulada das discussões de poder. A 

noção de poder a que nos fiamos nesta pesquisa o entende como algo que reside nas 

relações, e, portanto, está capilarizado, pulverizado, diluído, na teia social. Apenas a 

partir dessa definição é que podemos construir nosso problema de pesquisa: se o poder 

irradiasse de um ponto central, não haveria espaço para disputa discursiva acerca do que 

se pode dizer sobre as juventudes e quem está autorizado a dizer. Dessa forma, a 

aproximação com Michel Foucault é obrigatória.  

 

1.3 Aproximações possíveis entre os Estudos Culturais e Michel Foucault 

Segundo HALL (2003), os Estudos Culturais são uma formação discursiva
14

 no 

sentido foucaultiano do termo; o francês também é referência para Lawrence Grossberg 

(2003, 2015), que, em suas obras mais recentes, tem se valido dos conceitos de biopoder 

e biopolítica – esse último em uma aproximação com Giorgio Agamben, que segundo 

ele, ampliou e tensionou os significados construídos por Foucault – para pensar 
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O entendimento de formação discursiva é central para darmos coesão a esta proposta metodológica e 

será problematizado nas próximas páginas.  
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questões sobre as transformações na contemporaneidade que são de seu interesse, como 

as mudanças no capitalismo e os rumos da esquerda.  

Segundo BRATICH, PACKER & MCCARTHY (2003), é quase impossível 

discutir, contemporaneamente, a escola foucaultiana ou os Estudos Culturais sem 

reconhecer as imbricações mútuas entre esses dois campos. A chegada do pensamento 

de Michel Foucault redefiniu a forma de se encarar a problemática em torno de cultura e 

poder. Para os autores, porém, essa intersecção nunca foi um projeto uniforme ou 

singular, devido ao fato de que existem muitos foucaults, assim como existem diversas 

versões dos Estudos Culturais.  

GROSSBERG (2003) acredita que os principais conceitos de Foucault 

convocados pelos Estudos Culturais e os responsáveis por promover esta aproximação 

variam de acordo com as apropriações feitas em diferentes contextos de pesquisa 

desenvolvidos em distintos países. No Centre for Contemporary Cultural Studies, 

grande parte dos estudiosos não estava aberta às contribuições do francês. Isso se deu, 

na opinião de Grossberg, mais pelas utilizações de Foucault em língua inglesa, focadas 

na questão da micropolítica, do que pela sua obra como um todo.  

Para o autor, outra aproximação entre Estudos Culturais e Foucault é a assunção 

do marxismo como base teórica ao mesmo tempo em que a critica, negando 

determinados aspectos de sua versão ortodoxa.  

É como quando as pessoas dizem que Foucault não é um marxista, ele diz, 

‗bem, eu cito Marx o tempo todo, mas eu apenas não coloco pontos de 

exclamação ao redor disso. E se você não reconhece isso, então é melhor você 

voltar atrás e ler Marx antes de me acusar de não ser um marxista‘ 

(GROSSBERG, 2003:34, tradução nossa
15

).  

 Uma possibilidade de aproximação entre Foucault e o marxismo foi proposta por 

Barry Smart em 1983, no livro Foucault, Marxism and Critique. Naquele momento, o 

autor parte do pressuposto de que o marxismo passa por uma crise e seriam necessárias 

complexificações teóricas que fossem além da releitura dos clássicos.  

É importante fazer um nexo histórico para entendermos melhor a interpretação 

de Smart: à época, na iminência da queda do Muro de Berlim (1989), a União das 
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 No original: ―Like when people say that Foucault isn‘t a Marxist, he says well I cite Marx all the time, 

but I just don‘t put quotation marks around it. And if you don‘t recognize it, then you had better go back 

and read Marx before you accuse me of not being a Marxist‖. 
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Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), símbolo da revolução e do projeto socialista, 

perdia forças e se rendia à batalha contra o capitalismo. Segundo o autor, os problemas 

por que estavam passando as sociedades socialistas podiam ser interpretados como 

sintomas dolorosos da uma complexa fase de transição, revelando dificuldades que a 

teoria não poderia ter antecipado; ou como evidência da falência da promessa de 

revolução. Nos dois casos, o marxismo estaria cercado por pontos de interrogação.  

 Como uma alternativa para adensar a teoria e dar conta das novas configurações 

sociais que se descortinavam, o autor propõe a abertura dos preceitos marxistas à 

incorporação do conceito de poder de Foucault. Segundo ele, o francês apresenta um 

ponto de vista não econômico para um melhor entendimento da conexão entre política e 

economia. Para Foucault, poder é algo exercitado, vivido, mais que dado ou 

intercambiado. Ele funciona mais como relação de forças que como sinônimo de 

‗manutenção e reprodução das relações econômicas‘, como é definido no marxismo 

clássico.  

Para Foucault, as relações de poder não emanam de algo soberano, um estado 

ou uma classe hegemônica. O conceito convencional [para o marxismo 

ortodoxo] das relações de poder como algo que se refere às formas de poder 

estatal, que por sua vez têm sido interpretadas como algo que serve aos 

interesses de uma classe dominante, tem sido rejeitado porque negligencia as 

especificidades das relações de poder (SMART, 1983:92, tradução nossa
16

).  

 Para o autor, Foucault não só analisa o poder atuando na produção de efeitos que 

influenciam nos níveis da regulação do corpo e do indivíduo, mas também o poder 

atuando na produção de formações discursivas, notavelmente discursos que se 

constroem como verdadeiros e, dessa maneira, asseguram poderes específicos.  

 Toby Miller (2003), outro importante autor dos Estudos Culturais, também 

reforça a ideia de que as preocupações dessa corrente teórica perpassam conceitos 

centrais da obra de Foucault, como arqueologia e discurso.  

Eu acredito que se espera dos Estudos Culturais algo sobre poder e 

subjetividade, conectado às políticas dos movimentos sociais, que mapeie as 

iniciativas, ao menos na retórica. Esses são conceitos [poder e subjetividade] 

que compeliam Foucault, e que estão lá através das noções de genealogia, 
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No original: ―For Foucault relations of power do not emanate from a soveirgn, a state, or a ruling class. 

The conventional radical conceptualization of particular manifestations of power relations in terms of the 

all-encompassing form of state power, which in turn has been interpreted as representing or serving the 

interests of a dominant class or fractions, has been rejected because of its neglect of the specificity of 

power relations‖.  
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arqueologia, discurso, qualquer um desses conceitos que são aplicados para 

responder às questões sobre como o mundo é construído, como as pessoas 

tomam suas decisões e como o espaço é ocupado. Essas coisas são 

preocupação relativamente constante e parte integrante de muito do que se 

passa sob o signo dos Estudos Culturais. (MILLER, 2003:28, tradução 

nossa
17

).  

 No momento em que os autores dos Estudos Culturais propõem um 

deslocamento no conceito de cultura, que se transformou de ―processo geral de 

desenvolvimento íntimo‖ para ―a cultura como um modo inteiro de vida‖ (WILLIAMS, 

1977:22), ela passa a ser entendida como um espaço privilegiado de disputas de poder – 

conceito central em Foucault. Aliás, o entendimento do exercício estratégico do poder, 

para Foucault, se aproxima dos pressupostos do conceito gramsciano de hegemonia. 

Segundo ele, se o poder só tivesse a função de reprimir, se agisse apenas por meio da 

censura, da exclusão, do impedimento, se apenas se exercesse de um modo negativo, ele 

seria muito frágil.  

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer 

não você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se 

mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força 

que diz não, mas que, de fato, ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 

forma saber, produz discurso. (FOUCAULT, 1979:8).  

 

Para Foucault, o peso do poder institucional, encarnado pelo Estado, ganha 

menor relevância do que o poder difuso, que marca todas as relações sociais e que toma 

forma a partir de certas práticas vigentes em conformações culturais e históricas 

determinadas (FOUCAULT, 1987), ou seja, sua concepção se dá em uma abordagem 

não jurídica. Nessa linha de pensamento, não há o poder, mas há relações de poder, em 

que o macropoder estatal se articula com micropoderes difusos, estabelecidos e 

reivindicados nas relações sociais: ―o poder não é um objeto natural, uma coisa; é uma 

prática social e, como tal, constituída historicamente‖ (FOUCAULT, 1979:32).  

O poder, para o autor, é quase sempre compassivo, a violência não é necessária; 

através dele as pessoas são compelidas, sem coerção aparente, a dizer e fazer coisas que 

não estão, necessariamente, no seu rol de interesses, mas nos interesses do poder 
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No original: ―I guess that within cultural studies one hopes that there is something about power and 

subjectivity and connectedness to social-movement politics that maps out the enterprise, at least 

rhetorically. Those are concepts that compel Foucault, that are there throughout genealogy, archeology, 

discourse, any of these other concepts that get applied to answer how is space occupied. These things are 

meant to be fairly constant concerns that are integral to much of what goes on under the sign of cultural 

studies‖.  
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dominante. Esse ponto fica muito claro na convocação do Panóptico por Foucault, na 

obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão (1987), que é um modelo arquitetônico 

prisão proposto pelo filósofo Jeremy Bentham em 1785.  

A construção é composta de um prédio em formato de anel que circunda uma 

torre de janelas vazadas onde fica o vigia. Já a construção periférica é divida em celas 

com duas janelas: uma externa, de onde se permite a entrada da luz, e outra interna, que 

corresponde à abertura na torre. Ali, são colocados aqueles que estão à parte d convívio 

social: loucos, doentes, condenados, operários, que estão cativos de sua própria 

visibilidade, denunciada pela claridade constante. No anel periférico, se é totalmente 

visto sem nunca ver, na torre central vê-se tudo sem nunca ser visto. 

Daí o efeito mais importante do Panóptico: induzir no detento um estado 

consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento 

automático do poder. Fazer com que a vigilância seja permanente em seus 

efeitos, mesmo se é descontínua em sua ação; que a perfeição do poder tenda a 

tornar inútil a atualidade de seu exercício; que esse aparelho arquitetural seja 

uma máquina de criar e sustentar uma relação de poder independente daquele 

que o exerce; enfim, que os detentos se encontrem presos numa situação de 

poder de que eles mesmos são os portadores (FOUCAULT, 1987: 224-5). 

Outro ponto importante em Foucault é a possibilidade de pensar que se há poder, 

há resistência – conceito muito caro aos EC - também proveniente de pontos móveis e 

transitórios que [também] se distribuem pela estrutura social, seguindo a lógica difusa 

do pensamento. Nesse contexto, emerge a disputa ou, no vocabulário foucaultiano, a 

‗guerra‘ pelo poder – que se ganha e se perde.  

No âmbito dos autores dos Estudos Culturais, quem adensa esta discussão e nos 

fornece subsídios para pensar o poder de forma descentralizada e em diálogo com as 

dinâmicas sociais é Lawrence Grossberg. Para o estudioso, deslocar a cultura para uma 

posição central e onipresente e identificá-la como o lócus primário de experiências 

relacionadas à mudança histórica e à luta é um exercício imprescindível para se 

entender a política e o poder.  

Pela descentralização do Estado, não só se pluralizam os espaços de poder 

(então poder é como cultura, está em todo lugar), mas também o poder é 

tratado como desconectado das relações materiais de desigualdade e 

dominação que são ancoradas na vida cotidiana. Isso pluraliza as dimensões e 

os domínios da política, podendo abrir a novas diferenças e novas práticas 

(GROSSBERG, 2006:12, tradução nossa
18

). 
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No original: ―By decentering the state, it not only pluralized the sites of power (so that power like 

culture was everywhere) but also, too often treated power as disembodied and disconnected from the 
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O autor, no mesmo texto supracitado, também recupera uma questão de fundo na 

construção do conceito de hegemonia, em Gramsci – fortemente arrolada à questão de 

poder e às formas contemporâneas de exercê-lo: ―por que as pessoas parecem agir 

contra seus interesses aparentes?‖ (GROSSBERG, 2006:12, tradução nossa
19

).  

Na análise das disputas em torno do que é dito e do que é silenciado pelos 

principais telejornais da Rede Globo no que se refere às juventudes, o questionamento 

de Michel Foucault (2007) adquire status de bússola que deve nortear os percursos 

analíticos deste trabalho: ―como apareceu um enunciado e não outro em seu lugar?‖ 

(FOUCAULT, 2007:30). O questionamento do francês, que norteou o olhar aos objetos 

empíricos, convoca todos os conceitos que vimos tratando.  

O aparecimento de um ou uns discursos prioritários e o apagamento de outros 

estão ligados a questões de poder e hegemonia que se atualizam em práticas discursivas 

que, por sua vez, constroem o tecido social onde os telejornais articulam seu modo de 

endereçamento e os jovens lutam por espaços e costuram suas biografias. Esses 

enunciados que aparecem, e as disputas travadas nesse processo, em última instância 

nos dizem sobre as relações entre jornalismo e sociedade e sobre as transformações da 

ordem da cultura.  

No Bom Dia Brasil de 05/05/2015, durante o comentário de política de Míriam 

Leitão, por exemplo, Ana Paula Araújo, a apresentadora que divide bancada com Chico 

Pinheiro, questionou-a sobre os quinze anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

afirmando que a legislação teria trazido muitos avanços no controle das contas públicas. 

Míriam revida dizendo que a apresentadora é ―muito nova‖ e ―não sabe‖ como se dava 

o controle antes da aprovação dessa lei. Ana Paula riu e agradeceu. Não houve 

constrangimento aparente por ter sido convocada uma lacuna de inexperiência ou 

desconhecimento de Ana, ao contrário, o comentário foi recebido como um elogio. O 

episódio indica transformações na forma como nossa sociedade significa a juventude: 

como valor de conotações positivas.  

                                                                                                                                                                          
material relations of inequality and domination that are its anchor in everyday life. It pluralized the 

dimensions and domains of politics, opening power up (with numerous allies here) to new differences and 

new practices‖.  
 

19
No original: ―(...) why people seem to act against their own apparent interests?‖ 
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Convocamos a noção de confronto, de disputa de poder, pois argumentamos ser 

chave para pensar as juventudes e os principais telejornais da Rede Globo analisados 

aqui, especialmente em seu aspecto relacional: se entendemos que estes conceitos são 

constructos de suas conformações culturais – ou seja, que diferentes formas de se viver 

as culturas geram diferentes noções de como devem ser os telejornais, do que é a 

juventude, e de como se processa seu diálogo – e se concordamos que a cultura é palco 

de produção e não só de reprodução social, concluiremos que aquilo que é tido como 

verdade sobre nossos objetos de estudo está em constante disputa – disputa discursiva 

sobre o que pode se dizer, e sobre quem pode dizer.  

Estes ‗quem‘ e ‗o que‘ legitimados conformam, segundo Foucault, ‗regimes de 

verdade‘. Em outras palavras, cada sociedade possui sua ‗política geral de verdade‘, isto 

é 

(...) os tipos de discurso que ela [sociedade] acolhe e faz funcionar como 

verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os 

enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 

técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; e 

o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como 

verdadeiro. (FOUCAULT, 1979:10).  

 A questão dos regimes de verdade também é relevante nesta investigação, pois, 

segundo o autor, é característica da verdade
20

 ser produzida e transmitida sob o controle, 
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Foucault sugere que cinco características regem a instituição da verdade. As outras três – que não as 

supracitadas – são 1) a relação da verdade com o discurso científico e com as esferas que o produzem; 2) 

Ana Paula Araújo: Agora, Míriam, hoje a Lei de Responsabilidade 

Fiscal está completando 15 anos... 

Míriam Leitão: Que bonitinha! Tá debutando... 

Ana Paula Araújo: Hoje ela é a debutante. E já com avanços para 

comemorar. Apesar dos aumentos de gastos, alguns escorregões aqui e 

ali, a gente pode dizer que houve avanços na maneira como o governo 

controla os gastos com dinheiro público, como todos nós controlamos 

os gastos do governo com nosso dinheiro. 

 

 

 

Míriam Leitão: É, Ana Paula, 

Você é nova e não sabe, mas 

assim, eu vi muito, muita confusão 

fiscal no Brasil...  

Ana Paula Araújo: Obrigada, 

Míriam! 
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não exclusivo, mas dominante, de alguns aparelhos políticos ou econômicos, como os 

meios de comunicação, assim como é objeto de debate político e confronto social.  

Sugerimos entender as imbricações entre os telejornais analisados e a juventude 

através de uma abordagem discursiva calcada em Michel Foucault, já que encontramos 

nos conceitos de discurso e formação discursiva, além do de poder, já supracitado, uma 

forma promissora de entendermos as disputas que se processam em torno das noções de 

juventude.  

Ademais, tal perspectiva nos permite um entendimento de mão dupla: o dos 

telejornais por intermédio das juventudes e vice-versa, pois, se concordarmos com 

MORLEY (1980), quando nos diz que ―a interface entre o texto e o sujeito é o discurso‖ 

(p. 155), esse é lugar onde devemos nos colocar para olharmos para a relação proposta, 

de modo que possamos compreender de que modo determinadas orientações em relação 

à juventude resultam em transformações no estilo dos produtos televisivos.  

Partindo desta aproximação inicial de Foucault, via entendimento da noção de 

poder, outro conceito precisa de problematização: a noção de formação discursiva. 

Desenvolvido, originalmente em 1969 na obra Arqueologia do Saber, Foucault constrói 

o entendimento de formação discursiva a partir de uma perspectiva de descontinuidade e 

dispersão, onde é possível apontar, porém, regularidades. Ao mesmo tempo, o autor 

articula as relações entre dizer e fazer, já que parte do pressuposto de que a palavra 

institui a coisa, ou, em outras palavras, da ideia de que são os discursos que instituem os 

objetos de que falam – eles passam a existir a partir do momento em que forem 

constituídos por uma prática em determinada sociedade.  

O conceito de formação discursiva, em Foucault, surge a partir da busca do autor 

em entender como se formam ou definem as relações entre enunciados sobre uma 

mesma ciência e, para tal, propõe quatro caminhos em forma de hipóteses: 1) os 

enunciados, diferentes em sua forma e dispersos no tempo, formam um conjunto 

quando se referem a um único objeto; 2) os enunciados formam um conjunto quando 

condizem na forma e no seu encadeamento; 3) não é possível estabelecer grupos de 

enunciados; 4) os enunciados podem ser reagrupados, explicados em suas formas 

                                                                                                                                                                          
a verdade está em constante incitação econômica e política – ou seja, a verdade é necessária para a 

produção econômica e para o poder político; 3) a verdade é objeto de difusão e consumo. 
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unitárias e descritos em seu encadeamento através da identidade e da persistência 

temática.  

As transformações no conceito de corpo é um dos exemplos utilizados por 

Foucault para fundamentar sua argumentação: na Idade Média, segundo ele, o corpo 

humano não era visto da mesma forma que no século VIII, pois aquela conformação 

histórica era influenciada pelo teocentrismo e superstições, ao passo que, no século 

VIII, o corpo passa a ser visto, a partir da descoberta da patologia, como um conjunto de 

órgãos e cabe à medicina discursivizá-lo, ou seja, construir práticas/dizeres sobre ele.  

Sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão e se puder definir uma regularidade (uma 

ordem, correlações, posições, funcionamentos, transformações) entre os 

objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, teremos 

uma formação discursiva (FOUCAULT, 1972:43). 

 

Em outras palavras, é possível definir tal noção como um conjunto de regras 

históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada 

época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as 

condições de exercício da função enunciativa.  

Segundo o autor, uma formação discursiva não deve ser vista como algo que 

prende o tempo e o congela por décadas ou séculos, mas como aquilo que determina 

uma regularidade aos processos temporais. "Trata-se de um princípio de articulação 

entre uma série de eventos discursivos e outras séries de eventos, transformações, 

mutações e processos‖ (FOUCAULT apud GROSSBERG, 1992:25, tradução nossa
21

).  

Assim, é imperioso nos apropriarmos da noção de formação discursiva naquilo 

que ela nos diz sobre o que, em determinada configuração cultural, é possível que se 

diga e quem está autorizado a dizê-lo – pois este é o caminho metodológico que se 

mostrou mais eficaz na articulação texto/contexto, permitindo-nos falar dos telejornais 

analisados e das noções de juventude, ao mesmo tempo em que torna possível perceber 

as disputas de poder que se procedem em torno da juventude brasileira contemporânea 

enquanto formação discursiva, ou, no palavreado foucaultiano, suas regras de formação. 

Entendemos, portanto, a juventude brasileira enquanto formação discursiva no 

sentido de que reconhecemos que há um conjunto de regras que definem as formas 

como ela pode ser discursivizada; e entendemos, ainda, os telejornais analisados como 
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No original: ―It presents the principle of articulation between a series of discursive events and other 

series of events, transformations, mutations, and processes‖.  
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lugares onde as condições de exercício de tal formação discursiva são reproduzidas e 

reelaboradas, portanto, um lócus analítico de particular importância para entrever as 

disputas que se processam em seu entorno.  

O que se pode dizer, hoje, sobre a juventude, é resultado de uma conformação 

histórica, assim como a legitimidade dos telejornais da Rede Globo para dizer – e, 

portanto, ambas as esferas estão sendo pleiteadas, pois, como nos indica Foucault, a 

regularidade se constrói em meio à dispersão.  

Nessa imbricação entre formações discursivas e poder, para Foucault ―o discurso 

não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é 

aquilo pelo qual e com o qual se luta, é o próprio poder de que procuramos assenhorear-

nos‖ (FOUCAULT, 1971: 32). E, nessa disputa de sentidos, nos interessa saber de que 

forma os telejornais analisados se utilizam de sua capacidade de legitimar determinados 

discursos públicos e tornar outros opacos para tensionar o que é possível dizer sobre as 

juventudes.  

 

2.4 Telejornais como dispositivos na construção dos entendimentos de juventude 

Para além dos conceitos de formação discursiva e poder, porém, há uma terceira 

incursão que fazemos na obra de Foucault, desta vez em articulação com Giorgio 

Agamben (2009). Argumentamos, aqui, que a noção de dispositivo pode complexificar 

e clarificar nossa articulação metodológica em busca de um trajeto que nos permita 

articular o que nos dizem as materialidades empíricas dos telejornais que analisamos, a 

audiência que elas convocam, e a conformação contextual em que ambas as dimensões 

estão inseridas.  

O dispositivo, segundo Foucault, está ligado aos processos de produção de 

sujeito, aos ditos e não ditos e aos jogos de poder – questões que, sob diferentes 

abordagens, são caras a esta investigação:  

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 

decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações 

arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, 

o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que 

se pode estabelecer entre estes elementos (FOUCAULT, 1979: 244). 

O dispositivo, portanto, está sempre inscrito em um jogo de poder, estando 

sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem, 
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mas que igualmente o condicionam. E isto, o dispositivo: estratégias de 

relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles 

(FOUCAULT, 1979: 246). 

Apenas para exemplificar o modo como a noção de dispositivo é trabalhada por 

Foucault, tomemos a forma como é problematizada a sexualidade. Para o autor, apenas 

no século XVIII houve a emergência da sexualidade como dispositivo, pois foi nessa 

conjuntura histórica que o sexo passou a ser discursivizado, ao passo que, antes disso, o 

que imperava era o dispositivo de aliança, que valoriza o matrimônio, as relações de 

parentesco e a transmissão de nomes e bens, estruturando-se em torno de um sistema de 

regras que define o permitido e o proibido. O que nos é caro, nesta investigação, é a 

importância conferida pelo autor ao que pode ser dito e ao que não pode, e ao interesse 

em verificar como são eleitos os que podem e os que não podem falar: os discursos 

sobre sexo, assim como os discursos sobre a juventude, são múltiplos, entrecruzados, 

hierarquizados e estreitamente articulados em torno de um feixe de relações de poder.  

Trazendo o entendimento de dispositivo para o nosso universo de pesquisa, se 

entendermos dispositivo como aglutinador de disputas de poder em confronto por 

discursos legitimados e sobre quem pode dizê-los, tal conceito é basilar para esta 

pesquisa.  

FISCHER (2002) faz um uso interessante do conceito de dispositivo em 

Foucault para pensar produtos midiáticos, através do que ela denominou ―dispositivo 

pedagógico da mídia‖. Segundo a autora, através desse entendimento é possível entrever 

(...) de que modo opera a mídia (e, particularmente, a televisão) na constituição 

de sujeitos e subjetividades na sociedade contemporânea, na medida em que 

produz imagens, significações, enfim, saberes que de alguma forma se dirigem 

à ―educação‖ das pessoas, ensinando-lhes modos de ser e estar na cultura em 

que vivem (FISCHER, 2005:09). 

 

Já segundo AGAMBEN (2009), dispositivo é qualquer coisa que tenha a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar 

os gestos, as opiniões e os discursos dos seres viventes. Ele faz uma generalização do 

conceito, relacionando-o a qualquer mecanismo que seja capaz de governar a vida.  

Para o filósofo italiano, o tecido social se divide em duas grandes classes – os 

seres viventes e os dispositivos – e, entre os dois, como resultado de sua relação, 

emerge a noção de sujeito. Nesse sentido, através de uma série de práticas e discursos, 

os dispositivos visam à ―criação de corpos dóceis, mas livres, que assumem a sua 

identidade e a sua liberdade enquanto sujeitos no processo mesmo do seu 

assujeitamento‖ (AGAMBEN, 2009:14). Ele afirma, ainda, que ―não seria errado definir 
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a fase extrema do desenvolvimento capitalista que estamos vivendo como uma 

gigantesca acumulação e proliferação de dispositivos‖ (Idem, p. 22).  

Se os quatro telejornais que analisamos aqui, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, 

Jornal Nacional e Jornal da Globo são lóci legitimados de dizeres sobre a juventude, se, 

ao construírem seus modos de endereçamento – que falam de si e que dizem sobre suas 

audiências – os telejornais constroem posições de sujeitos, se através de práticas e 

discursos estes formatos industriais, até certo ponto, contribuem para a emergência de 

determinados discursos sobre as juventudes em detrimento de outros, se aquilo que se 

diz sobre as juventudes está em constante disputa – então não poderíamos dizer que 

nossos objetos se constituem como dispositivos?  

Acreditamos que sim e, portanto, recuperaremos este conceito no trato de nossos 

dados empíricos, no último capítulo deste trabalho.  

Em suma, após articularmos as apropriações foucaultianas, podemos asseverar 

que o arranjo metodológico que convocamos aqui se trata de uma abordagem discursiva 

no entendimento das relações entre juventude e os telejornais analisados, no sentindo de 

não simplesmente verificar quais são as falas, mas perceber os interditos, explicitar as 

razões do aparecimento de determinados enunciados sobre a juventude e o 

silenciamento de outros, abarcar as disputas de poder sobre o que pode ser dito sobre a 

juventude e quem pode dizer e, finalmente, procurar saber se tais ditos e tais não ditos 

dizem algo sobre o estilo do seu interlocutor – como resultado do tensionamento 

metodológico do conceito de modo de endereçamento a partir do jogo com as noções de 

formação discursiva e dispositivo.  
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2 Juventude como formação discursiva: discursos que tensionam a juventude 

brasileira contemporânea e seus nexos históricos 

(...) a mídia cria uma imagem da juventude como se não houvesse problemas, como se fossem 

apenas consumidores. É uma invenção de consumidores. A juventude vive hoje uma 

problemática de contradições que a converte em um desafio crescente para a sociedade, que 

não entende o que acontece no mundo dos jovens.  Martin-Barbero, 2003.   

As acepções da palavra juventude são tão numerosas quanto os filtros ou as 

abordagens por meio das quais ela é vislumbrada. Negamos, neste estudo, a necessidade 

de busca por um (ou uns) conceito(s) que dê(em) conta de abarcar as múltiplas facetas 

das juventudes, visto que nos localizamos no âmbito dos tensionamentos discursivos. 

Interessa-nos, antes de tudo, entender como os discursos sobre juventudes são 

disputados na contemporaneidade brasileira, levando em conta as inscrições históricas 

que se fazem presentes.  

Não nos basta dizer, aqui, que as noções de juventudes são construídas histórica 

e culturalmente, pois isso já é lugar-comum, segundo NOVAES (2006). Cabe-nos 

convocar os distintos discursos, forjados em diferentes searas do conhecimento e em 

distintos tempos históricos, que tensionam as condições de exercício das funções 

enunciativas acerca das juventudes brasileiras contemporâneas
22

, em uma apropriação 

do vocabulário de Foucault, quando se refere às formações discursivas.  

 

2.1 Emergência da juventude: notas históricas 

As disputas que se processam no âmago das formações discursivas possuem 

nexo histórico, ou seja, são resultados de dinâmicas processuais articuladas em outros 

tempos, outros contextos. Para Foucault, e também para os Estudos Culturais, a 

convocação de elementos históricos é fundamental para se compreender a constituição 

de uma formação discursiva na sociedade contemporânea. É por isso que iniciamos 
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 Embora nosso olhar esteja voltado à conjuntura brasileira, convocamos, aqui, referências construídas 

em outros espaços, principalmente através de Lawrence Grossberg e Stuart Hall – que discutiram as 

noções de juventudes no contexto norte-americano e inglês, respectivamente, no âmbito dos Estudos 

Culturais, e levantam questões profícuas também para se pensar as juventudes na realidade brasileira.  
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nosso estudo a partir de uma remissão aos contextos econômicos, sociais e culturais que 

conformaram a década de 1950, visto que é lá onde emergem as condições que 

permitiram falar sobre culturas juvenis, que, em maior ou menor grau, incidem sobre os 

discursos contemporâneos.  

Para Canevacci (2008), mídia, metrópole e música criaram a cultura juvenil. No 

contexto brasileiro, dispomos de estudos (CARMO, 2003; CALDAS, 2008) que 

indicam a visibilidade dos jovens na cena pública e, mais importante do que isso, 

atrelada a uma cultura específica, como um fenômeno iniciado na década de 1950, 

fortemente atrelado aos aspectos levantados por Canevacci. 

A emergência da juventude
23

 brasileira deve ser entendida em articulação com o 

aparecimento da televisão e do rock, a abertura econômica promovida por Juscelino 

Kubitschek, o processo de urbanização e êxodo rural, a construção de um aparato 

jurídico que redimensionou a organização do trabalho, e, de forma bastante central, o 

descontentamento das novas gerações com a condução do projeto político global, que, à 

época, era marcado pelas consequências da Segunda Guerra Mundial e início da Guerra 

Fria (datado de 1947, a partir da Doutrina Truman).  

A primeira transmissão de tevê no Brasil aconteceu em 18 de setembro de 1950, 

inaugurando a PRF-3 Tupi Difusora de São Paulo. A televisão, a exemplo das 

transformações que ocasionou no resto do mundo, revolucionou a cultura brasileira e 

deu subsídios à emergência da juventude, principalmente por reconhecer nos jovens um 

potencial mercado consumidor e ofertar produtos que reproduzem e reelaboram a 

chamada cultura juvenil.  

Foi através da telinha, em complementaridade com o rádio e o cinema – visto 

que a tevê, nos anos 1950, ainda era item de poucas famílias - que o ritmo do rock e os 

deslocamentos culturais promovidos por ele chegaram aos jovens brasileiros. Em 1958, 
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 Tratar das juventudes (no plural) é uma demanda recente nos estudos acadêmicos brasileiros, que foi 

incorporada apenas a partir dos anos 2000, quando os pesquisadores passaram a considerar as diferentes 

formas de se viver a juventude, caracterizadas pelas disparidades de poder e oportunidades de nossa 

sociedade (ESTEVES & ABRAMOVAY, 2007). É interessante frisar que essa marcação, tão cara ao 

discurso acadêmico contemporâneo, é pouco reelaborada em outros campos discursivos. Os telejornais 

analisados, por exemplo, tratam da juventude (no singular) como categoria dotada de unicidade e coesão.  
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a TV Record levou os irmãos Tony e Celly Campello
24

 para comandar o show Cely e 

Tony em Crush Hi-Fi, considerado o primeiro programa televisivo voltado para a 

juventude (CALDAS, 2008).  

Foi o programa televisivo Jovem Guarda, porém, que ficaria na memória dos 

brasileiros como o princípio do rock no Brasil, apesar de ter durado apenas dois anos no 

ar. Estreando em 1965 na TV Record e transmitido nas tardes de domingo, o programa 

de auditório veio para substituir os jogos de futebol que não poderiam mais ser 

transmitidos: os clubes perceberam que a tevê havia causado a diminuição da venda de 

ingresso nos estádios (Especial TV Record 40 anos).  

O programa foi proposto por uma agência de publicidade, a MM&P, e o nome 

foi escolhido a partir de uma frase de Lênin: ―o futuro pertence à jovem guarda, porque 

a velha está ultrapassada‖. Os apresentadores eram Roberto Carlos, Wanderléa 

(Ternurinha) e Erasmo Carlos (Tremendão). O rock da Jovem Guarda, porém, não era o 

rock que embalou movimentos contestatórios dos anos 1960, como veremos a seguir; 

trava-se de um ―rock ingênuo, cujas letras falavam de namoro, amor, roupas, carros e 

velocidade‖ (CARMO, 2003:43). Não havia contestação ou desejos de mudar o mundo. 

A preocupação das músicas eram as festas de arromba, os brotos, os carros - em 

consonância com a imagem de um país industrializado, vivendo sob novos símbolos de 

consumo. Os militares, há apenas um ano no poder, não haviam implementado 

transformações significativas no cotidiano dos brasileiros e o país ainda vivia a partir 

dos resultados da política de JK.  

Porém, o discurso estético articulado, principalmente, por Wanderléa, através do 

uso de minissaia, decote e cabelo solto, foi um elemento importante no processo cultural 

de transformação social promovido pela juventude. ―O movimento lançava as primeiras 

manifestações culturais do corpo como fonte de prazer. O público podia acompanhar as 

evoluções sensuais de seus ídolos pela tevê, cujo número de aparelhos crescia 

enormemente‖ (CARMO, 2003:45).  

CALDAS (2008) explica que o rock chegou ao Brasil em 1956, uma década 

antes da Jovem Guarda, por meio do filme No balanço das Horas, que trouxe como 

                                                           
24

Celly Campello, nome artístico de Célia Benelli Campello, intérprete de Estúpido Cupido (Stupid 

Cupid) e Banho de Lua (Tintarella di Luna) se consolidou como a principal representante mulher do rock 

and roll no Brasil, à época. 
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trilha sonora a música Rock around the clock, interpretada por Bill Haley e seus 

Cometas. Os jovens que acompanhavam a película pareciam experimentar, segundo o 

autor, sentimentos de euforia e catarse coletiva, que os levava a dançar em cima das 

poltronas, por exemplo. Isso levou o então governador do estado de São Paulo, Jânio 

Quadros, a assinar um decreto que tentava coibir as manifestações e que convocava o 

juizado de menores a fiscalizá-las.  

O que me pegou foi tudo, não só a música. Foi todo o comportamento do rock. 

Eu era o próprio rock, o teddy boy da esquina, eu e minha turma. Porque antes 

a garotada não era garotada, seguia o padrão do adulto, aquela imitação do 

homenzinho, sem identidade. Mas quando o Bill Haley chegou com Rock 

around the clock, eu me lembro, foi uma loucura pra mim. A gente quebrou o 

cinema todo, era uma coisa mais livre, era minha porta de saída, era minha vez 

de falar, de subir num banquinho e dizer eu estou aqui. Eu sentia que ia ser 

uma revolução incrível. Na época eu pensava que os jovens iam conquistar o 

mundo. (SEIXAS, 1990:14).  

Para Caldas, muito além da questão dos ícones de consumo (a jaqueta de couro, 

a brilhantina no cabelo, os carros), o rock trouxe, através do ritmo e da dança, uma 

revolução de costumes que uniu os mais jovens e escandalizou os velhos.  

Esse legado de maior liberdade, do jovem ser mais dono do seu corpo que a 

família se deve, em boa parte, à juventude dos primórdios do rock and roll. É 

aqui, com a sensualidade coreográfica desse ritmo, que a repressão sexual 

começa a perder espaço e a ser derrotada pela força dos jovens. (CALDAS, 

2008:43).  

A chegada do rock no Brasil, porém, precisa ser entendida de forma contextual. 

Primeiramente, é preciso lembrar que, no cenário pós-guerra, o governo norte-

americano, que teve vários ganhos com a batalha, iniciava um processo de expansão 

econômica e, principalmente, cultural. Além de oferecer ajuda financeira aos países não 

comunistas que estavam degradados, por meio do Plano Marshall (1947), os Estados 

Unidos também iniciavam uma cruzada cultural, em busca de consumidores para sua 

ideologia e, consequentemente, para as mercadorias necessárias à experiência do 

american way of life. 

Nesse sentido, tanto o rock de Elvis, quanto os filmes hollywoodianos de Marlon 

Brando e James Dean – que simbolizaram os heróis rebeldes representantes de uma 

juventude cujos problemas e anseios eram ignorados pelos adultos (CARMO, 2003) – 

estão fortemente imbricados à expansão do capitalismo no mundo moderno. É 

interessante notar que, embora a emergência de culturas juvenis esteja relacionada ao 

consumo de bens culturais, é a partir delas, em diferentes momentos e com distintos 
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objetivos, que surgem os movimentos de contestação ao establishment, através da 

contracultura.  

A política expansionista norte-americana encontrou no Plano de Metas do 

presidente Juscelino Kubitschek (1956 a 1961), o conhecido 50 anos em 5, uma boa 

oportunidade de negócios. O presidente, que tomou posse em 1956, baseou seu governo 

na abertura nacional ao capital estrangeiro, por meio da diminuição dos entraves 

burocráticos e fiscais que regulavam as importações e do incentivo ao assentamento de 

indústrias automobilísticas e energéticas no país. Essa foi uma abordagem distinta em 

relação ao seu antecessor, Getúlio Vargas
25

.  

O fenômeno da industrialização brasileira acelerou processos complementares já 

iniciados no segundo mandato de Vargas: o êxodo rural e a urbanização foram 

essenciais para a construção de uma cultura jovem. Em primeiro lugar, porque foram as 

cidades que congregaram as condições para a experiência das transformações culturais, 

supracitadas. A luz elétrica, o cinema, os bailinhos e os espaços de socialização voltados 

aos jovens eram produtos das urbes. Em segundo, devido às novas formas assumidas 

pela organização do mundo do trabalho e pelo início da expansão do ensino superior - 

processos essencialmente urbanos – sujeitos de determinada faixa etária tiveram 

postergada sua entrada no mercado de trabalho e começaram a ocupar os bancos 

acadêmicos.  

É preciso entender que o conjunto de costumes e hábitos fundamentais, no 

tocante ao comportamento e à cultura do jovem brasileiro, tem relação direta 

com o processo de urbanização da nossa sociedade. Este, sim, foi o grande 

instrumento de transformação. A industrialização teve interferência direta no 

ethos da cultura popular em nosso país. E, mais do que isso, a real influência da 

cultura de massa americana é decorrente, em grande parte, de acordos bilaterais 

do comércio, da indústria, do vestuário e alimentícia. (CALDAS, 2008:106).  

Obviamente, não afirmamos, aqui, que esses acontecimentos se deram de forma 

linear ou que fomentaram transformações instantâneas, muito menos que aconteceram 

de maneira igualitária entre as diferentes regiões do Brasil ou classes sociais. Nosso 

intuito é relacionar processos contextuais a fenômenos sociais.  

                                                           
25

 Desde a morte de Vargas, durante o mandato, até a eleição de Juscelino, passaram pela presidência o 

vice de Vargas, Café Filho, e dois presidentes interinos (Carlos Luz e Nereu Ramos). Esse ínterim, 

porém, durou pouco mais que um ano e não representou deslocamentos expressivos no modo de 

condução política.  
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Vargas sancionou, em 1947, a Consolidação das Leis do Trabalho, através do 

Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Pela primeira vez, a legislação brasileira se 

ocupa em especificar condições para o trabalho de menores de idade.  Entre os artigos 

424 e 438, prevê-se a possibilidade de empregar indivíduos que tenham entre 14 e 18 

anos na condição de aprendiz, porém são colocadas diversas obrigações ao empregador, 

como a de prover condições de tempo para a frequência à aula, jornada de 6 horas 

diárias e salário mínimo. Pouco mais tarde, as restrições ao trabalho infanto-juvenil se 

somaram aos movimentos de implementação e expansão do ensino superior no Brasil. 

Seguindo o projeto de descentralização contido na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, entre as décadas de 1950 e 1970, foram criadas diversas 

universidades federais pelo país, pelo menos uma em cada estado. Alguns exemplos são 

a Universidade Federal do Ceará (1954), Universidade Federal de Santa Catarina 

(1960), Universidade Federal de Santa Maria (1960), Universidade Federal de Goiás 

(1961) e Universidade de Brasília (1962). A consolidação do ambiente universitário 

assenta as bases para importantes movimentos juvenis, como a luta contra a ditadura 

militar.  

Simultaneamente às transformações nas matrizes jurídicas, econômicas e sociais 

brasileiras, a ressaca da Segunda Guerra formava, principalmente nos países envolvidos 

diretamente no conflito, uma geração que se obrigou a viver em uma sociedade 

degradada resultante de escolhas que não foram suas, alimentando um conflito 

geracional. Em um ensaio sobre a peça inglesa Look Back in Anger, de John Osborne 

(1956), MARQUES (2010) identifica alguns dos aspectos relacionados à angústia do 

mundo moderno. Segundo ela, nas camadas mais jovens, esse sentimento deu origem à 

indignação e à revolta.  

A juventude do pós-guerra na Inglaterra, encabeçada pelos baby boomers, 

enfrentava uma crise de valores e identidade, alimentada pelo crescente 

conflito geracional. Estes jovens indignados, aos quais se convencionou 

chamar angry young man, partilhavam um desagrado generalizado pelo 

establishment e pela representação institucional de um país com valores 

políticos e sociais cada vez mais decadentes e que falhavam em responder às 

suas necessidades. (MARQUES, 2010:278).  

Indo em uma linha de pesquisa semelhante, GROSSBERG (2015) – que nasceu 

dois anos após o término da Segunda Guerra e se ocupa, em diversos momentos de sua 

biografia a estudar questões relativas à juventude, à esquerda e ao rock – recupera o 

relato do filósofo francês Michel Serres para debater sobre esse período histórico.  
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Minha geração viveu nesses anos recentes de forma muito dolorosa. A geração 

anterior tinha 20 anos de idade no início desses eventos e, como adultos, eles 

viveram de uma forma ativa, se envolvendo com os eventos. Minha geração 

podia apenas segui-lana passividade resultante da falta de poder – como 

crianças, adolescentes – em todo o caso, fracos e sem possibilidade de ação. 

Violência, morte, sangue, lágrimas, fome, bombas e deportações afetaram meu 

grupo de idade e o traumatizaram, desde que estes horrores ganharam espaço 

na nossa formação física e emocional. Minha juventude foi de Guernica (eu 

não suporto olhar para a pintura mais famosa de Picasso) a Nagasaki, até 

Auschwitz....Minha geração foi formada, psicologicamente, neste ambiente 

cruel e, desde então, tem mantido a distância da política. Para nós, poder ainda 

significa apenas cadáveres e tortura. (SERRES apud GROSSBERG, 2015:151, 

tradução nossa
26

).  

Esse descontentamento favoreceu o aparecimento de movimentos culturais 

próprios das juventudes, as chamadas subculturas e contraculturas – de que já na década 

de 1960, Stuart Hall se ocupou em problematizar, como demonstramos no capítulo 

anterior. Além das mudanças culturais catalisadas pelo rock, emergiram diversos 

movimentos juvenis de contestação mais ou menos no mesmo ínterim, mas em distintas 

localidades e com projetos distintos de transformação social.  

Segundo GROSSBERG (1991), que, em diversos momentos da sua carreira 

acadêmica se ocupa em entender as relações entre o rock e a política, ―mesmo se o rock 

não mudou o mundo, ele deu voz ao protesto, desejo e prazer e, através disso, promoveu 

um deslocamento na estabilidade cotidiana‖ (p. 156, tradução nossa
27

). Para o autor, 

assim como em outras manifestações da juventude, no rock não havia necessariamente 

uma total rejeição aos valores sociais, mas uma temporária parada neles, um espaço 

para outras questões e expressões virem à tona, onde os jovens pudessem traçar seus 

próprios valores.  

O movimento beat, ou a geração beat, pode ser considerado contemporâneo ao 

aparecimento do rock nos anos 1950, inclusive pelas imbricações que foram construídas 
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 No original: ―My generation lived through these early years very painfully.The preceding generation 

was twenty years old at the beginning of these events and, as adults, lived them in an active way, 

becoming involved in them. My generation could only followthem in the passivity of powerlessness—as 

child, adolescent—in any case, weak, and without any possibility of action. Violence,death, blood and 

tears, hunger, bombings, deportations,affected my age group and traumatized it, since these horrorstook 

place during the time of our formation—physical and emotional.My youth goes from Guernica (I cannot 

bear to look atPicasso's famous painting) to Nagasaki, by way ofAuschwitz. (…) My generation was 

formed, physically, in thisatrocious environment and ever since has kept its distancefrom politics. For us 

power still means only cadavers and torture‖. 

 

27
 No original: ―Even if rock could not change the world, it gave voice to protest, desire and pleasure and 

through that provide a disruption of everyday stability‖.  
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entre eles quando os versos poéticos dos beatniks
28

 ganharam acordes com The Beatles, 

por exemplo, ou influenciaram as canções de Bob Dylan. O movimento surgiu, 

inicialmente, na literatura norte-americana, com autores como Allen Gisnberg, Jack 

Kerouac e William Borroughs.  

Segundo CARMO (2003), a obra On the road (Kerouac, 1957), ao colocar um 

grupo de jovens em movimento através de uma vida nômade que girava em torno da 

literatura, do jazz, do sexo, das drogas e das viagens, foi a principal ignitora do 

movimento. Ali estava inscrita a recusa em participar de uma sociedade cujos valores 

não lhes representavam.  

O livro, segundo Sean O‘Hagan, jornalista do The Guardian, foi escrito em 1951 

durante apenas três semanas e conta a história das viagens de Kourac com seu amigo 

Neal Cassady – no livro, nominado Dean Moriarty. Para o jornalista, o período de seis 

anos que a obra demorou até ser publicada foi essencial para que sua repercussão 

enquanto importante elemento da contracultura. Em 1957, por exemplo, Elvis já havia 

alterado o curso da música popular, e Dean e Brando emergiam como ícones 

adolescentes.  

Willian Borroughs, um dos expoentes da geração beat, escreveu, mais tarde, que 

o movimento veio no momento certo e disse o que milhares de pessoas em todo o 

mundo estavam aguardando para ouvir. ―A alienação, a inquietude e a insatisfação já 

estavam lá esperando quando Kerouac apontou a estrada‖, escreveu.  

O movimento influenciou também os jovens ingleses. A principal diferença é 

que, enquanto os americanos eram descendentes da classe burguesa, na Inglaterra o 

movimento emergiu entre jovens trabalhadores braçais, desempregados ou estudantes. 

Em Liverpool, por exemplo, a cultura beat nasce em uma área comercial periférica, em 

uma região de armazéns de frutas e verduras.  

Um contexto semelhante é apontado pelos autores que se dedicaram a entender 

as dinâmicas do movimento punk - outra importante manifestação da contracultura 
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 O termo foi cunhado pela imprensa americana, de forma depreciativa ao movimento. Trata-se de uma 

fusão dos termos beat e Sputnik, primeiro satélite soviético lançado em 1957, conotando uma 

aproximação daqueles jovens com as ideias esquerdistas.  
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juvenil - no que se refere às diferenças como foram vividas em contextos americano e 

inglês.   

Na Inglaterra, o punk foi construído como reação às condições sociais precárias 

a que as juventudes daquele país estavam submetidas no pós-guerra: altas taxas de 

desemprego, economia em declínio e dúvidas quanto aos ideais políticos. Segundo 

COOPER (2012, sem página), ―a economia do Reino Unido estava em má fase, e a taxa 

de desemprego era a mais alta de todos os tempos. A juventude da Inglaterra estava com 

raiva, rebelde e sem emprego. Eles tinham opiniões fortes e muito tempo livre‖.  

Já nos EUA, a emergência do punk esteve imbricada à crítica e à contestação da 

cultura hegemônica, organizada em torno da indústria cultural, que se consolidava à 

época de aparecimento do movimento, nos anos 1970.  

Essa diferença, obviamente, se deveu às distintas formas como essas nações 

estavam lidando com as consequências da guerra. Enquanto os EUA foram 

considerados os maiores beneficiários do conflito, período em que dobraram sua 

capacidade industrial, a Inglaterra, apesar da vitória, terminou com complexos 

problemas sociais, como o boom no crescimento populacional (os chamados baby 

boomers), a necessidade de racionamento de produtos de uso diário, e aumento da 

inflação – o que corroeu o salário do operariado. O país europeu gastou 23,5 bilhões de 

libras no conflito, quase o triplo do que foi gasto na Primeira Guerra – 8,7 bilhões.  

O punk foi um movimento que transformou contestação em expressão estética e 

musical. Segundo BERAS & SAUSEN (2015), além de agressividade, as manifestações 

desse movimento apresentavam sarcasmo, catarse e contraditoriedade, já que se valiam 

de ícones da cultura dominante para desestabilizá-la, quebrando suas regras. O uso do 

cabelo moicano com uniformes escolares é um exemplo das imbricações promovidas 

pelos seus adeptos. Para os autores, o punk foi considerado um movimento anarquista 

que queria acabar com tudo para reconstruir com dignidade. O visual, cuidadosamente 

construído para causar desconforto, queria transmitir o mesmo desagrado que as 

instituições (polícia, governo, religião, política) transmitiam a esses jovens.  

Também não é possível falar em contracultura sem recuperar as contribuições do 

movimento hippie, fortemente ligado à contestação das bases da sociedade norte-

americana, para refletir sobre a emergência da juventude. A principal diferença em 
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relação aos punks, é que os hippies trouxeram seu descontentamento para a seara do 

pacifismo – o que não significa que também não chocasse os conservadores. Outra 

questão é que o punk prega a individualidade e a independência, enquanto os hippies 

prezavam pela coletividade. Esse movimento foi responsável por importantes 

deslocamentos em relação aos valores vigentes, como a complexificação das 

experiências de liberdade sexual, iniciadas por intermédio do rock, e repúdio à 

acumulação capitalista.  

A classificação do movimento hippie como pacifista merece um parêntese para 

convocar as dinâmicas sociais às quais eles se opunham. Logo após o término da 

Segunda Guerra, os EUA entraram em conflito com a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) pelo projeto político-ideológico global. A Guerra Fria, embora não 

tenha resultado em disputa bélica direta, foi um período longo (a queda do muro de 

Berlim, que separava a Alemanha ocidental, capitalista, da oriental, socialista, ocorreu 

em 1989 e a extinção da URSS aconteceu em 1991) marcado por incertezas e 

inseguranças quanto à possibilidade de uma guerra nuclear. 

Nesse ínterim, porém, as potências se envolveram em duas batalhas – a Guerra 

da Coreia, cujo resultado foi a divisão do país, que é mantida até hoje; e a Guerra do 

Vietnã. Essa guerra foi fortemente combatida pelos hippies, que, com cartazes de make 

love, not war, foram às ruas contra as mortes de civis, mulheres e crianças vietnamitas e 

contra os abusos dos soldados norte-americanos. Em 1967, o conflito no Vietnã serviu 

de estopim para o ―verão do amor‖, alcunha conferida a uma manifestação que 

aconteceu em 15 de abril, em New York, que reuniu trezentas mil pessoas.  

O movimento hippie pregava uma vida simples e alguns adeptos chegaram a 

construir comunidades onde se vivia de subsistência e divisão igualitária de tarefas, 

consumo de maconha e adesão a uma religiosidade mística. Juntamente com pautas 

difusas de grupos específicos que começavam a se organizar, como o movimento negro, 

as feministas e homossexuais, os hippies lutaram pela emergência de debates públicos 

sobre igualdade de acesso a direitos.  

Se uma parte dos jovens da contracultura (os universitários mais 

intelectualizados) acreditava no princípio da consciência de classe quase como 

uma devoção, o segmento hippie deste mesmo movimento contemplava as 

experiências psicodélicas e a religiosidade mística como a verdadeira 

revolução espiritual, capaz de propiciar o encontro definitivo entre a cultura 

jovem e o nirvana. (...) A proposta hippie era viver em paz, valorizar o amor, 

acabar com as guerras e fazer do homem um cidadão livre para percorrer o 
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mundo. Em outras palavras, uma espécie de rebeldia pacífica. Sem 

compromisso com o Estado, com a tecnocracia controladora, com a família, 

etc. (CALDAS, 2008: 158,192).  

Além desses movimentos, que fizeram emergir a juventude ao mesmo tempo em 

que emergiram da juventude, outros também podem ser citados como catalisadores de 

transformações culturais nas décadas de 1950 a 1970. Precisam ser lembrados aqui o 

movimento hip hop, a psicodelia – que perpassou as diversas expressões da 

contracultura, o movimento estudantil de maio de 1968 na França, entre outros.  

Em maior ou menor grau, esses e outros fenômenos juvenis que conseguiram 

―balançar o barco da cultura e da vida cotidiana‖
29

 (Grossberg, 1991) foram 

―importados‖, reelaborados e reconstruídos através das vivências dos jovens brasileiros. 

Como demonstramos no decorrer das últimas páginas, distintas conjunturas criam as 

condições para distintos modos de se experimentar a juventude.  

O punk, por exemplo, chegou ao Brasil somente na década de 1980, através de 

jovens moradores dos subúrbios e das periferias. Segundo ABRAMO (1994), ―essa foi a 

primeira vez que o tom central, a inspiração básica do universo cultural juvenil, é dado 

por jovens das classes trabalhadoras‖ (p. 103). O livro da socióloga, Cenas juvenis: 

punks e darks no espetáculo urbano é resultado de uma investigação etnográfica e um 

dos primeiros estudos brasileiros com foco nas experiências juvenis.  

No Brasil, as consequências da Segunda Guerra não haviam promovido grandes 

deslocamentos – apesar da pequena participação de tropas da Força Expedicionária 

Brasileira (FEB) na batalha – e o país também não estava envolvido em conflitos 

beligerantes relacionados à Guerra Fria; porém, a disputa ideológica financiada pelos 

norte-americanos desencadeou em um golpe no governo de João Goulart e a instauração 

de uma ditadura militar, que durou de 31 de março de 1964 a 1985.  

Foi sob a dura repressão política e cultural que os jovens reelaboraram suas 

identidades nessas duas décadas: enquanto a juventude de países europeus e EUA 

lutavam pela divisão mais justa de bens no contexto capitalista, pela não intervenção 

bélica em outras nações e pelo acesso a direitos iguais a minorias sociais, como 

mulheres, homossexuais e negros; os jovens brasileiros estavam preocupados com o 

reestabelecimento da democracia.  

                                                           
29

 No original ―rocking the boat of culture and everyday life‖.  
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Marcaram essa conjuntura brasileira a atuação do movimento estudantil, de onde 

proveio grande parte dos membros do Partido Comunista do Brasil (PC do B) – 

principal frente de luta contra a ditadura – e o movimento artístico Tropicália, 

classificado por alguns estudiosos como a contracultura à moda brasileira.  

O primeiro álbum, Tropicália ou Panis et circenses, o chamado álbum-

manifesto, foi lançado em 1967, por Os Mutantes, banda de rock formada por Rita Lee, 

Arnaldo Baptista e Sérgio Dias. Embora as grandes referências do movimento sejam 

músicos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethania, 

entre outros, a Tropicália influenciou outros setores artísticos, como o cinema de 

Glauber Rocha.  

O movimento propôs uma revolução estética, que usava as guitarras elétricas, 

símbolo do imperialismo norte-americano, como resistência. A revolução também 

aconteceu no plano visual: os adeptos do movimento usavam cabelos compridos e 

roupas coloridas e extravagantes, indo de encontro à noção vigente de boa aparência.  O 

Tropicalismo também representou resistência à ditadura, o que o levou a ser sufocado 

pela repressão dos militares através da detenção dos artistas e censura às letras.  

O período de redemocratização que se seguiu à saída dos militares possibilitou a 

emergência de um discurso político-jurídico que, como demonstraremos no capítulo de 

análise dos telejornais, é importante no entendimento da juventude contemporânea, 

além do mais, desde então, vem sendo objeto de disputa, especialmente através das 

recentes discussões acerca da diminuição da maioridade penal. Também é nesse 

momento histórico que começam a surgir os primeiros programas governamentais 

voltados aos jovens, gérmens das políticas públicas, que vêm se consolidado a partir dos 

anos 2000, no governo do Partido dos Trabalhadores (PT). 

 Segundo SPOSITO & CARRANO (2003), as primeiras políticas públicas 

voltadas especificamente às juventudes foram ações na área da saúde, principalmente no 

que se refere à prevenção de DSTs, gravidez precoce e acidentes de trânsito, antes 

mesmo do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-1999). 

 Outro discurso, que começou a ser articulado no final dos anos 1980 e início 

dos anos 1990, é a emergência da juventude e dos jovens como objetos de estudo e 

sujeitos de pesquisa no Brasil, em estudos ligados, principalmente, às áreas de 
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sociologia, antropologia e, em menor incidência, de comunicação, de forma que se pode 

falar em um discurso científico. Relacionado a ele, nesse ínterim os jovens passam a ser 

foco de observação de pesquisas estatísticas mais abrangentes, inclusive capitaneadas 

pelo Estado, que se propunham – e ainda se propõem, já que são cada vez mais 

numerosas – a entender, primeiramente, quantos são, onde estão, qual seu gênero, grau 

de escolaridade e ocupação no mercado de trabalho e, mais tarde, quem são, qual sua 

tribo, qual seu plano para o futuro e seus descontentamentos com o presente. É a partir 

dos anos 2000, portanto trata-se de um fenômeno recente, que passam a surgir discursos 

estatísticos que ora dão conta de fornecer dados para a ação social e governamental, 

como o Mapa do Encarceramento (2015), que se insere no debate sobre a redução da 

maioridade penal; ora constroem indicadores sobre hábitos de consumo, preocupações e 

projetos de futuro, como a Agenda Juventude Brasil (2013). Atrelado a esses discursos, 

outra questão que vem se fortalecendo nas últimas décadas, que está ligada à forma 

como nossa sociedade significa não só a juventude, mas a velhice – valorizada a partir 

da sua negação – trata da juventude como um estado do corpo e da mente, fortemente 

atrelado ao estágio do capitalismo que experimentamos. Ser jovem é, nesse sentido, 

carregado de valores de conotação socialmente construída como positiva: energia, 

vitalidade, corpo saudável, beleza, etc. A juventude, portanto, passa a ser um produto à 

venda, capaz de ser conquistada a qualquer idade por meio do consumo de cremes, 

colágeno, roupas, procedimentos estéticos, malhação, Viagra.  

É por meio do mapeamento desses discursos que conseguimos delinear as 

principais disputas da ordem cultural que tensionam a juventude contemporânea 

brasileira enquanto formação discursiva. Interessa-nos, aqui, não apenas apontar a 

emergência de determinados discursos e suas condições de aparecimento, mas entender 

como se articula o jogo de poder endógeno a esses discursos na luta pela hegemonia: é 

isso que nos possibilita entender o nexo entre os telejornais analisados - arena de 

batalha cultural, onde os discursos e suas ranhuras são hierarquizados, ganham rostos e 

vozes – e a construção dos entendimentos sobre a juventude em nossa sociedade.  
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2.2 Discurso jurídico: entre a assistência, a punição e a responsabilização 

individual 

A década de 1980 foi marcada pela consolidação de uma nova Constituição 

Federal, aprovada em1988, que trouxe, em linhas gerais, diversas demandas sociais que 

careciam de aval jurídico para a garantia de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos, conforme a carta magna se propõe em seu preâmbulo. As crianças e os 

jovens são sujeitos de algumas dessas demandas, o que resultou em ferramentas 

jurídicas mais específicas e complexas, a posteriori, como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA, aprovado em 1990) e o Estatuto da Juventude (2013). 

A Constituição de 1988, em seu artigo 227 e incisos, confere ao Estado, à 

família e à sociedade o dever de prover às crianças e aos jovens o direito à vida, à saúde, 

à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também é dever deles 

garantir que eles estejam a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. Ou seja, a falta de acesso a algum desses 

direitos é responsabilidade desses três entes e não do próprio indivíduo, como é 

construído nos discursos reforçadospelos telejornais analisados, como demonstraremos 

no capítulo analítico.  

Neles, se o jovem morre, se não tem emprego ou se sua educação é precária, se 

entrou para o crime, raramente tais atores são convocados a explicar por quê. Pelo 

contrário, vemos um fenômeno em que as responsabilidades são terceirizadas aos 

próprios indivíduos, que assumem, consequentemente, as falhas em suas trajetórias. 

Mesmo na questão da educação, em que o discurso de convocação do Estado como 

responsável pelas carências e pela dificuldade de acesso à educação de qualidade – cuja 

discussão, aqui, não está no âmbito pedagógico ou curricular, mas na existência de 

instituições escolares com o mínimo de estrutura para receber os estudantes – é 

fortemente articulado nos telejornais analisados, especialmente no Bom Dia Brasil, 

ainda assim, os personagens mais comuns e exaltados são aqueles que se destacam a 

despeito das dificuldades.  

Ainda no que se refere aos discursos jurídicos que configuram a juventude 

brasileira contemporânea, o ano de 2015 representa um importante marco histórico: 

completam-se 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/Lei 8.069 de 
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13/07/1990). A lei é resultado de um processo histórico perpassado por discussões em 

âmbito nacional, principalmente a Constituição Federal, e internacional – visto que boa 

parte do amparo legal adveio de tratados internacionais de direitos humanos em que o 

Brasil foi signatário. O ECA reproduz boa parte da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança (1989) e da Declaração Universal dos Direitos das Crianças (1979). 

Segundo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) sobre os 25 

anos do ECA, o Estatuto fez com que se deixasse ―para trás uma lei discriminatória, 

repressiva e segregacionista para a infância, o Código de Menores‖ (Unicef, 2015:05).  

É ali que, pela primeira vez no ordenamento jurídico aparece a expressão 

‗sujeitos de direitos‘ para se referir às crianças e adolescentes, que vai dar o tom para as 

políticas públicas que vieram a partir dos anos 2000, como veremos. 

Mesmo 25 anos depois, as questões, que estariam juridicamente pacificadas pelo 

ECA, estão em constante disputa, principalmente no que se refere ao tratamento 

conferido aos menores de 18 anos em conflito com a lei, o que faz emergir e tomar 

corpo o debate sobre a redução da maioridade penal.  

O Estatuto prevê que os crimes praticados por adolescentes, denominados atos 

infracionais, são passíveis de medidas socioeducativas; e objetiva fazer com que tanto 

os responsáveis pelos menores quanto os próprios modifiquem suas atitudes. São elas, 

em ordem crescente de severidade: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação 

de serviços comunitários, liberdade assistida, semiliberdade e internação por, no 

máximo, três anos. Atreladas a essas medidas, estão práticas protetivas, que visam a 

incluir as crianças ou adolescentes em programas correlatos às razões que levaram ao 

ato infracional: combate à dependência às drogas, matrícula em estabelecimento de 

ensino, inscrição em auxílio financeiro, etc.  

A implantação integral do ECA sofre grande resistência de parte da sociedade 

brasileira, que o considera excessivamente paternalista em relação aos atos 

infracionais cometidos por crianças e adolescentes, uma vez que os atos 

infracionais estão ficando cada vez mais violentos e reiterados.Consideram, 

ainda, que o estatuto, que deveria proteger e educar a criança e o adolescente, 

na prática, acaba deixando-os sem nenhum tipo de punição ou mesmo 

ressocialização, bem como é utilizado por grupos criminosos para livrar-se de 

responsabilidades criminais fazendo com que adolescentes assumam a culpa. 

(VIEGAS & RABELO, 2011, sem página).  

O debate em torno de uma maior responsabilização dos menores de 18 anos é 

uma pauta política latente no Brasil e, com frequência, reaparece na cena midiática. 
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Esse é um dos principais pontos levantados no relatório realizado pelo Unicef
30

 acerca 

do aniversário de 25 anos do ECA. Segundo o documento, a diminuição da maioridade 

penal seria uma ―ameaça de retroceder o caminho que trilhou nos últimos 25 anos‖ 

(UNICEF, 2015: 30). Com o ECA, de acordo com o relatório, ―o adolescente deixou de 

estar submetido às decisões arbitrárias de juízes de menores e passou a ser tratado como 

pessoa em condição especial de desenvolvimento‖ (Idem).  

O relatório, que trata dos avanços e desafios para a infância e adolescência no 

Brasil, afirma que o legado da lei precisa ser comemorado, mas que muitas crianças e 

adolescentes vêm sendo deixadas para trás nesse processo, como as crianças indígenas, 

que têm duas vezes mais chances de morrer antes de completar um ano se comparadas 

às demais; e como os jovens negros, que possuem quatro vezes mais chance de serem 

assassinados que os brancos.  

Sobre esse último ponto, inclusive, a Unicef considera que a face mais trágica 

dessas violações de direitos são os homicídios de adolescentes: em 2013, foram 

assassinados mais de dez mil. O número, segundo o documento, ofusca os bons 

resultados, e ultrapassa estatísticas de países em situação de guerra e conflito armado. 

Outra questão trazida pelo relatório é que não se conhece a autoria desses crimes, 

gerando a necessidade de enfrentamento da impunidade e do racismo. ―Pode-se 

observar um movimento de setores da sociedade querendo responsabilizar os 

adolescentes pela violência. Na verdade, as sentenças de morte recaem todos os dias 

sobre os adolescentes, particularmente os negros, em todo o País‖ (Unicef, 2015:06).  

Os 25 anos que antecederam a aprovação do Estatuto foram marcados pelo 

período da ditadura militar, quando foram implementadas medidas baseadas na 

ideologia da segurança nacional, e a figura dos ―menores abandonados‖ passou a 

compor a lista de entraves à ordem pública e ao desenvolvimento. À época, ainda vigia 

no país o Código de Menores, segundo o relatório da Unicef voltado a crianças e 

adolescentes pobres, órfãos, abandonados, desvalidos e infratores – segregando-os.  

O relatório aborda sete aspectos que considera passíveis de análise comparando 

dados do início dos anos 1990 e estatísticas contemporâneas para compreender os 
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avanços e as necessidades de evolução nesse ínterim de vigência do Estatuto. A 

mortalidade infantil superou a meta, com a diminuição da taxa de 68,4%; os indicadores 

de educação ligados ao acesso, permanência e aprendizagem, sendo que a queda no 

número de analfabetos foi de 91%; o registro civil atingiu a porcentagem de 95% dos 

nascidos; a erradicação do trabalho infantil é considerada a principal vitória dos 25 anos 

de ECA; o combate ao HIV e à sífilis fez com que se diminuísse consideravelmente o 

número de transmissões congênitas ou verticais (da mãe para o filho), porém, entre os 

anos de 2004 a 2013 o número de novos casos das doenças aumentou 53% entre 

adolescentes homens de 15 a 19 anos.  

A questão dos homicídios, porém, destoa dos avanços apontados no documento. 

Afirma-se que, nesses 25 anos, a morte de crianças e adolescentes dobrou: diariamente, 

28 crianças ou adolescentes são assassinados. O cenário, diz a Unicef, coloca o Brasil 

em segundo lugar no ranking dos países com maior número de assassinatos de meninos 

e meninas de até 19 anos, atrás apenas da Nigéria. O relatório afirma, ainda, que os 

assassinatos estão endereçados à raça, gênero e à classe social específicos. ―Os 

homicídios de meninos negros, pobres e de periferias que ocorrem diariamente no País 

não geram a mesma comoção provocada pelas mortes de meninos brancos. As mortes 

dos adolescentes negros são muitas vezes justificadas, de forma equivocada, pelos 

conflitos entre facções rivais e pelo tráfico de drogas‖ (Idem, p. 35).  

Essa citação adquire relevância particular no sentido de que a imprensa em geral 

e os telejornais analisados em específico são atores importantes no reforço desse 

discurso – de que determinadas vidas valem mais do que outras.  

Reforçando essa questão, o IPEA, no anuário Desafios do Desenvolvimento 

número 82 (2014), traz na capa a chamada ‗juventude perdida‘ sobre a ilustração de um 

jazigo para afirmar que ―a mortalidade juvenil compromete o futuro do país‖ 

(SIGWALT, 2014: sem página). Apropriando-se de diversos discursos estatísticos, o 

relatório indica que a taxa de homicídios de jovens por mil habitantes cresceu 154% 

entre 1980 e 2010, e reforça o discurso de que essas mortes têm incidência maior sobre 

negros, pobres e moradores da periferia de determinadas regiões brasileiras.  

Já o sétimo e último quesito analisado no relatório, que trata de medidas 

socioeducativas trazidas pelo Estatuto, serve para reforçar um dos principais pontos 

articulados pelo relatório: a argumentação contrária àquilo que eles chamam de ―ameaça 
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de retrocesso‖ (Idem, p. 30) em relação à possibilidade de aprovação do legislativo de 

emenda que diminui a maioridade penal. O documento explica que o ECA trouxe os 

princípios jurídicos de comprovação da autoria e materialidade do ato infracional para, 

só então, aplicar-se a medida socioeducativa. O princípio da proporcionalidade também 

passou a ser aplicado com a aprovação da lei. Antes dela, a simples ‗situação irregular‘ 

dos adolescentes autorizava sua internação.  

 

O rebaixamento não só não resolverá a questão da violência como poderá agra-

vá-la. O sistema penitenciário adulto brasileiro é mundialmente conhecido por 

seus graves problemas: superlotação, torturas sistemáticas e incapacidade de 

reintegrar seus presos. Nesse sistema, os adolescentes estarão expostos às 

facções do crime organizado e às precárias condições do sistema prisional 

brasileiro (Unicef, 2015:31).  

 

Hoje, estão em tramitação no Congresso Nacional seis Propostas de Emenda à 

Constituição (PEC) cujo intuito é a diminuição da idade penal, sendo a mais recente a 

PEC 21/2013, do Senador Alvaro Dias (PSDB-PR), que sugere que se passe dos atuais 

18 anos para 15. Em 19 de agosto de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou em 

segundo turno, por 320 votos a favor, 152 contra e uma abstenção, a PEC 171/93, de 

autoria de Benedito Domingos (PP-DF), que prevê a diminuição de 18 para 16 anos em 

caso de crime hediondo, como estupro e latrocínio, homicídio doloso e lesão corporal 

seguida de morte. Como trataremos no capítulo analítico, esse é, também o discurso que 

os principais telejornais da Rede Globo reforçam
31

.  

O discurso jurídico que emergiu por meio do ECA, é tensionado, também, por 

outros importantes atores sociais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Embora a instituição seja contra a redução da maioridade penal, por considerar a 

imputabilidade aos menores de 18 anos como cláusula pétrea da Constituição Federal, é 

favorável à revisão das punições como forma de diminuição nos índices de 

criminalidade
32

.  

                                                           
31

No momento de fechamento deste trabalho, a PEC aguardava apreciação no Senado.  

32
 Disponível em http://www.oab.org.br/noticia/28587/eca-25-anos-o-grande-avanco-e-os-novos-desafios 

Acesso em 02/10/2015.  

http://www.oab.org.br/noticia/28587/eca-25-anos-o-grande-avanco-e-os-novos-desafios%20Acesso%20em%2002/10/2015
http://www.oab.org.br/noticia/28587/eca-25-anos-o-grande-avanco-e-os-novos-desafios%20Acesso%20em%2002/10/2015
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Já o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) lançou, em 2015, uma 

nota técnica
33

 com os objetivos de chamar a atenção da sociedade sobre questões de 

desigualdade social e de renda que cercam as biografias de milhares de jovens 

moradores da periferia, e de municiar o debate público sobre a redução da idade penal 

com dados e estatísticas que delineiem a situação dos jovens em conflito com a lei. ―Se 

o adolescente não teve acesso aos direitos sociais básicos, que poderiam lhes garantir 

outra trajetória social, como imputar-lhes a responsabilidade integral por ter aderido à 

criminalidade?‖ (IPEA, 2015:19) pergunta-se o documento.   

 O relatório aponta que a discussão não é um fato isolado, mas que está em 

consonância com um movimento mais geral de intolerância moral ao crime, em que a 

população mostra indignação em relação aos atos criminosos e, ao mesmo tempo, 

descrença na ação da justiça. Há um fenômeno de tolerância zero ao crime, baseado em 

sentimentos de revolta, punição, vingança e apelo à maior repressão policial. Para 

ancorar esse entendimento, o IPEA cita o aumento dos casos de linchamento
34

, a 

aprovação da lei que torna crime hediondo aqueles praticados contra agentes de 

segurança pública e seus familiares (Lei 13.142 de 6 de julho de 2015) e a perda de 

força do projeto que torna ilegais os autos de resistência, que são um resquício do 

período da ditadura (Projeto de Lei 3131/08 do Senado). Embora não conste no 

documento, podemos inserir aqui as recentes investidas das casas legislativas para 

revisão do Estatuto do Desarmamento, no sentido de torna-lo mais brando quanto à 

possibilidade de que os civis possam adquirir armas de calibre permitido.  

O IPEA destaca, ainda, o papel dos aparatos midiáticos na emergência de 

discursos ―alarmistas‖ (IPEA, 2015:02) no tratamento das pautas que narram crimes 

cometidos por sujeitos com menos de 18 anos, ocasionando ondas de ―medo e sensação 

                                                           
33

 Nota técnica nº 20 O adolescente em conflito com a lei e o debate sobre a redução da maioridade penal: 

esclarecimentos.  

Disponível em <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/notatecnica_maioridade_penal> 

Acesso em 17/07/2015.   

34
 O relatório cita dados do Núcleo de Violência da USP, que identificou diminuição no número de 

linchamentos a partir dos anos 2000 até 2006, passando de 59 para 9, último ano de monitoramento. Já 

em 2014, em junho, o site de notícias G1 publicou uma matéria especial com os 50 linchamentos do ano 

até então. Disponível em <1.globo.com/politica/dias-de-intolerancia/platb/#inicio> Acesso em 

20/10/2015.  

 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/notatecnica_maioridade_penal
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de insegurança‖ (Idem) que não necessariamente correspondem a um recrudescimento 

no número de atos infracionais.  

Segundo o relatório existe um mito de impunidade dos jovens abarcados pelo 

ECA, alimentado por parcelas da população brasileira, o que contribui para reiterar o 

desconhecimento das medidas punitivas ao mesmo tempo em que abre caminho para o 

fortalecimento de propostas como a da redução da idade penal. O IPEA refuta esse 

entendimento por meio da convocação de estudos que demonstram que, quando 

aplicada a medida de internação (regime fechado), o adolescente permanece mais tempo 

em cerceamento de liberdade que o adulto no cometimento do mesmo crime. O 

problema está, segundo o documento, no distanciamento que há entre as previsões do 

ECA e a realidade das instituições socioeducativas.  

Já o Estatuto da Juventude (Lei 12.852, de 5/08/2013), outra ferramenta jurídica 

pensada para os jovens, ficou por nove anos em tramitação legislativa e está mais ligado 

à ideia de que esses sujeitos têm papel estratégico no desenvolvimento do país e devem 

ter assegurados direitos que deem conta das especificidades geracionais, como respeito 

à identidade individual e coletiva, promoção à criatividade, ao bem-estar e à 

experimentação. O documento é estruturado em onze direitos: 1) cidadania, participação 

social e política e representação estudantil; 2) educação; 3) profissionalização, trabalho 

e renda; 4) diversidade e igualdade; 5) saúde; 6) cultura; 7) comunicação e liberdade de 

expressão; 8) desporto e lazer; 9) território e mobilidade; 10) sustentabilidade e meio 

ambiente; 11)segurança pública e acesso à justiça.  

Na fala da presidenta Dilma Rousseff durante a cerimônia de sanção da lei, 

foram articulados discursos sobre o enfrentamento das altas taxas de homicídios a 

jovens negros e pobres – que foi, como veremos, o mote da primeira política pública 

articulada pela Secretaria Nacional da Juventude –inclusão digital por meio do amplo 

acesso à banda larga, incentivo ao empreendedorismo em articulação com o Banco 

Nacional de Desenvolvimento (BNDES), a promessa de destinação dos royalties do 

petróleo à educação, combate à corrupção e a necessidade de o governo ocupar espaços 

nos ambientes online para debater com os jovens. ―Um governo tem de ... diante da 

juventude não há o que fazer, ele tem de ficar digital, não é? Por isso eu quero dizer 
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para vocês que nós vamos ficar cada vez mais conectados, não só com a voz das ruas, 

mas das redes também‖
35

. 

O discurso da presidenta dá as pistas sobre quais os entendimentos 

governamentais acerca das prioridades em relação às juventudes e nos deixa entrever 

como as políticas públicas, outro importante discurso que trataremos a seguir, precisam 

lidar com modos desiguais de se experimentar a juventude no Brasil: ora fala-se sobre o 

diálogo com os jovens conectados, ora sobre como evitar a matança de jovens negros. 

Dá pistas, também, sobre em quais discursos a Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), 

criada no governo do Partido dos Trabalhadores (PT), como veremos a seguir, vai 

inserir suas frentes de trabalho.  

É importante marcar que os telejornais que escolhemos como corpus dessa 

pesquisa se ocuparam, em diversos momentos do trâmite legislativo, a noticiar as 

aprovações do Estatuto. No Bom dia Brasil, por exemplo, o assunto foi pauta por duas 

vezes: em 06/10/2011, quando a Câmara dos Deputados aprovou e em 17/04/2013, 

quando o Senado aprovou o texto – com modificações, o que obriga o retorno para a 

Câmara.  

Em ambas as reportagens, o único aspecto tratado foi a regulamentação da meia-

entrada para estudantes e jovens de baixa renda entre 15 e 29 anos, que, com a lei, ficou 

limitada a 40%. Nenhuma menção ao aspecto político que o Estatuto representa para a 

juventude, tampouco foi conferido poder de fala aos jovens, para avaliarem a lei – o 

que, como veremos no capítulo analítico, é constitutivo dos telejornais no sentido de 

não considerar esses sujeitos como fontes de informação, mesmo que seja para 

interpretar  suas próprias vivências. Nas matérias do Bom Dia, quem é chamado para 

comentar as aprovações do Estatuto são o relator do projeto e um representante ligado à 

indústria da cultura, comemorando a limitação da meia-entrada, argumentando que, até 

então, 80% da totalidade de ingressos de espetáculos culturais chegava a ser vendida 

pela metade do preço e que isso era prejudicial aos negócios.  

 

                                                           
35

 O discurso pode ser lido na íntegra em http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-

planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-

cerimonia-de-sancao-da-lei-que-institui-o-estatuto-da-juventudeAcesso em 02/10/2015. 

http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-da-lei-que-institui-o-estatuto-da-juventude
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-da-lei-que-institui-o-estatuto-da-juventude
http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-o-planalto/discursos/discursos-da-presidenta/discurso-da-presidenta-da-republica-dilma-rousseff-durante-cerimonia-de-sancao-da-lei-que-institui-o-estatuto-da-juventude
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2.3 A problemática vai além dos quesitos etários (o que não significa que eles 

possam ser negligenciados) 

É interessante notar que a Constituição, originalmente, garantia os direitos às 

crianças e adolescentes, nessa última classificação considerados os indivíduos de 12 até 

18 anos. Uma nova redação à lei (PEC 65/2010), assinada no dia 13 de julho – dia 

internacional da juventude, acrescenta o vocábulo ‗jovem‘ como sujeito de direitos, 

estendendo sua abrangência. Já o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

em consonância com a Organização das Nações Unidas (ONU), adota o critério de 

definição dos jovens como indivíduos que tenham entre 15 e 24 anos para a realização 

dos levantamentos estatísticos e demográficos. Esse recorte etário foi adotado pela ONU 

em 1985. Mais tarde, o Estatuto da Juventude alargou ainda mais a faixa de idade: de 

acordo com o documento, são jovens os sujeitosde 15 a 29 anos.  

As mudanças indicam que há disputas em torno de quais são os limites etários 

que delimitam a juventude. Certas transformações culturais dos últimos anos, que 

tornaram a opacas as fronteiras divisórias do curso da vida, explicam tais 

tensionamentos e a tendência de extensão do limite de idade.  

PAIS (2009), em um texto onde apresenta a Festa dos Rapazes
36

 como um rito 

de passagem para a vida adulta que conseguiu sobreviver aos deslocamentos do 

contemporâneo para com as tradições, afirma que, nas últimas três décadas, as fronteiras 

que segmentavam a linha da vida estão se tornando translúcidas.  

Isso pode ser explicado devido à complexificação dos rituais tradicionais de 

entrada na vida adulta, como ingresso no mercado de trabalho, casamento e abandono 

da casa dos pais. Os processos se tornaram mais ardilosos e mais frágeis, o que facilita 

sua reversão. Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE com base em dados do 

mês de março de 2015, a porcentagem de desempregados na faixa de 15 a 24 anos é de 

                                                           
36

A Festa dos Rapazes ou Festa de Santo Estêvão é um tradicional rito de passagem da juventude para a 

vida adulta que ainda acontece em muitas aldeias na região nordeste de Portugal, em que a transição entre 

a identidade do rapaz e do homem é festejada com provas de resistência física, roubos simbólicos e 

perseguição a mulheres – que, quando alcançadas, são chacoalhadas em simulações do ato sexual. Os 

jovens que participam da iniciação ficam fantasiados e mascarados, e a eles se dá o nome de caretos. 

Outro exemplo de rito de passagem, nos moldes de Pais, é o B‘naiMitzvá – que insere, simbolicamente, 

jovens judaicos na vida adulta.  
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41%, enquanto que na faixa de 25 a 50 anos ou mais é de 7,4%. Ainda de acordo com o 

IBGE, em levantamento feito com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (PNAD) de 2012, a chamada ‗geração canguru‘, ou seja, jovens entre 25 e 34 

anos que ainda moram com os pais tem aumentado nos últimos anos. Já segundo o 

Censo da Educação Superior de 2012, o número total de matrículas no ensino superior 

havia crescido 81% desde 2003, o que também influencia em uma entrada tardia no 

mercado de trabalho e, consequentemente, em uma maior permanência na casa dos pais 

e na não assunção das responsabilidades de um novo núcleo familiar. O estabelecimento 

de transformações referentes ao papel da mulher na cultura contemporânea também 

fornece elementos para se somar às fragilidades dos processos tradicionais de ascensão 

à vida adulta: o divórcio não é mais um tabu, a finalidade única da mulher não é mais a 

formação de uma família.  

Para dar conta dessas mudanças, PAIS, CAIMS & PAPPÁMIKAIL (2005) 

tratam do fenômeno da reversibilidade dos caminhos para a vida adulta por meio do 

conceito de ‗yoyogeneização‘ da condição juvenil, em que emprego se converte em 

desemprego, casamento se converte em divórcio, a saída da casa dos pais se converte 

em retorno, o abandono da escola se converte em volta aos estudos. O conceito está 

atrelado ao conceito de ‗geração ioiô‘, de autoria de PAIS (1995), em uma metáfora 

para as trajetórias entrecortadas por idas e vindas.  

Os autores concluem que as novas gerações têm sido confrontadas devido à 

erosão de certos marcos de referência da vida adulta que até então eram estáveis. Além 

do reforço dos processos de singularização biográfica, segundo eles, as transformações 

no mercado de trabalho, como flexibilização e precarização, nas estruturas familiares, 

como a pluralização das formas de organização, entre outros, ―enfraquecem as 

referências culturais que serviam de fio condutor às trajetórias individuais‖ (Idem, p. 

112).  

Embora essa pesquisa tenha como objeto de estudo os jovens europeus, a 

questão levantada também é pertinente para se pensar a juventude brasileira. A Política 

Nacional da Juventude, divulgada em 2006, também considera importante a perda da 

linearidade na passagem para a vida adulta como um aspecto configurador da vida dos 

jovens. Essa  
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tem se mostrado mais complexa, combinando processos formativos com 

processos de experimentação e construção de trajetórias que incluem a inserção 

no mundo do trabalho, a definição de identidades, a vivência da sexualidade, 

da sociabilidade, do lazer, da fruição e criação cultural e da participação social. 

O que se ressalta nessa perspectiva é a importância de se considerar a perda da 

linearidade e de um padrão único na transição para a vida adulta, com 

possibilidades de trajetórias juvenis intermitentes e reversíveis. (CONJUVE, 

2006:20). 

 Analisando a cultura norte-americana, Grossberg, em entrevista a Jonathan 

Sterne, em 2005, para a revista estadunidense Bad Subjects
37

, também observa o 

fenômeno por lá. Segundo ele, os jovens, que ele denomina ‗kids‘ em seus livros, estão 

retornando para a casa dos pais após a conclusão da faculdade e mantendo vínculos de 

dependência paterna – sendo esse aspecto um importante definidor da juventude 

contemporânea. 

Nós estamos reestabelecendo o caminho em que ser um garoto [kid] é definido 

por não ter uma vida independente, não ter um emprego, não ser 

autossuficiente. É uma espécie de vazio de conotações positivas e assume mais 

e mais conotações negativas (GROSSBERG, 2005, sem página, tradução 

nossa
38

) 

 

2.4 Juventude como valor imbricado às práticas de consumo 

 Outro discurso que precisa ser convocado aqui, atrelado às questões de idade e 

que tensiona os limites etários, é o entendimento da juventude como algo que se 

transforma em um valor que denota características consideradas positivas em nossa 

conformação cultural contemporânea, como dinamismo, criatividade e beleza, de forma 

que a máxima ―é possível ser jovem a qualquer idade‖ é amplamente aceita como 

verdade.  

Hoje em dia, são mais fluidos e descontínuos os traços que delimitam as 

fronteiras entre as diferentes fases da vida. Em relação à chamada terceira 

idade – para a qual já haverá uma quarta ou quinta, como acontece nas caixas 

de velocidade dos automóveis – não sabemos até que ponto as cirurgias 

plásticas ou as descobertas terapêuticas de cunho revigorante não provocarão 

um retardamento do desfecho anunciado por Simone de Beauvoir em seu livro 

Tous lês hommes sont mortes. Assistimos, deste modo, a um prolongamento 

das fases da vida: hoje pode ser-se jovem aos 29 anos ou mais, enquanto que, 

em contrapartida, uns 60 anos bem conservados, não são necessariamente um 

tributo de velhice. (PAIS, 2009:373) 

                                                           
37

 Entrevista disponível na íntegra em <http://bad.eserver.org/issues/2006/74/grossberg.html> Acesso em 

26/06/2015.  

38
We are reestablishing the way in which being a kid is defined as much by not having an independent 

life, not having a job, not being self-sufficient. It is kind of empty of lots of positive connotations and 

takes on more and more negative connotations. 

http://bad.eserver.org/issues/2006/74/grossberg.html
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 No excerto acima, quando Pais se refere às cirurgias plásticas e às descobertas 

terapêuticas, traz à tona um aspecto que não pode ser negligenciado ao debatermos a 

descronologização da juventude, pois, como nos alerta DEBERT (2010/sem página), ―a 

promessa da eterna juventude é um mecanismo fundamental da constituição de 

mercados de consumo‖.  

Em outras palavras, há um interesse da sociedade de consumo em fazer crer que 

ser jovem é bom e esta condição deve ser almejada e perseguida através de hábitos e de 

aquisições ‗corretas‘. Concomitantemente, há um movimento que transforma a 

juventude em produtos vendáveis: a velhice é o castigo dos consumidores falhos. 

Segundo a autora, a velhice tem sido encarada como ―um modo de expressar a 

negligência com o corpo e a falta de motivação para a vida, uma espécie de doença 

autoinfligida‖ (Idem).  

GROSSBERG (1992, 2005, 2015) também entra nesse debate. Para ele, a 

questão da juventude é construída a partir das disputas geracionais, não se tratando 

apenas de uma transição entre infância e idade adulta, mas de uma ―identidade afetiva 

costurada dentro de uma história geracional‖ (1992:183, tradução nossa
39

), ou seja, uma 

identidade construída por e para adultos que se apropria de valores sociais de conotação 

positiva. Segundo o autor, a contracultura se diferencia da juventude porque essa se 

transformou em ―expressão de possibilidades, um comportamento inerente de 

movimento e mudança‖ (GROSSBERG, 2015:115, tradução nossa
40

).  

Em uma entrevista a Vítor Belanciano, durante um evento na Universidade 

Católica de Lisboa, em 2008, sobre Estudos Culturais e problemas da modernidade
41

, 

Grossberg afirmou que muito do que ele escreveu sobre juventude no início de sua 

carreira não é mais válido para pensar essa questão hoje, haja vista que ser jovem 

deixou de ser uma faixa etária para transformar-se em uma ideologia. Para ele, os baby-

                                                           
39

No original: ―As an affective identity stiched onto a generational history‖. 

40
No original: ―Youth itself became on expression of possibilities an inherent commitment of movement 

and change‖. 

41
 Disponível em http://www.publico.pt/temas/jornal/entrevista-lawrence-grossberg--os-jovens-nao-

acreditam-no-futuro-e-a-culpa-e-nossa-261649 Acesso em 25/09/2015.  

 

http://www.publico.pt/temas/jornal/entrevista-lawrence-grossberg--os-jovens-nao-acreditam-no-futuro-e-a-culpa-e-nossa-261649
http://www.publico.pt/temas/jornal/entrevista-lawrence-grossberg--os-jovens-nao-acreditam-no-futuro-e-a-culpa-e-nossa-261649
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boomers, geração da qual faz parte, resultado do grande crescimento populacional pós 

Segunda Guerra, tornou-se adulta acreditando que sua identidade estava calcada na 

juventude; cresceu com a ideia de que deveria vestir-se, parecer e agir como se tivesse 

sempre 20 anos. Dessa forma, segundo ele, a partir dos anos 1980 a questão da 

juventude não estava atrelada ao corpo, mas passou a carregar significados políticos e 

culturais. Na sua obra Caught in the crossfire: kids, politics and America‟s future 

(2005), o autor afirma que ser jovem se tornou uma ideologia, um estado da mente e do 

corpo que pode ser alcançado ou comercializado (p. 50).  

Valendo-se do pensamento de Lawrence Grossberg sobre juventude, Neil 

Campbell (2004) afirma que se trata de uma aspiração que se desenvolve dentro de uma 

lógica mercadológica, algo como uma commodity, uma marca que pode ser vendida em 

qualquer mercado, independentemente dos limites etários. Para ela, esse entendimento 

de manter jovens corpo e mente silencia outro aspecto importante para a questão da 

juventude que está ligado à divisão de poder nas disputas geracionais, onde está em jogo 

o  ―empoderamento [dos jovens] frente a sua situação de submissão e alienação em 

relação a um roll de regras sociais definidas pelos adultos, que impõem uma autoridade 

monológica‖ (CAMPBELL, 2004:16, tradução nossa
42

).  

A autora também trabalha com a hipótese de que os Estados Unidos vivem uma 

fase em que as distinções entre cultura popular e cultura jovem estão desaparecendo. 

Essa questão será articulada aos achados empíricos dessa pesquisa, pois entendemos 

que pode ajudar a explicar por que os telejornais analisados têm, em seu modo de 

endereçamento, se valido de estratégias que compõem, como explicitaremos, um certo 

rejuvenescimento de suas fórmulas. E isso parece ir além da necessidade de 

aproximação da audiência jovem, embora esse seja um aspecto que não pode ser 

negligenciado frente à diminuição nos índices de assistência aos nossos objetos de 

estudo.  
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 No original: ―Central to the signification of youth has always been the search for empowerment from 

this position of subordination and alienation and from AN adult-defined set of social norms that imposed 

a monologic authority‖.  
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2.5  Políticas públicas voltadas à juventude brasileira: a primeira década 

Conectadas ao discurso jurídico, emergem as questões de políticas públicas, 

outro ponto de tensionamento na compreensão da juventude brasileira contemporânea, 

que em 2015 completam dez anos de chancela estatal, contados a partir da criação da 

Secretaria Nacional da Juventude, do Conselho Nacional (CONJUVE) e do Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), criados pela Lei 11.129, de 2005. Neste 

sentido, o país passa de uma conjuntura de políticas de governo para uma outra, de 

políticas de Estado.  

A SNJ, ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República, trabalha, hoje, em 

três frentes: 1) o Juventude Viva, que reúne ações de prevenção e combate à 

vulnerabilidade de jovens negros em face à violência física e simbólica a que estão 

propensos, com o apoio de 11 ministérios; 2) a Coordenação de Políticas Transversais, 

que está focada em ações para jovens rurais, jovens mulheres e a criação e 

desenvolvimento do Participatório da Juventude – uma plataforma virtual interativa
43

 

voltada à construção de conhecimento sobre/pela/para a juventude, que inclui uma rede 

social, cadastro de pesquisadores sobre temas de interesse e uma biblioteca digital com 

produções correlatas; e a 3) Coordenação de Políticas Setoriais, que gere ações de 

cultura, acesso ao trabalho decente e cuja principal frente é o programa ―Estação 

Juventude‖ – que, através de parcerias com entes federados, prevê a implantação ou 

complementação de espaços públicos destinados a informar os jovens sobre acessos às 

políticas públicas e desenvolver atividades voltadas a sua emancipação e inclusão.  

O CONJUVE se propõe atuar como um espaço de diálogo sobre políticas 

públicas voltadas à juventude, e é formado por 60 membros – sendo 1/3 representante 

do poder público e o restante, provenientes da sociedade civil: militantes, especialistas, 

ONGs, etc. O novo Secretário da SNJ, nomeado para o segundo mandato da Presidenta 

Dilma Rousseff, Gabriel Medina
44

, que substituiu Severine Macedo foi, inclusive, 

eleito, em 2011, presidente do Conselho.  
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 Acessível em http://juventude.gov.br/participatorio 

44
 Em seu discurso de posse, Gabriel Medina destacou como prioridades a contenção dos assassinatos de 

jovens negros no país, índice que, segundo ele, vem aumentando nos últimos anos, na contramão dos 

homicídios de jovens brancos: ―Não podemos admitir que a violência seja a marca desta geração e, 

assim como o Ministro Rosseto afirmou ontem, se tivemos a capacidade de enfrentar a fome, chegou a 

hora de estancar o sangue e encarar o tema do extermínio da juventude, especialmente negra, moradora 

http://juventude.gov.br/participatorio
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Já o ProJovem é descrito como um programa baseado em três frentes de ação - 

escolarização, participação na comunidade e profissionalização - proporcionando ao 

jovem, através de tal complementaridade, uma formação integral (Lei 11.129, de 30 de 

junho de 2005). Segundo SOARES (2008), que monitorou e analisou os dois primeiros 

anos de implementação do programa em João Pessoa, na Paraíba, são formadas turmas 

de até 30 alunos e a grade curricular, composta de 1600 horas de atividades, precisa ser 

executada em até doze meses ininterruptos.  

A emergência do debate sobre as políticas públicas de juventude no espaço-

tempo que experienciamos contemporaneamente também está atrelada àquilo que a 

própria Secretaria denomina como ‗genocídio da juventude‘
45

, principalmente a negra: 

em relatório divulgado em 04/09/2014, a Unicef
46

 coloca o Brasil em sexto lugar 

mundial em relação à taxa de homicídios de crianças e adolescentes de zero a 19 anos 

de idade. O país, segundo o documento, registrou 17 mortes para cada 100 mil 

habitantes, ficando atrás de El Salvador (27), Guatemala (22), Venezuela (20), Haiti 

(19) e Lesoto (18). Em números absolutos de morte nessa faixa etária no ano – sendo 

que os dados são de 2012 – o Brasil perde apenas para Nigéria, somando 11 mil 

homicídios. O mesmo relatório conclui que o jovem negro corre três vezes mais risco de 

ser assassinado em relação aos brancos. O Mapa do Encarceramento: jovens do Brasil 

(2015) indica que, dentre as causas da mortalidade juvenil – dados de 2012 -destaca-se 

o homicídio em 38,7% dos casos, enquanto que para os não jovens (indivíduos que se 

encontram fora da faixa de 15 a 24 anos) essa porcentagem está em 2,4%.  

                                                                                                                                                                          
das periferias dos centros urbanos”.O discurso de Gabriel Medina, na íntegra, está disponível em  

http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/01/e-a-hora-de-colocar-a-juventude-no-centro-do-projeto-de-

desenvolvimento-diz-gabriel-medina> Acesso em 28/01/2015.  

 

45
Fala do secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo Sant‘Anna durante 

a mesa de abertura do I Encontro de Pesquisadores e Pesquisadoras de Políticas e Juventude, que ocorreu 

de 02 a 04 de setembro de 2014, em Brasília (DF), organizado pela SNJ. De acordo com o secretário, a 

relação entre violência e juventude, convocando questões de drogadição e encarceramento, representa, 

hoje, para o Brasil, ―o que a fome representou há 30 anos‖.  

46
O relatório, intitulado Hidden in plain sight – Escondido à vista de todos é descrito pela própria Unicef 

como a maior compilação de dados feita até hoje acerca da violência contra crianças e adolescentes, e 

utilizou-se de dados de 190 países. O relatório completo está disponível em 

http://www.unicef.pt/violencia-criancas/violencia-criancas-2014.html Acesso em 28/01/2015. 

http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/01/e-a-hora-de-colocar-a-juventude-no-centro-do-projeto-de-desenvolvimento-diz-gabriel-medina%3e%20Acesso%20em%2028/01/2015
http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/01/e-a-hora-de-colocar-a-juventude-no-centro-do-projeto-de-desenvolvimento-diz-gabriel-medina%3e%20Acesso%20em%2028/01/2015
http://www.unicef.pt/violencia-criancas/violencia-criancas-2014.html
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É importante reiterar que não só os diferentes discursos que se entrecruzam 

disputam o que é a juventude e quem está autorizado a falar sobre ela, mas internamente 

também é possível mapear pontos de debate. No âmbito das políticas públicas, por 

exemplo, está em disputa a questão sobre quem é o jovem destinatário dessas ações, se 

tais ações devem acudi-lo ou empoderá-lo e se os jovens devem ser sujeitos de políticas 

públicas porque precisam de apoio para não endossarem estatísticas de delinquência ou 

porque é de direito seu.  

O país experimenta um momento de disputa em que as políticas públicas 

começam a se articular em torno da noção do jovem como sujeito de direitos
47

, 

tensionando sua abordagem corretiva, que se atém às tentativas de evitar o 

envolvimento dos jovens com práticas consideradas pouco saudáveis.  

Em outras palavras, há um movimento para construção de ―novos indicadores de 

políticas públicas‖, segundo a fala de Regina Novaes
48

 em um evento promovido pela 

Secretaria em 2014. Para a pesquisadora, podem-se distinguir três fases na construção 

de políticas públicas para a juventude no Brasil: primeiramente, entendendo-se a 

juventude como período transitório e preparatório, o foco esteve no acesso à escola 

pública; após, com a emergência da criminalidade entre os jovens, enquanto atores e 

vítimas, as políticas se voltaram para o combate à violência, criando formas de 

capacitação para o mercado de trabalho e opções de lazer.  

Essa ainda é a orientação hegemônica, mas há uma dinâmica transformativa em 

disputa: o início da terceira fase das políticas, em que o jovem é entendido como sujeito 

de direitos. Se é criado um projeto de lei, por exemplo, que objetive desenvolver um 

espaço poliesportivo voltado ao uso dos jovens, não se deve justificá-lo enquanto 

medida para combater e evitar o envolvimento da juventude com violência ou 

drogradição, mas entendê-lo pelo viés de que os jovens têm direito de acesso ao lazer, e 

isso deve bastar.  

Não podemos, porém, cair na falácia da ―evolução‖ das políticas públicas para 

jovens no Brasil. Embora a criação de um órgão de institucionalização das demandas, a 

                                                           
47

Este entendimento foi legalmente sedimentado, pela primeira vez, no Estatuto da Criança e da 

Juventude (ECA), aprovado em 1990.  

48
Excerto da fala de Regina Novaes durante o I Encontro de Pesquisadores e Pesquisadoras em Políticas e 

Juventude, organizado pela SNJ em 2014. 
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SNJ, tenha contribuído para a emergência do debate sobre juventude no país, ainda se 

trata de um espaço frágil que está em constante negociação. Em 2015, face às 

dificuldades financeiras enfrentadas pelo governo federal, a reforma ministerial 

proposta pela presidenta previa a extinção da Secretaria. De acordo com um documento-

manifesto
49

, assinado por 175 coletivos juvenis, organizações, autoridades e 

pesquisadores em outubro de 2015, a Secretaria está ameaçada a um ―não lugar‖ na 

estrutura política e isso acarretaria na dificuldade, por parte do próprio Conselho, em 

acompanhar e formular políticas públicas, perdendo sua representação.  

 

2.6 Disputas sobre quem são os jovens brasileiros I: questões estatísticas  

Balizando as ações de políticas públicas voltadas aos jovens e também dando o 

tom de muitas coberturas nos telejornais analisados, está o discurso estatístico, 

perpassado por diferentes atores e distintos objetivos, outro importante ponto de 

tensionamento da juventude contemporânea enquanto formação discursiva. Por se 

ancorar em fórmulas numéricas, pesquisas e amostragens de embasamento científico, 

esse tipo de discurso, construído por instituições como o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

ganha ares de verdade.  

Nas últimas décadas, a quantidade de levantamentos aumentou 

significativamente, em articulação ao contexto de consolidação de políticas públicas, 

aparatos jurídicos e emergência social de debates sobre os rumos da juventude. Esses 

discursos são importantes não apenas pela legitimidade que é conferida aos dados – 

afinal, como disse ATHAYDE (2005), quem vai contestar os números dos intelectuais, 

apresentados nos grandes jornais com tabelinha e tudo? – mas principalmente no que se 

refere às temáticas que eles se propõem a levantar. Elas também indicam quais são as 

preocupações e disputas do Brasil contemporâneo no que concerne à juventude.  

É preciso destacar, porém, antes de adentrarmos em alguns desses discursos, que 

nem sempre essas estatísticas são reverberadas pela mídia; verificamos, em nossa 

análise empírica, que existe, nos telejornais a que nos dedicamos aqui, um determinado 

                                                           
49

 Disponível na íntegra em <http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2015/outubro/dilma-qual-

o-lugar-da-secretaria-nacional-de-juventude-na-reforma-ministerial> Acesso em 01/11/2015.  

http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2015/outubro/dilma-qual-o-lugar-da-secretaria-nacional-de-juventude-na-reforma-ministerial
http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-do-inesc/2015/outubro/dilma-qual-o-lugar-da-secretaria-nacional-de-juventude-na-reforma-ministerial
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discurso sobre a juventude, em que está inscrita determinada orientação em relação aos 

jovens, em articulação ao seu modo de endereçamento. Isso torna alguns discursos mais 

propensos a encontrarem lugar nesses produtos jornalísticos, enquanto outros são 

silenciados. Isso significa que nem todos os números são passíveis de divulgação: a 

impressionante estatística de jovens vítimas de homicídios, por exemplo, que perpassa e 

ancora muitos discursos sobre os jovens, não interessa aos telejornais, pois ajudaria a 

desconstruir ou, pelo menos, questionar a ideia do jovem enquanto agente da violência 

urbana, que é articulada na maior parte do tempo.  

Mais recentemente, em 2014, o IPEA, provocado pela Secretaria Nacional de 

Juventude, se propôs a publicar boletins bimestrais, denominados Juventude Informa, 

com o intuito de prover dados para embasar o debate público e a construção de políticas 

específicas. Porém, apenas dois boletins foram lançados: um deles tratando sobre 

educação (agosto 2014), que, segundo o Instituto, é prioridade para 85,2% dos jovens, e 

o outro, sobre trabalho (outubro 2014).  

No relatório sobre trabalho, de 2013, registra-se a menor taxa de jovens 

empregados desde 1995 – 55%, considerando jovens os indivíduos entre 15 a 19 anos. 

O documento, porém, vale-se de outros indicadores para demonstrar que, nos últimos 

anos, a taxa de empregados diminuiu porque também houve um decréscimo de jovens 

interessados no ingresso no mercado de trabalho. Deixa em aberto, porém, se isso está 

ligado ao fato de que esses sujeitos estão construindo suas trajetórias de forma a 

possibilitar um ingresso tardio em postos de emprego, devido à extensão do tempo de 

estudo ou à precarização das ofertas.  

 A inserção no mercado informal também é bastante significativa. O estudo 

afirma que a quantidade de contratações de jovens no mercado formal e informal são 

equivalentes, o que leva a concluir que ―não parece haver barreiras para jovens serem 

contratados no setor formal‖ (p. 7). Por outro lado, o número de desligamentos é muito 

alto, o que indica que o maior problema é manter-se empregado no setor formal. O 

estudo identifica que a barreira é existente no caso do primeiro emprego. Já as altas 

taxas de rotatividade parecem estar ligadas ao fato de os jovens conseguirem se inserir 

em setores em que a rotatividade é característica.  

Diante das barreiras de entrada, os jovens são empurrados para empregos mais 

precários. Nota-se ainda que a qualidade dos postos de trabalho medida em termos de 
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remuneração e formalidade - é bem menor para os jovens de 15 a 17 anos, sendo que a 

média salarial fica, inclusive, abaixo do salário mínimo, o que leva o documento a 

concluir que a situação dos jovens no mercado de trabalho é mais vulnerável do que a 

dos adultos.  

A questão da educação varia bastante entre as faixas de idade, já que é gratuita e 

obrigatória dos 4 aos 17 anos – o que leva o estudo a particularizar pequenos subgrupos 

etários. O documento se concentra naquilo que foram os motes dos últimos anos de 

governo: aumento do acesso à escola e no nível de escolarização em geral da população 

brasileira, que nada mais é do que uma satisfação do governo petista à sociedade 

brasileira, ao expressar estatisticamente a melhora em todos os aspectos avaliados, em 

comparação com o panorama do primeiro mandato do peessedebista FHC – os dados 

são de 1995.  

É interessante avaliar, porém, que, a despeito dos inegáveis avanços em termos 

de maior frequência de jovens na escola, correção da defasagem escolar e diminuição do 

abandono, a discussão sobre a crise da escola, que perpassa o discurso acadêmico, como 

veremos, é silenciada. Os números não dão conta de entender as dinâmicas das 

micropolíticas cotidianas que influenciam na construção das trajetórias individuais e na 

escolha pela permanência ou não no sistema escolar.  

Por meio do discurso estatístico formado nas imbricações das searas ligadas ao 

trabalho e ao estudo, emerge uma designação importante que permeia a formação 

discursiva da juventude brasileira: os jovens ―nem-nem‖ – aqueles que não estudam, 

não trabalham e não estão procurando emprego. Os relatórios demonstram que pouco 

mais da metade dos jovens que estão fora da escola foram atraídos pelo mercado de 

trabalho; os demais estão nessa condição.  

Embora o documento se preocupe com a ideia de que ―é importante entender 

qual o motivo do desinteresse desses jovens pelo estudo‖ (p. 15), não são fornecidas 

pistas para justificar o fenômeno. Apesar disso, um olhar global aos estudos e discursos 

que compõem a problemática juvenil no país deixa entrever que a ausência de interesse 

e de perspectivas ligadas à escola, aliada a grandes chances de inserção precária no 

mercado de trabalho podem levar à descrença nas possibilidades de construção do 

futuro. No caso das mulheres, o cenário se torna ainda mais complexo, já que a 
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dedicação precoce aos filhos ou a responsabilidade pelo ambiente doméstico se somam 

aos demais entraves.  

Não se trata de algo novo, tampouco restrito ao Brasil. Em 2014, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) divulgou um estudo
50

 sobre a conjuntura mundial em 

relação ao fenômeno, com a constatação de que o percentual de jovens nessa condição, 

também chamados de neets (sigla em inglês para „neiter in employment, nor in 

education or training‟), aumentou em trinta dos quarenta países analisados. A 

Organização entende que são ―preocupantes‖ taxas acima de 20%, como acontece na 

Irlanda e Espanha, por exemplo. No Brasil, a porcentagem está próxima disso: de modo 

geral, os nem-nem representam 18,4% do total de jovens com idades entre 15 e 29 anos. 

Porém, ao se particular determinados segmentos, a taxa pode ser maior. Entre as 

mulheres negras, por exemplo, o número sobe para 28,2%.  

Em 2015, outro importante atlas estatístico para o entendimento da juventude – e 

inédito em sua temática – é o Mapa do Encarceramento: Jovens do Brasil, atrelado ao 

Juventude Viva, uma das frentes de atuação da SNJ, como vimos. O documento 

evidencia que a violência a que estão submetidos os jovens negros, principal foco de 

olhar do levantamento, reside em uma articulação entre aspectos estruturantes, 

relacionados a questões socioeconômicas, e processos ideológicos e culturais, 

provenientes de representações negativas acerca dos negros. De acordo com o 

documento, os jovens representam 54,8% da população carcerária brasileira (p. 9).  

O relatório parte do pressuposto de que o hiperencarceramento por que passa o 

sistema brasileiro está relacionado à seletividade etária e racial da justiça penal. Pode-se 

falar na manutenção de um estereótipo de ‗suspeito‘, que é operacionalizado na 

pragmática policial, ―permeado por um conjunto de valores e moralidades que 

redundam na manutenção da filtragem racial, seja nas abordagens policiais, seja no 

fluxo do sistema de justiça criminal‖ (p. 13).  

O documento se ocupa em desconstruir os argumentos articulados pelas frentes 

que defendem a diminuição da maioridade penal. Segundo os dados de 2012, 11% dos 
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Estudo na íntegra está disponível para download em 

www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/.../get14integra_1124.pdf Acesso em 25/09/2015.  

 

http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/.../get14integra_1124.pdf
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adolescentes que cumpriam medida socioeducativa de restrição de liberdade por atos 

como latrocínio e homicídio, e, comparativamente aos anos anteriores, não há 

demonstrativo de aumento. Isso vai de encontro às ―tendências atuais de 

recrudescimento das medidas punitivas dirigidas à população juvenil e diante do debate 

sobre a redução da maioridade penal como forma de dirimir a violência urbana‖ (Idem, 

p. 71). O Mapa também articula o papel dos meios de comunicação na ênfase dada à 

cobertura de crimes graves cometidos por jovens menores de 18 anos no crescimento de 

discursos em defesa de práticas de punição mais rígidas. Os dados demonstram que esse 

fortalecimento discursivo não encontra correspondência nos números.  

 

2.7 Disputas sobre quem são os jovens brasileiros: questões acadêmicas 

Segundo MARTIN-BARBERO (2008), os jovens passaram a figurar como 

objetos de estudo no contexto latino na década de 1980. No início, porém, ante à 

dificuldade para definir os contornos dos novos objetos – nômades e de contornos 

difusos – acabou-se criando, academicamente, um mal-entendido em que a juventude é 

associada à ameaça social e à violência. Entretanto, essa vertente, segundo ele, vem 

perdendo força no ambiente acadêmico nos últimos anos.  

A constatação do autor também é verdadeira no contexto brasileiro. 

Contemporaneamente, os espaços de pesquisa têm se preocupado em descontruir a 

associação a que se refere Martín-Barbero e, principalmente, procurado valorizar os 

vieses multifacetados da juventude ou das juventudes, como é melhor aceito 

academicamente. Segundo LEITE (2013), nos últimos 20 anos cresceu a necessidade de 

situar os jovens frente a outras dimensões da vida em sociedade, o que terminou por 

justificar a utilização do termo juventudes, no plural, ―no sentido de assinalar que não 

há um modo unívoco de ser jovem na contemporaneidade, mas vários e, todos de igual 

importância para o entendimento da condição juvenil‖ (p. 02).  

Para dar conta das disputas acerca da juventude que se processam no ambiente 

acadêmico nas áreas que são caras a esse estudo, realizamos um levantamento de todos 

os artigos apresentados nos encontros anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e da Associação dos Programas de Pós-
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Graduação em Comunicação (Compós), de 2000 até 2014
51

. Nestes lóci de debate 

acadêmico e de disputa discursiva [também] sobre as juventudes, além de encontrarmos 

pistas sobre de que forma/sobre quais vieses os jovens têm sido discursivizados neste 

ambiente, nos permite, por outro lado, dar as bases para a construção de um estado da 

arte sobre os estudos de juventude no país, dentro das searas do conhecimento que vão 

ao encontro das premissas deste estudo: sociologia e comunicação.  

Entre as questões que emergem no discurso científico, está a centralidade do 

consumo, especialmente o midiático, na constituição das identidades juvenis e na 

formação dos valores e visões do mundo dos jovens. Resgatando a discussão que 

fizemos a partir da obra Resistance through rituals, podemos concluir que o consumo 

ocupa este espaço, no mínimo, desde as subculturas inglesas juvenis da década de 1960. 

Contemporaneamente, o consumo serve para diferenciar e tribalizar, para marcar 

distanciamentos e aproximações; os produtos midiáticos funcionam como gramáticas 

dos costumes. O ser e estar na cultura das juventudes são perpassados pelas facetas do 

consumo, seja pela ostentação, pela sua negação ou pela desigualdade de acesso aos 

bens, os jovens constroem suas narrativas nesse entorno.  

Nesse sentido, os estudos acadêmicos sobre as juventudes nos últimos 15 anos 

de Brasil se preocupam, em boa medida, em analisar como se dá a dinâmica do 

consumo na vida dos jovens, o que as juventudes têm acessado em termos de bens 

culturais e midiáticos (que não deixam de ser também culturais) e que tipo de 

reelaboração se opera a partir desse consumo – não no sentido funcionalista da teoria 

dos usos e gratificações, mas principalmente como sujeitos de pesquisas empíricas de 

recepção ou etnografia, no caso dos textos da ANPOCS.  

Assim, falar do movimento hip hop (ZIGONI, 2006), dos anarcopunks 

(OLIVEIRA, 2006), dos frequentadores de festas rave (ALMEIDA & EUGENIO, 

2005), dos usos de dispositivos móveis nos processos de socialização (LATTANZI, 

2006) é falar de consumo, já que é por meio dele que os jovens forjam suas identidades 

e constroem suas sociabilidades.  
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 Os anais dos encontros anuais da ANPOCS estão disponíveis no seu sítio online, divididos por edição 

do evento/ano. Para proceder às buscas, analisamos todos os textos disponíveis no período de recorte e 

selecionamos 40 artigos cujo objeto fosse a juventude ou os sujeitos de pesquisa fossem os jovens. Para a 

seleção dos textos da Compós, foi utilizada a plataforma de busca disponível em seu site, onde se 

pesquisou as palavras ―juventude‖, ―jovem‖, ―jovens‖, o que nos forneceu 14 textos de interesse.  
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Em se tratando de consumo midiático, que nos interessa particularmente nesse 

estudo, as pesquisas consolidam o entendimento de que as juventudes tomam como 

seus, como suas verdades, discursos reverberados nas construções midiáticas, como, por 

exemplo, a noção de política enquanto sinônimo de corrupção (FISCHER, 2005) e 

restrita ao âmbito partidário
52

. Essa questão justifica, em parte, o corpus dessa pesquisa 

e será retomada no capítulo 4, quando nos dedicaremos a explicar o porquê de 

escolhermos telejornais – e não produtos televisivos voltados ao público jovem – para a 

construção desse estudo. É importante marcar que, também fora da academia, essa 

questão é verificada. Segundo um dos coordenadores do ‗TV de Expressão‘, um projeto 

social mantido em Ceilândia (DF) em que jovens realizam reportagens audiovisuais 

sobre suas experiências sociais, Max Maciel, todas as pautas precisam passar por 

debates e leituras críticas prévias. Ele explica que, mesmo tratando com jovens em 

situação de vulnerabilidade social, negros e pobres, que correm mais risco de serem 

vítimas de homicídio ou encarceramento, a tendência é de que esses sujeitos 

reproduzam os modos de ver hegemônicos fortemente articulados pela mídia 

tradicional.   

Também é possível apreender, a partir das análises dos artigos, a forma como a 

juventude tem negociado e, frequentemente, reproduzido questões ligadas à 

desigualdade de gênero e à cultura do machismo.  

Ao estudar a identidade sexual e os relacionamentos amorosos entre jovens 

rurais da pequena cidade de Orobó (PE), PAULO & SANTOS (2011) encontraram dois 

papéis de gênero para a mulher jovem: ou se é moça direita ou se é moça perdida. 

Naquela localidade, os rapazes afirmam – e as jovens reforçam – que o corpo feminino 

deve ser regrado e monitorado por ela mesma, pela família e pela sociedade, sendo que 

o sexo, para as virgens, deve ter conotação, no máximo, de curiosidade, nunca ligado ao 

desejo. Em um contexto mais flexível, estudando jovens mulheres frequentadoras de 

shopping center no Rio de Janeiro (RJ), MULLER (2004) conclui que enquanto as 

práticas de ‗ficar‘ e do ‗rolinho‘ significam rupturas com o modelo tradicional de 

relacionamento, o discurso sobre o ‗bom comportamento‘ que devem reger as condutas 
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Isso não indica, obviamente, que recusamos os achados dos estudos de recepção, que demonstram, 

empiricamente, que as agências individuais dos jovens e suas próprias experiências de vida são colocadas 

em tensionamento e convocadas nas negociações de sentido. 
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das jovens dentro das novas formas de relação mostra que ainda existe uma vinculação 

com o conservadorismo.  

Em outro estudo, dessa vez com jovens mulheres pobres e urbanas acerca da sua 

autonomia em sua esfera sexual e reprodutiva, CHACHAM, CAMARGOS & MAIA 

(2006) concluem que, enquanto as mulheres são atingidas por políticas de saúde pública 

– geralmente, apenas após uma gestação precoce – os homens estão deslocados desse 

processo. Cabe à mulher levar para dentro do relacionamento a informação sobre 

métodos contraceptivos e prevenção de DSTs, porém, sua desvantagem de poder 

simbólico impede, muitas vezes, que as medidas sejam efetivamente adotadas nas 

relações sexuais.  

Encontramos referências à ausência de mulheres e falta de protagonismo 

feminino em subculturas juvenis como o movimento hip hop (WELLER, 2004), no 

graffiti (MAGRO, 2003) e, mais recentemente, nos fenômenos ligados ao funk 

ostentação, como os rolezinhos (FRANÇA & DORNELAS, 2014) – conjuntura 

semelhante à apontada por HALL & JEFFERSON (1976).  

Sobre este último movimento em específico, as autoras, Vera França e Raquel 

Dornelas, explicam que há uma íntima ligação entre os eventos denominados 

rolezinhos, que reuniram centenas de jovens da periferia em shoppings de todo país, 

especialmente São Paulo, em fins de dezembro de 2013 e meados de abril de 2014, e o 

chamado funk paulista, mais comumente conhecido como funk ostentação.  

Difundido na baixada santista e na periferia da cidade de São Paulo, essa 

modalidade difere dos outros funks, como o carioca, por trazer letras de 

exaltação ao consumo e à riqueza. Nos videoclipes, os MC‘s aparecem 

vestindo roupas de grifes, cercados por belas mulheres, dirigindo automóveis 

de luxo e quase sempre cobertos por joias (FRANÇA & DORNELAS, 2014). 

 Segundo as autoras, na dinâmica da ostentação, os jovens meninos são as 

celebridades, enquanto às jovens, cabe o papel de fã, de seguidora, além de as letras das 

músicas, frequentemente, subjugarem o lugar do feminino.  

 Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Avon e executada pelo Data Popular 

em 2014
53

 reitera que o discurso machista é reverberado dentre os jovens brasileiros 
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 Denominada Violência contra a mulher: o jovem está ligado?,foi apresentada no dia 3 de dezembro de 

2014, durante um fórum realizado em São Paulo pelo Instituto Avon, o Fale sem medo. Embora o estudo 

tenha sido amplamente divulgado nos meios de comunicação, o relatório da pesquisa na íntegra não foi 

encontrado. Informações disponíveis em http://www.vermelho.org.br/noticia/254652-8 e 

http://www.vermelho.org.br/noticia/254652-8


83 
 

contemporâneos: dos 2.046 entrevistados, entre 16 e 24 anos, 48% acham que a mulher 

não deve sair sem a companhia do parceiro; 42% das mulheres (e 41% dos homens) 

acreditam que a mulher deve ficar com poucos homens; 30% dos jovens acredita que a 

mulher usando decote ou saia curta está se oferecendo; 68% do total de entrevistados 

desaprovam mulheres que transam no primeiro encontro e 80% acreditam que a mulher 

não deve ficar bêbada em festas. 

Outra questão diz respeito à cultura do empreendedorismo enquanto resposta 

positiva à precarização das relações e postos de trabalho, o que reforça a crença na 

ideologia do desempenho.  

Segundo SALGADO (2011), que procurou entender, em dissertação defendida 

pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), as permanências e as rupturas nos 

discursos sobre as juventudes em uma perspectiva diacrônica, analisando duas séries 

televisivas destinadas ao nicho juvenil, o empreendedorismo atrelado e convocado às 

juventudes é um elemento em emergência. A pesquisadora colocou em diálogo dois 

produtos culturais distantes no tempo 15 anos: a série Confissões de Adolescente, de 

1994, e a série Ger@l.com, de 2010/2011, exibidas, respectivamente, na TV Cultura e 

Rede Globo e concluiu que na série mais recente é possível entrever a existência de 

retóricas que ―celebram o empreendedorismo juvenil como resposta às demandas por 

sucesso pessoal e solução ao problema do desemprego estrutural‖ (SALGADO, 2011: 

01).  

A explicação de Salgado para a emergência do discurso de valorização do 

empreendedorismo via deslocamentos temporais poderia também ser construída, 

acreditamos, pelo viés institucional, para entender porque este discurso encontrou seu 

lugar na Rede Globo, emissora que se autoproclama defensora da bandeira da livre 

iniciativa
54

, e não na TV Cultura. É preciso convocar, aqui, o entendimento de que o 

atual processo de celebração do empreendedor e empreendedorismo privilegia um 

modelo específico de desenvolvimento econômico e social, pautado pelo capitalismo de 

mercado. 

                                                                                                                                                                          
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/12/48-dos-jovens-acham-errado-mulher-sair-sem-o-namorado-

diz-pesquisa.html Acesso em 28/02/2015.  

54
 O capítulo 4 vai retomar este assunto ao analisar os Princípios Editoriais do Grupo Globo. 

mailto:Ger@l.com
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/12/48-dos-jovens-acham-errado-mulher-sair-sem-o-namorado-diz-pesquisa.html%20Acesso%20em%2028/02/2015
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2014/12/48-dos-jovens-acham-errado-mulher-sair-sem-o-namorado-diz-pesquisa.html%20Acesso%20em%2028/02/2015
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(...) a (re)produção de discursos sob a lógica do sistema de mercado permite 

que, nos dias de hoje, a ideia de empreendedorismo desempenhe papel 

primordial na sociedade: assegurar que cada indivíduo assuma, como suas, as 

metas de reprodução do sistema capitalista. Por essa mesma razão, tal processo 

se distancia da busca pela emancipação e, ao contrário, promove modelos 

opressivos de comportamentos individuais destinados, em conjunto, a trabalhar 

ideologicamente para o alcance dos objetivos do capital (COSTA, BARROS & 

CARVALHO, 2011: 36).  

A questão do discurso de valorização do empreendedorismo entre as juventudes 

operando ideologicamente a serviço do neoliberalismo nos convoca pensar a cultura da 

meritocracia que encontra, ali, terreno fértil de reprodução. 

 Segundo RONSINI (2013), que estudou como operam os discursos 

meritocráticos entre as juventudes, existe a crença, entre os jovens contemporâneos, de 

que todos aqueles que se esforçam, que abrem mão do lazer em prol do estudo ou do 

trabalho, que acordam cedo e dormem tarde, conseguirão seu lugar ao sol. Segundo a 

autora, que se baseia na noção de ideologia do desempenho, do sociólogo Jessé de 

Souza, esse discurso de valorização do esforço pessoal – que a mídia ajuda a construir 

através dos enredos de telenovela e dos jogadores de futebol que foram descobertos por 

olheiros enquanto corriam, descalços, em campos de terra na periferia - torna opacas as 

condições de classe e faz crer que todos competimos em grau de igualdade pelos 

objetivos de vida. Se perdemos, é porque não nos dedicamos suficientemente.  

Os resultados são importantes porque comprovam o caráter transclassista da 

ideologia do desempenho e da legitimação da desigualdade/pobreza: ela é a 

base ideológica comum sobre a qual se trava a luta ideológica de classes pelo 

acesso privilegiado a recursos escassos. O mito da ascensão social pela 

competência pessoal oculta a raiz da dominação. (RONSINI, 2013:44).  

 GROSSBERG (2015) também reconhece a importância da meritocracia como 

aspecto de manutenção ideológica do capitalismo. Para ele, somos levados a acreditar 

que qualquer um pode ser bem sucedido se tentar com força suficiente, já a falha é o 

resultado da falta ou da quantidade insuficiente de compromisso.  

Essa autonomia afetiva pode estar conectada ao fenômeno contemporâneo da 

reinvenção do individualismo empreendedor, por meio do qual o 

neoliberalismo faz de todos responsáveis pelos seus próprios resultados, como 

se sucesso e fracasso estivessem completamente sob controle do indivíduo, e, 

assim, quem falhar economicamente é porque não tentou o suficiente 

(GROSSBERG, 2015:118, tradução nossa
55

).  
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No original: ―Such affective autonomy may be connected to the contemporary re-imagination of 

entrepreneurial individualism through which neo-liberalism makes everyone responsible fortheir own 

outcomes—as if success and failure were completely within one's own control—so if one fails 

economically, it is because one did not try hard enough‖. 
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Outra abordagem que perpassa os estudos acadêmicos sobre juventude no Brasil 

articula a questão da classe social enquanto categoria-chave para entender fenômenos 

juvenis contemporâneos. A conformação sociocultural brasileira, em que o discurso 

sobre a ascensão da nova classe média
56

, reconfigura o cenário social e cultural e as 

disputas de classe ganham novos contornos, talvez pudéssemos dizer menos velados, 

falar sobre juventudes nos convoca a falar sobre classes sociais.  

Um desses estudos, conduzido por OJALA (2008), investiga a diferença de 

classe na construção do projeto de futuro individual de jovens universitários estudantes 

de duas instituições de Brasília (DF), uma pública federal e outra privada. A autora 

constatou que a condição financeira e social da família de origem exerce influência na 

formulação da futura trajetória profissional dos jovens.  

Os jovens oriundos de classes mais privilegiadas aparentam gozar de certa 

imunidade quanto às inseguranças do mercado de trabalho. Para eles, o 

mercado representa novos desafios e, consequentemente, novas chances. Eles 

podem assumir os riscos de agir num mundo de escolhas plurais. (...) Para 

aqueles jovens de origem socioeconômica menos privilegiada a instabilidade 

da era moderna aparenta apresentar uma ameaça. A preocupação com a 

sobrevivência em termos materiais surge como um fator predominante. 

(OJALA, 2008:14).  

 

O entendimento dos rolezinhos, fenômeno a que nos referimos para falar sobre 

consumo, só é possível a partir da convocação da classe social que representam os 

rolezeiros e o que significam os shoppings em nossa sociedade (e quem são seus 

frequentadores e quais seus habitus), como bem nos ensinam FRANÇA & DORNELAS 

                                                                                                                                                                          
 
56

 Embora o conceito de nova classe média e seu propalado fenômeno de ascensão não encontrem 

consenso entre os estudiosos, visto que os critérios de definição de classe são constructos e, portanto, 

carregam sentidos políticos e culturais, é inegável que uma classe menos favorecida conquistou acesso a 

alguns bens que antes lhe era inalcançável, como viagens aéreas e também internacionais e automóveis. 

Para se ter uma ideia, as classes sociais no Brasil são divididas em 8 faixas de renda, em que o cálculo se 

dá pela renda familiar mensal per capita (soma do rendimento de todos os membros economicamente 

ativos da família e dividido pelo número total). Pertence à classe média, que é dividida em três categorias, 

indivíduos cuja renda familiar per capita esteja entre R$ 291 e R$ 1.019. Disponível em: 

www.sae.gov.br/vozesdaclassemedia/wp-content/uploads/Perguntas-e-Respostas-sobre-a-

Defini%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-Classe-M%25C3%25A9dia.pdf+&cd=7&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br Acesso em 28/02/2015.  

 

http://www.sae.gov.br/vozesdaclassemedia/wp-content/uploads/Perguntas-e-Respostas-sobre-a-Defini%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-Classe-M%25C3%25A9dia.pdf+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.sae.gov.br/vozesdaclassemedia/wp-content/uploads/Perguntas-e-Respostas-sobre-a-Defini%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-Classe-M%25C3%25A9dia.pdf+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
http://www.sae.gov.br/vozesdaclassemedia/wp-content/uploads/Perguntas-e-Respostas-sobre-a-Defini%25C3%25A7%25C3%25A3o-da-Classe-M%25C3%25A9dia.pdf+&cd=7&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br
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(2014). Segundo elas, o movimento revela uma luta pela ultrapassagem das fronteiras 

de classe, a partir da prática de ocupação de um espaço que, tradicionalmente, não é 

visto como seu – ou, como comentou a jornalista do SBT, Rachel Sheherazade, refúgio 

dos consumidores em busca de segurança foi ―violado‖ pelos ―arruaceiros‖.  

Uma outra marca, dizendo do relacionamento entre classes, é (além das 

relações ‗cordiais‘) a preservação das distâncias e divisão de espaços: cada um 

em seu lugar (ou, de forma mais popular, ―cada macaco no seu galho‖), cada 

um com suas marcas distintivas. Atentar contra isto – misturar espaços (ferir a 

geografia classista), embaralhar as marcas de distinção (mesmos hábitos de 

consumo) – é infringir uma regra de convivência. É quebrar um modelo de 

sociabilidade. Assim é que os rolezinhos apontam, sim, um outro padrão de 

sociabilidade, que desrespeita o ―pacto‖ da segregação, invade espaço (...) 

(FRANÇA & DORNELAS, 2014: 11).  

 

A questão da periferia, nos estudos mais recentes sobre juventude, tem ganhado 

novos contornos. LEITE (2013), por exemplo, se pergunta que lugar o viver na periferia 

ocupa na geração de experiências de vida dos jovens. Outros autores, como CORREA 

(2008), querem entender como jovens da periferia se valem da escola e qual papel 

atribuem a ela na construção de um futuro melhor. Já PEREIRA (2004), entende a 

pichação como apropriação dos espaços urbanos por jovens pobres moradores da 

periferia.  

Parte dessas investigações, além do objetivo imediato de produzir conhecimento 

sobre a juventude, também advoga em outra causa: a desconstrução articulação 

discursiva, ainda pouco questionada, que naturaliza a livre associação entre jovens de 

classes menos favorecidas economicamente, moradores dos entornos das grandes 

cidades, e as taxas de violência urbana.  

 

Enfocando as práticas e vivências cotidianas, procurou-se fugir do engodo 

teórico que associa pobreza e delinquência juvenil como causa e efeito, 

contribuindo assim, para afastar a visão negativista que reduz a importância 

dos conteúdos simbólicos encontrados nas práticas observadas em grupos 

considerados delinquentes, estigmatizados ou anômicos (LEITE, 2013:03).  

  

Ganha fôlego na academia e no âmbito das políticas públicas a noção de que os 

níveis de criminalização das juventudes não estão em consonância com os dados de 

efetiva participação criminosa. Na tentativa de fornecer pistas que ajudem a elucidar 

este debate, SALLA & TEIXEIRA (2013) realizaram um levantamento quantitativo na 

Justiça Especial da Infância e da Juventude da capital paulista que resultou no seguinte 

dado: embora as ocorrências criminais oficialmente registradas envolvendo adolescentes 

(portanto, menores de 18 anos) representem 2,1% de todas as ocorrências registradas na 
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cidade em 2012, as apreensões de jovens até 17 anos somaram 15,7% do total de prisões 

do mesmo período naquela cidade.  

 

intensificam-se a cada dia as demandas sociais de maior punitividade aos 

adolescentes infratores, sendo a eles atribuída, no imaginário social (ainda hoje 

como há quarenta anos), uma espécie de equivalência ao fenômeno da 

violência urbana e seu crescimento. Tais percepções sociais, antes de serem 

referenciadas na experiência da efetiva e mensurada participação de 

adolescentes nos crimes violentos cometidos na cidade, são forjadas em 

diferentes meios, dos quais a mídia tem um papel relevante. (SALLA & 

TEIXEIRA, 2013:11). 

 

Outro ponto de tensionamento que emerge no âmago do discurso científico é o 

debate em torno do papel da escola que, a julgar pelos estudos analisados, passa por 

uma crise, assim como outras instituições de socialização.  

O principal achado, que perpassa as investigações, diz respeito à preocupação 

dos pesquisadores ao excessivo peso colocado na escola pela sociedade, como caminho 

para desenvolvimento da sociabilidade, construção de identidades, colocação no 

mercado de trabalho. Para CORREA (2008), os jovens entram no sistema de ensino 

levando consigo as expectativas de mobilidade social e realização pessoal geradas nos 

discursos da democratização do ensino. Grande parte deles, porém, conclui a educação 

básica e se depara com pequenas chances de executá-las.  

A realidade das instituições, narradas pelos próprios alunos aos estudiosos, 

articula um cenário de desinteresse, infraestrutura precária, violência, repetência e 

defasagem (quando a idade do aluno está a, no mínimo, dois anos de diferença para a 

série que deveria estar sendo cursada). Para GADEA (2013), não se pode continuar 

atribuindo à escola um papel central na política voltada aos jovens.  

Finalmente, a última questão que trataremos aqui no que se refere às disputas do 

discurso científico trata das novas formas de participação política e das ressignificações 

atribuídas à política partidária pelos mais jovens. Segundo FERREIRA (2005), que se 

ocupou em mapear esse aspecto entre a juventude portuguesa, existe o receio de que o 

declínio da participação política acabe minando o fundamento das sociedades 

ocidentais, já que as democracias não poderiam existir sem apoio político por parte da 

maioria dos cidadãos. A partir de um levantamento quantitativo, o autor demonstra que, 

naquele país, a concepção ideia de democracia não está ameaçada, mas que a avaliação 

pouco ou nada positiva que os jovens fazem em relação ao sistema democrático é 
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preocupante. Nesse sentido, muitos deles têm aderido a um conjunto amplo de 

atividades que ultrapassam o âmbito convencional da ação política, como assinar uma 

petição, participar de um protesto ou fazer um donativo.  

É preciso traduzir essa questão para o nosso contexto. KRISCHKE (2011), autor 

convidado a analisar os dados relativos à participação política dos jovens brasileiros, 

obtidos através da pesquisa ―Perfil da Juventude Brasileira
57

‖ afirma que os números 

levantados – que apontam uma baixa adesão à política partidária, pequena confiança e 

identificação nos/com ospartidos – estão em consonância com os dados relativos à 

população adulta, o que nos indica que a descrença na política tradicional não é uma 

exclusividade dos jovens. A partir desta constatação, os pesquisadores passam a 

deslocar seu foco de atenção para a importância crescente de formas não-convencionais 

de participação política, ênfase dada por Pippa Norris (2002) ao tentar entender a 

juventude europeia. Para ela, o ativismo político dos jovens tem aumentado em vez de 

diminuir. A autora também sustenta que há uma mudança qualitativa no panorama das 

modalidades de participação política, saindo das formas mais formalizadas e 

convencionais para outras de caráter mais espontâneo, associativo e não convencional.  

Na obra Diferentes, desiguales e desconectados: mapas de La interculturalidad, 

de Nestor Garcia Canclini (2005), o autor dedica um capítulo a pensar o que é a 

juventude contemporânea, sob uma perspectiva sociológica e não geracional, pois, 

segundo ele, entender os jovens e os processos em que são protagonistas é a chave para 

prospectar a configuração social que o país irá enfrentar nos anos vindouros, as taxas de 

desemprego, o número de médicos e torneiros mecânicos – a título de exemplo. 

Canclini parte do pressuposto que há um desencontro entre as formas de organização 

política hegemônicas e os comportamentos que prevalecem entre os jovens 

contemporâneos, o que resulta em contradição entre as visões convencionais da 

temporalidade social e as visões emergentes nas culturas juvenis.   

O autor, referenciando achados semelhantes de Rossana Reguillo, afirma que os 

jovens estão mais interessados em participar/engajar-se em causas que em organizações 
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Tal pesquisa foi encabeçada por Helena Wendel Abramo e Pedro Paulo Martoni Branco e fez um 

considerável levantamento quantitativo de dados acerca de diversas questões (lazer, relacionamentos, 

família, juventude, política, etc.), entrevistando 3.501 jovens de 15 a 24 anos, residentes em 198 cidades 

distribuídas por todo território nacional, incluindo áreas rurais. Apesar de a coleta ter ocorrido em 2003, 

este ainda é o principal esforço em conhecer o perfil da nossa juventude.  
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institucionalizadas. Para ele, há várias maneiras de ser jovem e se interessar pelo social, 

aderindo a movimentos ecológicos, indigenistas, etc; e, em contrapartida, os jovens têm 

agido com desconfiança em relações a instituições que pretendem representar tais 

causas ou que se propõem a dar forma a fluxos públicos.  

Neste momento histórico de onde falamos, pensar as articulações políticas dos 

jovens contemporâneos nos permite entrever com mais clareza fenômenos em processo, 

como as mobilizações de 2013 que ficaram conhecidas como Manifestações dos 20 

centavos ou, mais comumente, Jornadas de Junho – as maiores manifestações desde os 

caras-pintadas, em 1992
58

. As manifestações, convocadas através das redes sociais, 

tiveram seu input no aumento de R$ 0,20 centavos na tarifa do transporte público em 

São Paulo, mas abarcaram diversas outras bandeiras, como corrupção dos governantes, 

gastos com a Copa do Mundo de 2014, carências nas áreas de saúde e educação.  

A pluralidade de pautas e a capilarização do poder diretivo dos movimentos 

causou estranhamento, descrédito e deslegitimação das manifestações, discurso 

reforçado pela cobertura midiática hegemônica, já que estavam em constante 

tensionamento a partir da construção de parâmetros comparativos dos modelos 

tradicionais ou consolidados daquela práxis.  

Segundo Regina Novaes
59

, três aspectos devem ser evidenciados para pensarmos 

juventudes pós-Jornadas de Junho: i) o tema emergiu e tornou-se central; ii) os sentidos 

forjados socialmente e atribuídos às manifestações denotaram um ―sentimento de 

saudade do palanque e do centro‖, sendo que fazer política, hoje, prescinde disto; iii) as 

Jornadas foram produto de uma conformação política e social específica, que já vinha 

tomando forma desde, no mínimo, 2012, quando começaram a aparecer os primeiros 

protestos, geograficamente esparsos e bem menos significativos em termos 

quantitativos, que vinham ao encontro de movimentos de descontentamento ao redor do 
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 Segundo matéria da Folha de São Paulo, em 17/06/2013: ―Protesto em São Paulo é o maior desde 

manifestações contra Collor‖.  

59
 Novamente, nos valemos de um excerto da fala de Regina Novaes durante o I Encontro de 

Pesquisadores e Pesquisadoras em Políticas e Juventude, organizado pela SNJ em 2014. 
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mundo, como o Occupy Wall Street
60

, em NY, e a Primavera Árabe
61

, principalmente 

no Egito e na Tunísia. Em outras palavras, ―não foi um raio que caiu no meio de um céu 

azul, parafraseando Marx em 18 Brumário‖. Segundo Regina Novaes, ―o jovem que 

nasce na era digital tem outra maneira de ser no mundo e se ver no mundo‖.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 Segundo o sítio online mantido pelo movimento, o Occupy, iniciado em meados de 2011, é ―um 

movimento de resistência sem líderes com pessoas de muitas cores, gêneros e tendências políticas. 

Aúnica coisa que temos em comum é que nós somos os 99% que não vão mais tolerar a ganância e a 

corrupção do 1%. Nós estamos usando a revolucionária tática da Primavera Árabe para atingir nossos 

objetivos e encorajar o uso de não violência para maximizar a segurança de todos os participantes‖. 

Disponível em http://occupywallst.org/ Acesso em 23/02/2015. 

 

61
 Segundo o guia online construído e disponibilizado online no site da biblioteca da Cornell University 

(NY, EUA), trata-se de uma série de protestos que tomaram forma em diversos países localizados ao 

norte do continente Africano e no Oriente Médio, de caráter pró-democráticos, insurgindo-se contra 

regimes ditatoriais e seus líderes corruptos. As especificidades do movimento são seu caráter de levante 

popular, a ausência de lideranças e os pedidos por mudanças totais. Disponível em 

http://guides.library.cornell.edu/arab_spring Acesso em 23/02/2015.  

http://occupywallst.org/
http://guides.library.cornell.edu/arab_spring
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3 Notas metodológicas: modo de endereçamento como estilo e posição de 

sujeito 

Para tensionar nossos objetos empíricos em busca das respostas às questões que 

construímos, torna-se imperiosa a convocação do conceito metodológico de modo de 

endereçamento. Acreditamos que ele, ao deixar entrever, concomitantemente, aspectos 

do programa telejornalístico e de sua audiência, nos fornece subsídios para pensar 

nossos telejornais de modo não fragmentário e para refletir o que ditos e silenciamentos 

sobre a juventude revelam sobre seu interlocutor. Afinal, argumentamos que não é 

preciso estar falando sobre jovens para que se convoque a juventude – e é por isso que 

nos esforçamos, aqui, em não tratar de representações e sim de discursos, na 

aproximação com Foucault. Também permite pensar como transformações recentes no 

fazer dos produtos analisados estão relacionadas a uma certa orientação sobre a 

juventude ou a certos aspetos da cultura juvenil, que se imbricam aos elementos 

constitutivos dos telejornais e ajudam a forjar seu estilo.  

De acordo com Gomes (2006), o surgimento do conceito de modo de 

endereçamento deu-se a partir análises fílmicas construídas no bojo da screen-theory, 

corrente de pensamento que surgiu na década de 1970, na Inglaterra, influenciada pelos 

debates travados nas revistas Screen e Screen Education, teoria, esta, cuja máxima 

poderia ser resumida na questão: quem esse filme pensa que você é? 

Segundo HALL (1980), a screen-theory foi uma construção teórica bastante 

ambiciosa por levar em consideração a forma como o indivíduo biológico se torna um 

sujeito social, e como este sujeito é fixado em posições de conhecimento em relação à 

linguagem e representações, e, ainda, como ele é interpelado por discursos ideológicos 

específicos. Segundo o autor, esta corrente de pensamento proveu a base de 

desenvolvimento de uma série de ―hipóteses desafiadoras‖ (HALL, 1980:157, tradução 

nossa) acerca da relação entre linguagem, ideologia e ―o sujeito‖.  

Esta teoria dá ao texto um lugar central. Textos não expressam um significado 

(que reside nele mesmo) ou ―refletem a realidade‖: eles produzem uma 

representação do real em que o telespectador é posicionado de forma que os 

tomem como um espelho que reflete o mundo real: esta é a ―produtividade do 

texto‖ (...). Entretanto, essa ―produtividade‖ não mais depende da efetividade 

ideológica das representações produzidas, nem das problemáticas ideológicas 

que operam internas ao discurso, nem das práticas sociais, políticas ou 

históricas com as quais está articulada. Esta ―produtividade‖ é definida, 

exclusivamente, em termos da capacidade do texto de colocar o telespectador 

―no lugar‖, em uma posição de fácil identificação/conhecimento (HALL, 

1980:159, tradução nossa). 
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 Assim como Hall, MORLEY (1980), ao discutir os pontos fortes e as lacunas da 

screen-theory também nos trouxe subsídios interessantes que ajudaram o GPAT a 

pensar como construir uma possibilidade metodológica que conseguisse dar conta da 

totalidade do processo comunicativo, abrangendo, inclusive, os sujeitos receptores sem, 

necessariamente, ter de se valer dos métodos dos estudos empírico de recepção.  

Para o autor, o maior problema na forma como a screen-theory opera está no 

fato de não entender o sujeito como já constituído por outras formações discursivas e 

relações sociais. Em outras palavras, Morley nos chama a atenção para impossibilidade 

de tomarmos os sujeitos apenas em sua relação com textos determinados/selecionados, 

ignorando a constante intervenção de outros textos e discursos: ―uma outra 

consideração, não levada em conta na screen-theory, é que sujeitos têm histórias‖ 

(MORLEY, 1980:166, tradução nossa
62

). Sobre isso, é oportuno nos posicionarmos: 

nesta investigação, rejeitamos o pressuposto formalista de que os leitores reais são 

‗apagados‘, como um quadro-negro, a cada encontro textual para serem posicionados ou 

liberados pela/para próxima interpelação (JOHNSON et al, 1999).  

Esta preocupação de Morley, sem dúvida, também é uma preocupação que 

deixamos subentendida no decorrer deste trabalho, em que pesem as escolhas teórico-

metodológicas e, portanto, norteia nossas análises. Parece-nos, porém, que dentro do 

escopo de abordagens e autores que utilizamos aqui, esta questão, que em 1980 

incomodava David Morley, pelo menos no âmbito atual do desenvolvimento de 

pesquisas desta linhagem, estaria ‗resolvida‘. Não é mais possível, sob os vieses que 

convocamos neste estudo, falar em sujeitos a-históricos, principalmente devido à 

contribuição dos estudos de recepção que, nos anos 1990, se ocuparam em demonstrar, 

com boa dose de empirismo, que os sujeitos consumidores de produtos midiáticos não 

estão passivos quanto às mensagens que são veiculadas e que a ressignificação de tais 

mensagens é um processo complexo em que estão imbricados diversos fatores. 

 Embora consideremos que a crítica de Morley a screen-theory seja datada, nos 

interessa a saída que o autor encontrou, à época, para sobrepujar o que ele considerava 

uma limitação teórica: através da convocação dos conceitos de interpelação e 

interdiscurso – que não nos interessa, aqui, problematizar ou esgotar suas definições, 
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No original: ―A further consideration, not taken into account in screen-theory, is that subjects have 

histories‖.  
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mas perceber de que forma eles foram apropriados e articulados por Morley para 

entender a relação entre textos, leitores e sujeitos no bojo das nossas crenças teóricas.  

 Para Morley, há um processo mais geral e histórico de formação do sujeito e há 

um processo/momento de interpelação deste sujeito – já constituído – em sua relação 

com um texto que lhe provê uma posição de sujeito discursivo. A articulação destes dois 

―momentos‖ na formação do sujeito resulta, segundo o autor, no sujeito discursivo que 

seria um interdiscurso, visto que é o ―produto dos efeitos das práticas discursivas 

atravessando o sujeito ao longo de sua história‖ (MORLEY, 1980:164, tradução 

nossa
63

). A partir desse ponto de vista, segundo o autor, o sujeito é uma categoria 

discursiva.  

O ponto importante sobre esta formulação é a distinção que ela sustenta entre a 

constituição do sujeito como um momento mais geral (original ou mítico?) – 

constituindo um ―espaço‖ – e o (segundo) momento quando o sujeito-em-geral 

é interpelado pelas formas subjetivas (as posições de sujeito discursivas) que 

são providas pela existência de um complexo de discursos que compõem as 

formações discursivas (o interdiscurso) de formações sociais específicas 

(MORLEY, 1980:164, tradução nossa
64

).  

A partir dos anos 1980, as bases da screen-theory e a noção de modos de 

endereçamento passaram a ser utilizadas, também, para interpretar a forma como os 

programas televisivos constroem uma relação com seus telespectadores. Há, porém, 

uma distinção importante nos modos como a análise fílmica e a análise televisiva se 

apropriam do conceito: em cinema, o verbete se refere a distintas posições de sujeito 

(subject positions) construídas pelo filme – e portanto fala-se no plural, modos de 

endereçamento – enquanto em televisão, estamos falando acerca daquilo que é o estilo 

do programa.  

Adotamos o conceito de modo de endereçamento naquilo que ele nos diz, 

duplamente, da orientação de um programa para o seu receptor e de um modo 

de dizer específico; da relação de interdependência entre emissores e receptores 

na construção do sentido de um produto televisivo e do seu estilo. Nessa 

perspectiva, o conceito de modo de endereçamento se refere ao modo como um 

                                                           
63

No original: ―(...) the product of the effects of discursive practices traversing the subject throughout its 

history‖.  

64
No original: ―The important point about this formulation is the distinction it holds between the 

constitution of ‗the subject‘ as a general (original and mythic?) moment – constituting ‗a space‘ – and the 

(second) moment when the subject-in-general is interpellated in the subject forms (the discursive subject 

positions) which are provided by the existing complex of discourses that make up the discursive 

formation (the interdiscourse)‖.   
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determinado programa se relaciona com sua audiência a partir da construção de 

um estilo, que o identifica e o diferencia dos demais. (GOMES, 2006:111) 

No âmbito das análises televisivas, o conceito ganhou relevância para estudos 

que se dedicaram a análises comparativas entre discursos veiculados por determinados 

produtos televisivos e os discursos apreendidos e construídos pelos telespectadores, a 

exemplo do trabalho de Morley (1996), supracitado. Ao testar, empiricamente, as 

posições de leitura sugeridas por Stuart Hall, o autor utilizou a noção de modos de 

endereçamento, entendido por ele como aquilo que nomeia o conjunto de formas e 

práticas comunicativas específicas que conferem a determinado produto midiático um 

‗estilo‘ ou ‗tom‘ que o identifica e localiza junto à audiência.  

 Rocha (2010) concorda com Gomes à medida que enxerga no conceito de modos 

de endereçamento não apenas um potencial teórico, mas também metodológico, por 

―deixar clara a importância dada aos contextos e mediações não só para a configuração 

dos modos de ver da audiência, mas também dos modos de produzir por parte dos 

realizadores‖ (ROCHA, 2010:8).  

 Nesse sentido, partilhamos o princípio de que ―quem quer que produza uma 

notícia deverá ter em conta não apenas uma orientação em relação ao acontecimento, 

mas também uma orientação em relação ao receptor‖ (GOMES, 2005), o que nos 

permite pensar o telejornal sem perder de vista que está imbricado, no mesmo circuito 

comunicativo, um receptor de carne e osso inserido em determinado contexto, cujas 

leituras e apropriações do material veiculado são tão importantes quanto o próprio 

conteúdo.  

 A partir dos esforços analíticos dos pesquisadores do Grupo de Pesquisa em 

Análise de Telejornalismo, que vêm testando
65

 a capacidade do conceito de modos de 

endereçamento de revelar questões relativas, concomitantemente, aos programas de 

jornalismo televisivo e às suas audiências, percebeu-se que ―a descrição dos elementos 

semióticos não é suficiente para compreender as estratégias de configuração do modo de 

endereçamento‖ (GOMES, 2011c:37). A partir de tal constatação, foram criados quatro 

operadores de análise para darem conta de articular elementos semióticos aos elementos 

discursivos, sociais, ideológicos, culturais e propriamente comunicacionais, que não 
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Ver GOMES (2011c), GUTMANN (2014), SILVA (2010), MAIA (2012), ARAÚJO (2012), 

FERREIRA (2013).  
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devem ser entendidos como categorias de análise, nem se propõem a excluir outras 

possibilidades de interpretação para o objeto, mas que sirvam como ―lugares para onde 

o analista deve olhar, não o fim último do esforço analítico‖ (GOMES, 2011:38).  

 O primeiro operador sugerido é o mediador, ou seja, a figura central do 

programa, representada por apresentadores, âncoras, comentaristas, correspondentes e 

repórteres, cinegrafistas, editores que são a ―cara‖ do programa e intermediam a relação 

da audiência.  

A trajetória desses profissionais, os modos através dos quais conquistaram e 

mantêm sua credibilidade, a familiaridade que criam com os telespectadores a partir da 

exposição pública de sua imagem e opiniões, não só naquele programa específico, mas 

em outros locais da teia comunicativa, como twitter ou blogs pessoais.  

Segundo GUTMANN (2014), dentre os sujeitos que materializam o discurso do 

telejornal, a figura do apresentador é central na arquitetura de vozes do programa. ―Daí 

por que a credibilidade de um telejornal costuma ser relacionada diretamente à 

autoridade e à legitimidade do apresentador‖ (p. 77).  

No caso do Jornal Nacional, por exemplo, entender o papel dos mediadores é 

primordial, visto que o relacionamento de um de seus apresentadores e editor-chefe, 

Willian Bonner, com usuários do twitter, onde ele se coloca como ―tio‖, que dialoga 

com seus ―sobrinhos‖ – e aí está inscrita uma relação geracional e uma orientação sobre 

a juventude - se confunde com a própria identidade do telejornal – como explicitaremos 

no capítulo de análise. Transformações recentes têm tornado cada vez mais translúcidas 

as fronteiras entre o tio Bonner, que fez graça com seus seguidores mais jovens, e o 

apresentador do telejornal mais antigo do país. As gravatas escolhidas por votação no 

twitter vão para a bancada, assim como manifestações contrárias a uma determinada 

colocação de Bonner, ao vivo, geram pedidos de desculpa, na mesma edição do 

telejornal.  

 O segundo operador para o estudo dos modos de endereçamento é o contexto 

comunicativo, que nos incita a pensar acerca do contexto espacial e temporal em que 

estão inseridos emissores e receptores, e em que circunstâncias o ato comunicativo se 

processa. Segundo GOMES (2011c:39), ―um programa jornalístico sempre apresenta 

definições dos seus participantes, dos objetivos e dos modos de comunicar 
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explicitamente ou implicitamente – através de escolhas técnicas, do cenário, da postura 

do apresentador‖.  

 Para GUTMANN (2014), o contexto comunicativo é o lugar configurador da 

comunicabilidade televisiva, onde estão compreendidos os enunciadores e os 

enunciatários em uma relação em que atuam as circunstâncias espaciais e temporais nas 

quais o processo comunicativo do programa ocorre. Segundo a autora, o entendimento 

desse operador está diretamente relacionado à compreensão de como o sujeito que tem 

voz reconhece seu espectador (o outro) e o posiciona no texto.  

O contexto comunicativo adquire uma relevância particular nesse estudo, porque 

é, principalmente, a partir dele que se torna possível entrever a questão do modo de 

endereçamento naquilo que ele diz sobre como as posições de sujeito estão orientadas e 

articuladas à construção do seu estilo. ―Através da identificação do contexto 

comunicativo do telejornal é possível entender como se constroem posições e vínculos 

com o interlocutor, movimento que remete a disputas de sentidos e relações de poder‖ 

(GUTMANN, 2014:31).  

 O terceiro operador, pacto sobre o papel do jornalismo, nos convoca pensarmos 

a respeito da forma como são reguladas as relações entre programas e audiências, visto 

que há acordos subentendidos acerca do papel do jornalismo na sociedade em que ele 

estiver inserido. Aqui, faz-se pertinente entender de que forma determinado programa 

atualiza valores, normas e premissas que constituem o jornalismo, ou seja, como o 

produto analisado entende e se apropria das noções de objetividade, imparcialidade, 

pertinência, novidade, interesse público, como constrói seus valores-notícia, os formatos 

que escolhe para apresentar seu conteúdo (nota, reportagem, entrevista, enquete...).  

Precisamos entender quais valores-notícia estão articulados quando a questão da 

juventude é discursivizada – seja por meio da construção de conteúdos noticiosos ou da 

convocação de determinadas orientações acerca da cultura jovem na construção de 

sentidos. Em outras palavras, tanto uma reportagem sobre a aprovação do Estatuto da 

Juventude, onde os jovens não são chamados para avaliar sua própria conquista, ou seja, 

não são entendidos como fontes credíveis, quanto os recentes deslocamentos 

promovidos pelos mediadores, de forma geral, que têm se preocupado em adotar uma 

postura (gestualidade, oralidade) e linguagem que remetem a um certo tipo de juventude 
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importam para pensar sua relação com os valores jornalísticos. É preciso explicar como 

esses preceitos operam na produção de sentido.  

 Por tratarmos, nesse quesito, indiretamente, também de questões institucionais e 

de uma identidade de marca bastante consolidada e imbricada com a cultura brasileira, 

onde há uma marcação constante de ―quem somos‖ e ―o que nos diferencia dos outros‖, 

um dos primeiros passos da seção analítica desse estudo se ocupa em avaliar uma 

recente cartilha (2011) de princípios sobre o jornalismo lançada pelo Grupo Globo.  

 Por último, temos a organização temática que possui importância secundária ao 

tratarmos de telejornais, que não se comprometem com uma linha de assuntos em sua 

construção identitária, como os programas de esporte, de saúde e bem-estar, e de 

cultura. Ainda assim, é um operador importante já que, em articulação com outros 

aspectos da constituição do noticiário, alguns temas são mais passíveis de serem 

abordados em determinados programas e é preciso atentar para esse aspecto para pensar 

modos de endereçamento. 

Nos telejornais, a organização temática é latente e, portanto, deve ser 

identificada somente a partir de uma observação sistemática de longo prazo, em que o 

analista será capaz de perceber que há um critério temático de seleção de notícias, que 

está imbricado com outras questões ligadas à construção do estilo do programa, como 

sua postura ideológica e sua noção de interesse público. É a partir desse operador, por 

exemplo, que é possível identificar linhas prioritárias nos discursos que são articulados 

pelos telejornais avaliados: menores em conflito com a lei, redução da maioridade penal 

e meritocracia escolar tematizam as coberturas sobre a juventude brasileira nesses 

locais.  

  

 

 

 

 

 



98 
 

4 Discursos em articulação: como os quatro principais telejornais da Rede 

Globo articulam discursos sobre a juventude e o que isso diz sobre seu modo de 

endereçamento 

 

4.1 A constituição do corpus e seus porquês 

Para compor este estudo, escolhemos analisar os quatro principais telejornais da 

Rede Globo – Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo – que são 

transmitidos de segunda a sábado em sinal aberto, exceto o Bom Dia Brasil e o Jornal 

da Globo, que são apresentados apenas até a sexta-feira. O recorte empírico 

compreendeu seis meses de análise: agosto, setembro, outubro e novembro de 2014, 

além de maio e junho de 2015. Os meses de 2015 foram acrescidos para dar conta, 

principalmente, da mudança de cenário que aconteceu em abril de 2015 no Jornal 

Nacional, que veio acompanhada de transformações importantes no que se refere, 

principalmente, ao contexto comunicativo, trazendo novas formas de convocação da 

juventude e subsídios interessantes de análise.   

Uma das dúvidas que pode acometer o leitor dessa pesquisa, e que cabe ser 

sanada neste momento, diz respeito ao fato de ela se constituir em um estudo que cuja 

proposta é falar sobre jornalismo e juventude sem olhar para os nichos específicos. Ao 

contrário, nosso corpus é composto de produtos televisivos noticiosos que não são 

endereçados especificamente para a audiência juvenil. Justificamos a escolha por dois 

motivos. Em primeiro lugar, porque dispomos de estudos, construídos em diferentes 

searas do conhecimento, que indicam a importância dos noticiários televisivos na 

constituição identitária e na formação das visões de mundo dos jovens.  

A Agência de Notícias dos Diretos da Infância (ANDI), que, entre outras 

atribuições, produz conhecimento sobre as relações entre infância e juventude e 

comunicação, afirma, na última edição publicada do relatório A Mídia dos Jovens 

(2007), que os espaços tradicionais de referência para o adolescente e o jovem – como a 

família e a escola – nem sempre têm conseguido prover as necessidades de informação 

geradas por uma realidade em acelerado processo de mudança. É nesse contexto que a 

mídia se firma como um destacado instrumento de socialização. 

FEITOSA (2007), em dissertação defendida pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entrevistou 20 jovens rurais moradores do 
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Assentamento Capela, localizado em Nova Santa Rita (RS), a partir de duas 

constatações: a primeira é que a mídia, especialmente a televisão, ocupa em nossa 

sociedade um lugar de destaque nos processos de conformação de sujeitos; a segunda é 

que a maior parte dos discursos midiáticos é endereçada aos jovens. A partir disso, a 

autora foi a campo e observou que os jovens ao mesmo tempo em que são capazes de 

elaborar críticas à televisão, também são subjetivados pelos saberes e discursos ali 

construídos ou reproduzidos. Segundo a autora, ―(...) tantos outros ditos veiculados 

cotidianamente pela TV são tomados pelos sujeitos jovens do Assentamento como ditos 

seus. Tomam certos discursos da televisão como discurso verdadeiro‖ (FEITOSA, 

2007:161). A pesquisadora, que conduz sua investigação empírica através das 

contribuições de Jesús Martín-Barbero e Michel Foucault, conclui que os sujeitos 

jovens valem-se, na contemporaneidade, de discursos televisivos para compor ou cobrir 

de sentidos diversos aspectos da sua constituição identitária.  

MAIA (2009) fez um trabalho semelhante em dissertação defendida pela 

Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mas em 

vez de jovens rurais, seu foco esteve em ouvir jovens da periferia. Em um estudo 

empírico qualitativo de audiência, Maia investigou como as mensagens veiculadas no 

Jornal Nacional agem na construção identitária da juventude suburbana, na percepção 

do que este grupo entende por realidade e na valorização da cidadania. Em pesquisa 

quantitativa prévia que objetivava levantar dados sobre os hábitos de audiência dos 

jovens, a autora aplicou um questionário a 300 estudantes de ensino médio de uma 

escola na periferia de Juiz de Fora (MG), e o resultado apontou que 68,2% dos 

entrevistados assistem, frequentemente, ao principal telejornal da Rede Globo. Maia 

conclui que os jovens confiam ao JN a tarefa de mantê-los informados sobre assuntos 

como política, esporte e conflitos internacionais, mas muito pouco no que diz respeito a 

sua vivência cotidiana:  

O JN seria uma espécie de ferramenta útil aos adolescentes, contudo, 

dificilmente se configuraria como uma pintura ou retrato da realidade juvenil. 

Enquanto jovens brasileiros, as mensagens veiculadas no telejornal de maior 

audiência no país tendem a colaborar para a percepção do que este grupo 

entende por realidade nacional. Mas enquanto jovens moradores da periferia, 

pouco, ou nada, do que é mostrado teria interferência direta em seu dia a dia 

(MAIA, 2009:145).  

Já TRAVANCAS (2007), em seu trabalho de pós-doutorado, realizou um estudo 

de etnografia de audiência com 16 jovens universitários de quatro cursos distintos, para 
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entender sua relação especificamente com o Jornal Nacional. Para a autora, a partir da 

observação empírica, ficou claro que para todos os sujeitos de pesquisa o JN é, sim, 

uma referência no que se refere às suas percepções da realidade, porém, não é a única. 

Há o desejo de os jovens se mostrarem críticos em relação às formas e conteúdos e a 

necessidade de cotejarem as informações com o que é apropriado de outras fontes.  

Eu me perguntava, no início deste trabalho, se os jovens assistiam ao Jornal 

Nacional e o que eu faria se, durante a pesquisa, descobrisse que eles não o 

veem. Mas, aos poucos, não só fui confirmando o quanto o JN é uma referência 

também para eles, como é fonte de sentimentos os mais variados, que vão do 

amor ao ódio. Jamais de indiferença (TRAVANCAS, 2009:88).  

Em segundo lugar – e aqui fica claro porque escolhemos os telejornalísticos da 

Rede Globo - é latente que os noticiários da emissora vêm passando por transformações 

interessantes que convocam a pensar como determinados aspectos da cultura jovem vêm 

sendo negociados e apropriados nesses espaços, ao mesmo tempo em que ressignificam 

nossas formas de compreender e dar sentido à juventude.  

Que jornalismo televisivo é esse onde é possível fazer um selfie ao vivo, como 

aconteceu no Bom Dia Brasil? Ou onde um dos principais jornalistas do país – ou, pelo 

menos, o mais reconhecido – se autodenomina ‗tio‘ no twitter, onde dialoga com os 

‗sobrinhos‘, e faz essa identidade transitar entre o mundo online e a bancada do Jornal 

Nacional – considerado pela crítica, há até pouco tempo, como um telejornal sisudo e 

engessado.  

O próprio slogan da Globo News, emissora all news de sinal fechado do mesmo 

Grupo, ―Pra ser sério não precisa ser chato‖, indica que as transformações podem estar 

sobrepujando o jornalismo da emissora que analisamos aqui e entrando em uma seara 

institucional – aspecto que fica mais solidificado quando conhecemos o Projeto Menos 

30, de que trataremos no tópico 4.3. Da mesma forma, em crítica na sua coluna no 

UOL, o jornalista Flávio Ricco avalia o novo quadro do Fantástico “Cadê o dinheiro 

que tava aqui
66

” e, a partir das expressões vocabulares utilizadas pelos apresentadores 

Tadeu Schmidt e Poliana Abritta – como ―mutreta‖, ―se o bicho pegasse tinha que 

segurar a peteca‖, ―sente essa‖, etc – afirma que ―a informalidade na Globo é um 

caminhão sem freio na ladeira‖ e se questiona quais os limites dessa abordagem.  

                                                           
66

 Crítica disponível em http://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2015/10/14/informalidade-na-

globo-e-um-caminhao-sem-freio-na-ladeira.htm?mobile Acesso em 01/01/2016.  

http://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2015/10/14/informalidade-na-globo-e-um-caminhao-sem-freio-na-ladeira.htm?mobile
http://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2015/10/14/informalidade-na-globo-e-um-caminhao-sem-freio-na-ladeira.htm?mobile
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Nesse sentido, argumentamos que olhar para esses produtos pelo viés das 

disputas travadas em torno das juventudes nos revela como as transformações nos 

telejornais analisados revelam nexos entre jornalismo e sociedade no que se refere às 

mudanças na cultura popular e às formas como nossa sociedade disputa sentidos sobre 

como deve ser o telejornalismo e o que é a juventude.  

 

4.2 Pacto sobre o papel do jornalismo no Grupo Globo 

 

Por se tratar de um estudo de modos de endereçamento, que se esforça em 

capturar o conceito em seu caráter dual, ou seja, tanto no que diz respeito à forma como 

os telejornais constroem seu tom ou estilo quanto no que se refere à construção de 

posições de sujeito para o seu telespectador, adentraremos na incursão analítica de 

nosso corpus pelos Princípios Editoriais do Grupo Globo
67

, documento de 2011 em que 

a organização formaliza suas crenças sobre o que entende por jornalismo e sobre valores 

que devem nortear as práticas noticiosas, onde isenção, correção e agilidade são os 

―atributos de qualidade‖ eleitos. O documento tensiona, acreditamos, questões acerca do 

pacto sobre o papel do jornalismo, um dos quatro operadores para análise de modo de 

endereçamento propostos pelo GPAT, como já minuciado nos capítulos anteriores, ao se 

incumbir da tarefa de explicitar seu entendimento do que é jornalismo e negar outras 

possibilidades, posicionando-se e, ao mesmo tempo, ―assumindo um compromisso com 

o público‖.  

De modo geral, o código reitera discursos baseados no postulado iluminista, que 

influencia o jornalismo brasileiro
68

 desde que conformações econômicas e políticas do 

                                                           
67

Em agosto de 2014, Roberto Irineu Marinho comunicou que a empresa deixava de se chamar 

Organizações Globo para atender por Grupo Globo. Na carta enviada aos funcionários, o executivo 

afirma que a mudança objetiva ―incentivar e promover cada vez mais a colaboração entre nossas 

empresas‖ e que ―este esforço conjunto será cada vez mais importante para entender expectativas do 

público e atendê-las‖.  

68
Como nos mostra Schudson (2010), a objetividade enquanto valor central no jornalismo norte-

americano foi elaborada na imprensa daquele país como uma resposta à ―crise dos fatos‖, acarretada pelo 

aparecimento das Relações Públicas e da propaganda de guerra. Já no contexto tupiniquim, segundo 

Traquina (2005), foi a transformação do imprensa em uma empresa lucrativa e o incremento da 

publicidade que tornaram possível a ―despolitização‖ do jornalismo, ou seja, a independência econômica 

aos subsídios partidários, ―passo fundamental na instalação do novo paradigma do jornalismo: o 

jornalismo que privilegia fatos e não opinião‖ (TRAQUINA, 2005:36).  
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início do século XX propiciaram a emergência da ideia de objetividade, a busca pela 

verdade e a noção de jornalismo como forma de conhecimento. O documento, inclusive, 

reproduz diversos itens já massificados em manuais de redação e no próprio Código de 

Ética dos Jornalistas, da FENAJ, cuja última atualização é de 2007. A carta de 

Princípios do Grupo Globo reconhece, em sua definição sobre o que é jornalismo, as 

disputas travadas em torno das discussões filosóficas sobre verdade, mas as relativiza – 

para não dizer que as desmerece - para marcar seu lugar de fala:  

A tradição filosófica mais densa dirá que a verdade pode ser inesgotável, 

inalcançável em sua plenitude, mas existe; e que, se a objetividade total 

certamente não é possível, há técnicas que permitem ao homem, na busca pelo 

conhecimento, minimizar a graus aceitáveis, o subjetivismo. (...) É para 

contornar essa simplificação em torno da verdade que se opta aqui por definir o 

jornalismo como uma atividade que produz conhecimento. (...) Dizer, portanto, 

que o jornalismo produz conhecimento, um primeiro conhecimento, é o mesmo 

que dizer que busca a verdade dos fatos, mas traduz com mais humildade o 

caráter da atividade. E evita confusões. (Princípios Editoriais do Grupo Globo, 

2011).  

Nesse sentido, os telejornais para os quais lançamos nosso olhar nesta pesquisa 

constroem seu estilo e, mais do que isso, constroem modos de discursivizar as 

juventudes em consonância com determinada noção de jornalismo que se baseia no tripé 

isenção, agilidade e correção – que pode ser entendido, sumariamente, como o intuito de 

noticiar com celeridade e sem equívocos, os diversos ângulos que determinado 

acontecimento convoque abordar.  

Há outra marcação que o Grupo Globo faz, neste mesmo documento, que 

merece cuidado analítico, visto que há um posicionamento em relação aos valores ―cuja 

defesa é um imperativo do jornalismo‖, sem os quais ―uma sociedade não pode se 

desenvolver plenamente‖: democracia, liberdades individuais, livre iniciativa [grifo 

nosso], direitos humanos, a república, o avanço da ciência e a preservação da natureza. 

Assim, ao mesmo tempo em que se coloca, em relação ao público, o compromisso de 

trazer à luz, rápida e precisamente, sob todos os ângulos, conhecimento ―apartidário, 

laico e independente de governos e interesses econômicos‖, o Grupo Globo faz, ainda 

que de forma sutil e travestida de liberdade de expressão, sua delimitação político-

ideológica: a defesa da lógica capitalista.  

E é nesse cenário de disputa entre imparcialidades e valores a serem 

resguardados, que emergem os telejornais analisados nesta pesquisa, que, acreditamos, 

ao construírem determinadas narrativas sobre determinadas realidades – e aqui 
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elegemos olhar para elaboração discursiva acerca das juventudes – revelam aspectos do 

seu modo de se endereçar ao seu público como também apontam elementos que 

desvelam as disputas de poder socialmente travadas em torno do que pode se dizer sobre 

a juventude e quem está habilitado a dizê-lo. É com esta hipótese que adentramos no 

plano analítico.  

 

4.3 Projeto Menos 30 – os tensionamentos do ponto de vista institucional 

Em 2014, através da Globo Universidade, a temática da juventude foi escolhida 

pela organização para protagonizar uma série de debates, encontros e publicações, 

sendo que o conjunto foi batizado como Projeto Menos30 e lançado em eventos nas 

cidades do Rio e São Paulo, em novembro de 2014.  

Consta na quinta edição do Caderno Globo
69

 - que vai ao encontro da discussão 

encampada pelo projeto e traz um conjunto de artigos elaborados por pesquisadores de 

referência acadêmica no debate atual sobre juventude, como explicitaremos a seguir – 

que ―entender seus anseios [dos jovens], conhecer o comportamento e as características 

dessa importante parcela da população é hoje fundamental para compreender os 

caminhos e as demandas que o país terá pela frente‖ (Caderno nº 5, p. 4).  

O Projeto Menos30 foi resultado de um ―mergulho no universo da juventude‖ 

realizado pela Globo em 2014, segundo o texto trazido pelo convite para os eventos de 

lançamento. É composto de, além das ações supracitadas, um mini-documentário e um 

projeto colaborativo, que intentou uma costura dialógica com jovens de todo país, que 

foram provocados a construir poemas, desenhos e imagens acerca de quatro temas: 

despertar, ação, conhecimento e relações humanas, e compartilhá-las a partir de uma 

plataforma de crowdsourcing
70

. 

                                                           
69

 A série Cadernos, concebida e produzida pela Globo, é descrita pela própria organização como 

―edições temáticas dedicadas a aprofundar o debate e estimular a reflexão sobre temas importantes da 

agenda nacional‖. A primeira edição é de dezembro de 2012 e trouxe a discussão sobre o futuro do lixo. 

As seguintes foram subúrbio e identidades (março, 2013), realismo mágico no século XXI (outubro, 

2013) e mobilidade urbana (abril, 2014).  

70
 Em uma tradução literal, crowdsourcing significa fonte de informação cuja origem é a multidão 

(crowd). Em outras palavras, trata-se da utilização da criatividade e do conhecimento coletivos para 

solução de problemas ou geração de conteúdos. No caso do Menos 30, a plataforma utilizada foi o 

itsNOON<https://www.itsnoon.net/> Acesso em 29/01/2015. Dentre o conteúdo compartilhado pelos 

https://www.itsnoon.net/
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Essa tentativa da Globo em mapear o universo jovem hoje (Caderno nº 5, p. 4) e 

entender quem é o jovem contemporâneo, quais seus interesses, preocupações, seus 

desejos e medos (Caderno nº 5, p. 3) é bastante oportuna para esta pesquisa e nos 

fornece subsídios interessantes para cotejar com os discursos construídos pelos 

telejornais da emissora. Antes de adentrarmos no plano analítico, entretanto, 

preencheremos algumas linhas com um panorama descritivo das principais questões 

levantadas pelo Menos 30 – especialmente porque as significações convocadas pelos 

distintos momentos do projeto articulam e convocam diferentes valores e concepções 

sobre as juventudes.  

O evento de lançamento em São Paulo
71

 reuniu uma plateia de aproximadamente 

duzentas pessoas que, além de terem acesso à exposição gerada a partir dos conteúdos 

produzidos e compartilhados por jovens através da plataforma de crowdsourcing, 

acompanharam e participaram (ou acompanhamos e participamos) de uma mesa-

redonda mediada por Tiago Leifert – jovem jornalista da Rede Globo que se tornou 

conhecido da audiência nacional com o programa Central da Copa, durante a cobertura 

da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010.  

A exposição construiu uma juventude preocupada com a valorização do 

conhecimento, que ainda aparece associado, nas imagens elaboradas pelos jovens, com 

a figura do livro e do lápis – apesar destes sujeitos pertencerem a uma geração que 

forjou sua sociabilidade em um contexto altamente digitalizado. Essa relação com os 

dispositivos de comunicação também aparece nos conteúdos como parte indissociável 

da vida cotidiana e de trabalho, em que o jovem se representa como um polvo usando 

terno e gravata, em que cada um de seus tentáculos gerencia ou se responsabiliza por 

uma tarefa, o que traduz as inquietações das juventudes brasileiras contemporâneas 

acerca das dificuldades de inserção no mercado de trabalho formal, da precarização dos 

                                                                                                                                                                          
jovens (mais de 3 mil criações), os coordenadores do Menos 30 selecionaram alguns para compor uma 

exposição e estampar camisetas dos participantes dos eventos de lançamento do projeto; as camisetas 

também foram, posteriormente, usadas pelos personagens de Malhação.  

71
 O evento aconteceu na Pinacoteca do Estado de São Paulo, no dia 3 de novembro de 2014. O 

lançamento no Rio, que não pudemos acompanhar, ocorreu em 6 de novembro, na Fundição Progresso e 

convidou para debate o professor Paulo Carrano, pesquisador de políticas públicas para as juventudes da 

Universidade Federal Fluminense (UFF); Pedro Henrique de Cristo, da RioLab, um projeto de 

intervenções de design na comunidade do Vidigal; Valnei Succo (MC Succo), do Observatório de Favelas 

e Nathália Menhem, do Movimento Entusiasmo, que visa promover ações de valorização da educação em 

escolas e espaços públicos. 
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postos, da alta taxa de jovens desempregados em comparação com a população adulta
72

 

e da jornada dupla de estudos e trabalho – encarada por 14% dos jovens em 2013, com 

dados da Pesquisa Agenda Juventude Brasil, supracitada. Os conteúdos produzidos 

também atentaram para a força do jovem da periferia na superação dos óbices inerentes 

à estrutura em que está inserido e, portanto, se faz sujeito; e criticam o consumo e a 

degradação das relações sociais.  

A mesa-redonda, que veio na sequência à visitação à exposição, iniciou com a 

fala do Diretor da Globo Comunicação, Sérgio Valente, que evidenciou aquilo que, até 

aquele momento estava latente: o interesse da corporação em dialogar com e entender as 

juventudes é um esforço mercadológico que se firma na necessidade de acompanhar 

transformações no mercado de consumo:   

Acho que todas as grandes marcas precisam entender que elas precisam 

compreender as novas ondas, que elas precisam compreender os novos 

consumidores que estão surgindo, quem vai vir no futuro, criando novas 

tendências de consumo de mídia e geração de conteúdo. (...) O Menos 30 se 

propõe a ser uma plataforma de entendimento dessa nova geração, de 

conversação com essa nova geração e de aprendizado, para a gente falar cada 

vez mais as novas línguas (SÉRGIO VALENTE, 2014).  

A conversa, que teve poucas intervenções do mediador, Tiago Leifert, reuniu o 

pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Juarez Dayrell, e os 

jovens Caio Dib, jornalista responsável pelo projeto Caindo no Brasil
73

, Thallis Gomes, 

criador do aplicativo Easytaxi
74

 e Eduardo Lyra, jornalista e empreendedor social.  

O debate se ancorou em temas ainda fragmentários e de poucas certezas, onde 

ainda se está tateando, mesmo na academia, como a crise da escola, legalização das 

drogas, processos de individualização, uso das mídias sociais, relação com a Internet e 
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 Segundo o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) Márcio Pochmann, em 

texto autoral publicado pela edição online Revista Fórum em 26 de janeiro de 2015, a taxa de desemprego 

no Brasil em 2013 foi de 6,5%, porém, há uma significativa diferenciação em relação às faixas etárias: 

entre 15 a 17 anos, a taxa foi de 23,1%; entre 18 e 24, 13,7%; entre 24 a 49 anos, a taxa é de 5,4% e, 

finalmente, acima de 50 anos, a taxa de desemprego em 2013 foi de apenas 2,4%. Disponível em 

http://www.revistaforum.com.br/rodrigovianna/forca-da-grana/pochmann-o-problema-nao-e-o-seguro-

desemprego-mas-rotatividade/ Acesso em 02/02/2015.  

73
 O projeto Caindo no Brasil, que resultou no livro homônimo, foi construído a partir de cinco meses de 

viagens em que foram percorridos pelo autor, de ônibus, 17 mil quilômetros pelo país, na tentativa de 

mapear boas práticas em educação, que pudessem servir de exemplo.  

74
 Aplicativo para smartphones e tablets que torna possível chamar um táxi com mais rapidez, economia e 

segurança que pelo telefone. 

http://www.revistaforum.com.br/rodrigovianna/forca-da-grana/pochmann-o-problema-nao-e-o-seguro-desemprego-mas-rotatividade/
http://www.revistaforum.com.br/rodrigovianna/forca-da-grana/pochmann-o-problema-nao-e-o-seguro-desemprego-mas-rotatividade/
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os papéis e o lugar do jovem da periferia. A questão da ‗refundação‘ do ambiente 

escolar, termo defendido por Dayrell, tomou a maior parte do tempo do debate e nos 

deu pistas interessantes do que pensa o Grupo Globo, especialmente no que se refere à 

presença, nesta mesa-redonda, do jovem empreendedor Tallis Gomes – articulador de 

um discurso meritocrático e autodidata, que usa seu exemplo de vida, enquanto jovem 

de 26 anos que criou três startups e a principal delas rendeu, em 4 anos, faturamentos na 

casa dos R$ 6 mi, para validá-lo.  

O debate acerca da urgência na reconfiguração dos modos de fazer escolares, 

que, segundo Dayrell, precisam ser reinventados no sentido de se comportarem mais 

como lóci de formação humana e menos de transmissão de conteúdos, foi endossado 

por Caio Dib e Eduardo Lyra – ambos jovens que experienciam e promovem práticas 

que objetivam transformar a realidade dos estudantes.  

Hoje, 64% das escolas públicas no Brasil não têm saneamento básico. O país 

tem 10 mil escolas públicas sem energia elétrica. Mas isso é muito fácil de 

encontrar, muito fácil de noticiar. Por outro lado, temos milhares de escolas 

que aprovam no vestibular, no ENEM, que também não é muito difícil, é uma 

mistura de objetivo claro, bons professores, muitas horas de bunda na cadeira. 

Passou. Eu queria encontrar mesmo iniciativas que estavam fazendo a 

diferença, formando para a vida e que eram pouco conhecidas, que pudessem 

servir como exemplo (CAIO DIB, 2014).  

 

O momento mais feliz do período letivo, pra esse jovem, se você pergunta pra 

ele, ele fala que é o intervalo, porque ele que saiu com fome de casa, ele vai 

poder bater um rango e aí ficar um pouco mais feliz. Eu vejo que a gente 

precisa fazer da escola um local mais vibrante e pra vibrar, você tem que 

mandar o cinema, tem que botar obra de arte, tem que botar o grafitti, tem que 

botar o rap, tem que botar o funk. Fiz um movimento social agora de criar um 

grupo chamado MCs pela educação, e aí a gente vai na escola convidar o 

jovem pra ostentar, utilizando o rap e o funk. E aí a gente chama: ―e aí mano, 

cês não gostam de ostentar? Então vamo!‖ Mas a nossa ostentação não é aquela 

da camiseta pela camiseta, do tênis pelo tênis. A gente chama esse jovem pra 

ostentar a melhor nota na escola, o melhor projeto. E faz isso usando o funk e o 

rap. E se for de outro jeito, ele vai virar as costas pra mim e ―ó hashtag partiu‖ 

(#partiu) (EDUARDO LYRA, 2014). 

Já Tallis, o jovem empreendedor – perfil que, como veremos nas análises que 

elaboramos dos quatro telejornais da Rede Globo, é bastante valorizado discursivamente 

– aposta na privatização da educação, no sentido de retirá-la do domínio público, 

eliminando a responsabilidade do Estado e delegando aos cuidados do próprio jovem – 



107 
 

que, através das ferramentas online disponíveis, como o Cursera
75

 e o Khan Academy
76

, 

deve construir seu próprio conhecimento.  

É impossível contratar desenvolvedor no Brasil, você paga 1.8 vezes por cento 

do salário para a Dilma. O cara que ele tá te contratando tem um monte de 

outros impostos que ele paga, ele não tem um imposto único como é na maioria 

dos países civilizados. É muito difícil empregar no Brasil. Qual foi minha 

solução? Contratei pessoas no Vietnã, na China, na Índia, na Rússia.(...) 

Dificilmente uma pessoa passa seis meses no mesmo cargo na Easytaxi, ou ela 

cresce ou ela cai fora. Obviamente é um sistema meritocrático, sou um 

libertário. (TALLIS GOMES, 2014).  

Embora não nos convenha nessa pesquisa a reprodução exaustiva das falas 

destes atores durante o debate e quais os pontos de divergência entre os convidados pela 

Globo para debater as juventudes, é interessante explicitar, aqui, o contraponto do 

pesquisador Dayrell em face aos às questões colocadas de cunho pró-meritocracia, visto 

que tal posicionamento também exprime o lugar de fala de onde nos colocamos para 

pensar os jovens contemporâneos e a partir do qual lançamos mão dos argumentos e 

bibliografia com que costuramos este estudo. 

A realidade dos jovens no Brasil, hoje, é muito complexa. Nós temos um dos 

maiores índices do mundo em mortalidade juvenil, que poderíamos chamar de 

genocídio. E eu não posso atribuir a culpa ao indivíduo. Não posso dizer que 

não foi ele que não foi empreendedor. Não posso virar pra ele e dizer: se vira 

porque você é capaz. A escola está em crise, mas não é só no Brasil. O Ensino 

Médio está em crise em todo o mundo ocidental, resultado do processo de 

transformação. Aí se apontam soluções no sentido da individualização. Para 

mim, a questão é: como municiar esses jovens para conseguirem fazer o que o 

Tallis fez. Por uma série de junções, ele conseguiu apontar seu caminho; isso 

não significa que todos tenham essa capacidade, entende? Esse é o nó que eu 

vejo na questão do empreendedorismo. Nem todo mundo é (JUAREZ 

DAYRELL, 2014). 

Os outros dois produtos forjados no contexto do projeto Menos 30 os quais ainda 

não nos detemos, o mini-documentário
77

 e o Caderno nº 5 são interessantes se 

observados conjuntamente, pois enquanto a publicação traz dados, conjunturas 

analíticas, artigos e entrevistas acerca das transformações, desafios e lutas que 

perpassam a condição juvenil contemporânea, o documentário se utiliza de uma 

linguagem imagética e sonora espetacularizada e carregada de apelos emotivos para 
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 Plataforma gratuita de cursos online que reúne colaborações de mais de 115 universidades e 

organizações educacionais de todo o mundo. www.coursera.org Acesso em: 03/02/2015.  

76
 ONG educacional criada e mantida pelo indiano Salman Khan que oferece, também gratuitamente, 

mais de 3.800 vídeos didáticos abordando diversas áreas do conhecimento. www.khanacademy.org 

Acesso em 03/02/2015.  

77
Disponível em www.globouniversidade.globo.com/interna?page=videos&id=68 Acesso em 03/02/2015.  

http://www.coursera.org/
http://www.khanacademy.org/
http://www.globouniversidade.globo.com/interna?page=videos&id=68


108 
 

dizer que ser jovem, no Brasil, hoje, é escolher dentre uma infinidade de possibilidades 

aquilo que se quer ser.  

O documentário, de 8‘51‘‘ de duração, entrelaça as histórias e testemunhos de 

três jovens personagens – Talita Noguchi, de 29 anos, fundadora e proprietária da Las 

Magrelas Bar e Bicicletaria; Gilberto Lemos de Paula, 21 anos, morador da periferia 

que estuda e trabalha, e Renan de Oliveira Paz, 22, estudante de Relações Públicas – 

para tecer o discurso de que os jovens batalham pelos seus sonhos, e a seu modo e com 

muito esforço, a juventude brasileira pode construir seus próprios caminhos e encontrar 

seu lugar ao sol – o que, por um lado, auxilia na desconstrução do discurso dos jovens 

enquanto acomodados e desinteressados, e, por outro, reforça a questão já discutida 

anteriormente, acerca da valorização do meritocracia.  

 

 

 

 

 

Observamos que as opiniões e os sonhos coletados e condensados no 

documentário apresentado pela Globo, no que se referem às questões ligadas ao futuro, 

Talita Noguchi: Eu trabalhei numa grande editora, depois 

eu desisti da grande editora, fui trabalhar de garçonete, aí 

eu virei vendedora de bicicleta, aí eu vim parar aqui. A 

gente fez uma correria pra abrir nosso próprio espaço, que 

não só fosse um espaço de venda de bicicleta, mas que 

fosse um espaço de discussão, de politização.  

 

Renan de Oliveira Paz: Eu me coloco como um sonhador 

de pé no chão. Eu tenho ciência de que eu preciso plantar 

hoje, até de certa forma penar, lutar muito hoje, apanhar 

muito hoje, se eu quiser ter um futuro bom ou ótimo.  

 

Gilberto Lemos de Paula: Minha rotina é um pouco 

pesada. Eu acordo 6h da manhã, 5 e meia na verdade, me 

arrumo, vou pro terminal pegar o ônibus. Aí o trajeto até 

o aeroporto é no máximo 2 horas.  
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à transformação, se dão mais no plano individual que coletivo, agindo localmente, 

pensando em mudar sua própria realidade através dos estudos, do trabalho, dos esforços. 

Isso pode estar ligado às novas formas de ser e estar no mundo, experienciadas pelos 

jovens contemporâneos, em que a transformação social passa por uma transformação de 

si. 

Consideramos importante recuperar essa iniciativa do Grupo Globo, embora não 

nos detenhamos em analisar, separadamente, seus produtos, pois entendemos que o 

projeto se articula aos nossos objetos empíricos por meio do viés institucional. Partimos 

do pressuposto de que determinadas inclinações ou vieses por meio dos quais a 

juventude é discursivizada nos telejornais analisados está relacionada às formas como 

nossa sociedade contemporânea dá sentido à categoria e aos interesses organizacionais e 

políticos da emissora. É por esse motivo que abrimos o capítulo analítico deste trabalho 

convocando a declaração de princípios editoriais e o Projeto Menos 30. Apostamos que 

as posições de sujeito forjadas para os jovens no interior dos quatro principais 

telejornais da Rede Globo resultam das articulações entre esses processos ao mesmo 

tempo em que os influenciam.  

O fato de a organização encampar um projeto como esse, destinado a entender 

quem são os jovens contemporâneos, significa que a emissora está preocupada em se 

comunicar com esse público, como condição essencial para manutenção de sua primazia 

mercadológica. Já os rumos do debate e os convidados a compô-lo – e aqui nos 

referimos não só à mesa-redonda em si, mas a todas as vozes que ajudaram a construir 

os produtos – permitem entrever em que aspectos a instituição deverá ―apostar‖ para 

conseguir esse diálogo: corpos jovens, novas linguagens, produção 

colaborativa/participativa, ênfase no esforço pessoal e valorização da cultura da 

periferia – que já é bastante visível no que se refere ao que vem sendo construído pela 

Central Globo de Produção, principalmente em termos de teledramaturgia, e não 

podemos de deixar de relacionar com a ascensão financeira e acesso a bens de consumo 

dessa parcela da população na última década. Como demonstraremos nas análises a 

seguir, porém, a cultura da periferia não recebe conotações positivas nos telejornais 

quando resolve descer para o asfalto, e a cobertura dos rolezinhos – fenômeno que levou 

grandes grupos de jovens moradores da periferia de São Paulo a se encontrarem em 

shoppings da capital, causando reações negativas dos frequentadores habituais – deixa 

isso muito claro.  
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Já as questões relacionadas à articulação de corpos jovens e atualização das 

linguagens nos dão pistas importantes para entender as atualizações de estilo dos 

telejornais analisados, onde esses aspectos são cada vez mais presentes: é permitido 

falar sobre selfie, ao vivo, chamar repórteres pelo apelido de infância, postar no twitter 

durante o telejornal, entre outros, como veremos, que ajudam a demonstrar que as 

fórmulas estão se rejuvenescendo com a convocação de determinada orientação sobre a 

juventude, uma juventude conectada, que está online, conhece a linguagem dos memes e 

quer interagir com os mediadores dos jornalísticos.  
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4.4 Bom Dia Brasil 

O Bom Dia Brasil é o mais recente telejornal do corpus desta pesquisa: está no ar 

desde 1983. Porém, há 20 anos, sofreu uma ―mudança radical‖
78

, com substituição de 

cenário, critérios de seleção noticiosa, cidade de apresentação e apresentadores, que foi 

encampada em 1º de abril de 1996 – aspectos que, em alguma medida, se fazem 

presentes até sua configuração atual. Hoje, o telejornal é exibido de segunda a sexta-

feira – diferente dos demais telejornais analisados nesta pesquisa, que são apresentados 

inclusive aos sábados – das 7h30min às 8h50min, precedido pelo telejornal local e 

sucedido pelo Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.  

O telejornal, que iniciou com a proposta de trazer os bastidores de Brasília – e era 

apresentado da capital federal, colocando-se como ―formador de opinião‖
79

, tinha seu 

foco no noticiário político e se destacava pelas entrevistas realizadas em estúdio, que 

pautavam, com frequência, grandes jornais, como a Folha de São Paulo e o Estadão, que 

reproduziam ou repercutiam excertos das entrevistas
80

. Certamente, a construção de um 

noticiário político, naquele momento, estava em consonância com o contexto: em 1982 

aconteceram as primeiras eleições estaduais e municipais no processo de abertura 

política após quase duas décadas de ditadura militar.  

Quem inaugurou a posição de entrevistado do BDB foi o último chefe de Estado do 

período ditatorial, General João Figueiredo – o que nos revela aspectos sobre o modo de 

o telejornal construir seu estilo, mas, principalmente, revela a postura institucional pró-

regime adotada pela Globo como estratégia de mercado para sua consolidação e 

expansão. Hoje, presidente na bancada dos telejornais da emissora, só na condição de 

candidato à reeleição e com a entrevista se desenrolando de forma que parece ser mais 

importante para os jornalistas construírem um cenário combativo do que promoverem 

um diálogo que permita esclarecer dúvidas sobre propostas de campanha – vide a série 
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Expressão eleita pelo Memória Globo para falar das rupturas ocorridas no telejornal na década de 1990. 

Disponível em  http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/bom-dia-

brasil/primeiros-anos.htm. Acesso em 01/08/2014. 

79
Disponível em http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/04/conheca-historia-do-bom-dia-brasil-

desde-estreia.html. Acesso em 25/08/2014.  

80
Em incursão prévia pelos acervos online dos referidos jornais, em busca de descobrir que tipo de 

discursos foram convocados, nos paratextos, para falar do BDB no ano de seu lançamento, o que 

encontramos foi a reelaboração de entrevistas de presidente, ministros, senadores e deputados.  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/bom-dia-brasil/primeiros-anos.htm
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/bom-dia-brasil/primeiros-anos.htm
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/04/conheca-historia-do-bom-dia-brasil-desde-estreia.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/04/conheca-historia-do-bom-dia-brasil-desde-estreia.html
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de entrevistas com os presidenciáveis no JN em 2014
81

. Outros contextos históricos, 

outras formas de fazer jornalismo, outros modos de construir relação com a audiência.  

As transformações encampadas em 1996 passaram pela substituição de mediadores, 

troca de praça de apresentação, duplicação no tempo de programa (dos iniciais 30 

minutos, o telejornal passou a ter uma hora de duração), ou seja, mudanças na forma de 

construção para a audiência, de modo geral. O BDB recebeu, em 1996
82

, Renato 

Machado e Leilane Neubarth na bancada e Míriam Leitão e Ricardo Boechat como 

colunistas, os dois últimos provenientes do jornal O Globo. O telejornal, então, passou a 

ser ancorado do Rio, com entradas ao vivo de São Paulo e Brasília, elementos que se 

mantêm em sua conformação contemporânea – aliás, as entradas de São Paulo eram 

feitas por Chico Pinheiro, que substituiu Renato Machado em 2011 e segue até hoje na 

bancada, ao lado de Ana Paula Araújo.  

4.4.1 Relação entre as transformações nas dinâmicas de apresentação e a 

convocação de aspectos ligados à cultura juvenil 

Na construção do modo de endereçamento do BDB, analisando sua trajetória, a 

primeira questão que se coloca para debate é em relação aos apresentadores: há um 

permanente cuidado em reorganizar os papéis dos mediadores dentro do telejornal, de 
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É preciso marcar, aqui, que na construção deste modo de lidar com entrevistas a candidatos à 

presidência, principalmente em se tratando do JN, está sendo convocada uma negação da memória em 

relação à edição do telejornal de 15/12/1989, em que o debate entre presidenciáveis ocorrido no dia 

anterior foi editado em forma de matéria, o que desencadeou uma série de críticas afirmando que Collor 

havia sido beneficiado em detrimento de Lula, já que o candidato pelo PRN teve um minuto e meio a 

mais de espaço. Nos dois livros escritos em datas comemorativas ao JN (2004 e 2009), a organização 

ocupa diversas linhas para explicar como e por que aconteceu. Em depoimento de João Roberto Marinho 

na obra Jornal Nacional: a notícia faz história (2004), o empresário atribui o erro à inexperiência da 

empresa de comunicação e de seus jornalistas, à época: ―É preciso ter em mente que aquela era a 

primeiraeleição para presidente na era da televisão de massa‖ (p. 213). No Memória Globo, site que 

condensa informações sobre os produtos televisivos da emissora e narra suas trajetórias através de uma 

coletânea de vídeos e explicações textuais sobre seus contextos, a edição do debate aparece como um dos 

momentos marcantes dos anos 1980, ao lado de coberturas como a queda do muro de Berlim e a 

campanha pelas Diretas Já! ―A partir deste episódio, a TV Globo decidiu não editar debates políticos, 

limitando-se a apresentá-los na íntegra e ao vivo. Concluiu-se que, ao condensar um debate, bons e maus 

momentos dos candidatos ficarão de fora, segundo a escolha de um editor ou de um grupo de editores, e 

sempre haverá a possibilidade de um dos candidatos se sentir prejudicado‖. Disponível em 

http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/as-eleicoes-e-o-

debate-collor-x-lula.htm. Acesso em 25/09/2014.  

82
Esta reformulação nos mediadores do BDB não foi um ato isolado, pelo contrário, foram, de uma só 

vez, empreendidas mudanças em quase todo o quadro de telejornalismo da Globo: Bonner foi para o JN; 

Fátima Bernardes foi para o JH, Bial foi para o Fantástico; Mônica Waldvogel para o JG.  

http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/as-eleicoes-e-o-debate-collor-x-lula.htm
http://memoriaglobo.globo.com/mobile/programas/jornalismo/telejornais/jornal-nacional/as-eleicoes-e-o-debate-collor-x-lula.htm
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modo que as mudanças sejam empreendidas de forma que não haja rupturas no 

relacionamento com a audiência. Chico Pinheiro, que começou fazendo entradas ao 

vivo de São Paulo, em 1996, substituiu Renato Machado, que participou do telejornal 

como correspondente internacional até dezembro de 2015– e este é apenas um exemplo. 

Há 18 anos, as trocas na bancada nunca aconteceram de uma só vez: Renato Machado 

recebeu Renata Vasconcelos, Renata segurou a substituição de Renato por Chico 

Pinheiro, Chico ancorou a troca de Renata por Ana Paula Araújo.  

Além de atentar para as continuidades, o BDB
83

 também se preocupa em justificar 

as escolhas de mediadores, entendendo como critério positivo as experiências 

profissionais anteriores
84

 – restritas ao telejornalismo da emissora. Quando Ana Paula 

foi apresentada ao público, em 2013, sua antecessora introduziu-a com da seguinte 

forma: ―Agora este desafio incrível vai caber a Ana Paula Araújo, Ana Paula que você 

já conhece das nossas grandes coberturas
85

 e das bancadas dos nossos telejornais. É ela 

que agora vai falar com vocês todas as manhãs ao lado do Chico Pinheiro‖.  

Entender a importância do papel dos mediadores, sobrepujando o BDB e se 

articulando com todo o corpus
86

 desta pesquisa, é primordial no sentido de que são eles, 
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Embora estejamos, neste momento, problematizando o Bom Dia Brasil, esta preocupação em promover 

continuidades no telejornal através dos mediadores e justificar sua presença ali através da convocação de 

trajetórias está mais ligada às lógicas de produção que a este formato industrial específico. Na bancada do 

JN, quando da substituição de Fátima Bernardes por Patrícia Poeta, em 2011, essa preocupação da 

emissora fica mais evidente: foram quinze minutos de diálogo entre Bonner, Fátima e Poeta, sendo que 

esta foi colocada na posição de entrevistada, respondendo a questões sobre se estava nervosa e quais suas 

expectativas no novo cargo. Neste ínterim, quatro minutos foram dedicados a uma bricolagem de imagens 

de arquivo, com narração e off do próprio Bonner, que resumia o currículo de Poeta, desde a bancada do 

SPTV, onde começou em 2000. 

84
É interessante marcar que houve uma ruptura nesse sentido, visto que, se recuperarmos diacronicamente 

quais atributos eram valorizados nos mediadores, teremos a questão da voz e da postura – aspectos mais 

pessoais que profissionais, vide a dupla Sérgio Chapelin e Cid Moreira, que, inclusive, eram chamados 

―locutores‖ do telejornal. ARAÚJO (2012) chama atenção para esta ruptura: ―Em uma relação que coloca 

em evidencia os modos como o dialogo entre jornalismo e televisão foi se transformando ao longo do 

tempo e, por consequência, transformando as convenções sobre o telejornalismo, passamos de uma fase 

inicial em que os apresentadores eram qualificados e avaliados por suas vozes e postura no vídeo a 

valorização do saber e da prática profissional‖ (p. 64).  

 
85

O Memória Globo destaca o papel deAna Paula na cobertura da implantação da Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), no Complexo do Alemão (RJ), em 2010. Na ocasião, a jornalista ficou no ar por 

cerca de 8h, fazendo entradas ao vivo, na cobertura que, no ano seguinte, rendeu à emissora o prêmio 

Emmy International.  

86
A forma como a Rede Globo constrói a credibilidade dos seus telejornais através, também, de seus 

mediadores, nos convoca a discussão de gênero como categoria cultural no centro do mapa das 

mediações, de Martín-Barbero, proposta por GOMES (2011). Ou seja, as questões envolvidas nas 
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ao corporificarem os telejornais, que estão autorizados a discursivizar as juventudes na 

interface com as audiências, e têm suas falas legitimadas através de toda relação de 

confiança construída, numa perspectiva histórica, em outros espaço-tempo, com os 

telespectadores.  

É por meio dessas figuras, que emprestam voz, trajetórias e credibilidade 

profissional ao telejornal que se constrói uma relação de confiança com o público, 

influenciando na forma como as questões chegam até a audiência e são percebidas por 

ela. Para compreendermos os telejornais analisados aqui como dispositivos, portanto 

como algo que está relacionado aos processos de produção de sujeitos enquanto 

aglutinador de disputas de poder, convocar os mediadores e entender seu papel é um 

exercício de base para esta análise.  

No caso específico do BDB, Chico, Ana, Giuliana Morrone e Rodrigo Bocardi, 

esses últimos, responsáveis, respectivamente, pela ancoragem de Brasília e São Paulo, 

protagonizam episódios que permitem entrever pistas interessantes no que se refere às 

disputas em torno da discursivização das juventudes. Não só em se tratando de 

conteúdo, mas das dinâmicas corporais e convocação de novas linguagens que ficam 

muito mais visíveis nas interações interpessoais e nas dinâmicas de bancada.  

É importante pensar a escolha dos mediadores em articulação com essas 

transformações. Quando Chico substituiu Renato Machado, por exemplo, a crítica 

considerou como uma tentativa de dar ao telejornal uma feição mais popular. O 

colunista Marcelo Stycer escreveu: ―saiu Renato Machado, conhecedor de vinhos, 

entrou Chico Pinheiro, apreciador de samba
87

‖. Chico tem envolvimento pessoal com o 

carnaval do Rio de Janeiro e, não por acaso, é um dos responsáveis pela transmissão dos 

desfiles das escolas de samba na Globo. Também apresenta um programa de música 

brasileira na Globo News, o Sarau.  

A trajetória de Chico é convocada em momentos importantes de disputa em relação 

às juventudes no telejornal. Embora, como veremos, o BDB se articule, 

majoritariamente, em torno dos discursos que relacionam os jovens à violência, 

                                                                                                                                                                          
escolhas de mediadores e seus processos de sucessão são um dos elementos que conformam a tecnicidade 

na construção do subgênero telejornal, visto que articulam valores em competência técnica.  

87
 Disponível em <http://mauriciostycer.blogosfera.uol.com.br/tag/renato-machado/>; acesso em 

26/12/2015.  
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especialmente os menores de 18 anos, e convoque a falar apenas as instituições policiais 

e punitivas, é preciso marcar, porém, como nos ensina Michel Foucault, que os 

discursos não são conjuntos bem acabados e coerentes, mas se articulam através de 

fissuras e contradições.  

Em alguns momentos, como os que resgatamos abaixo, as falas do Chico fazem 

emergir questões de tensionamento em relação às disputas discursivas que se 

dinamizam. Na pauta sobre os rolezinhos, o mediador convoca sua experiência 

enquanto apresentador da praça de São Paulo e sua relação com a literatura de periferia 

e com a música popular para disputar sentido. A pauta tratava dos embates judiciais 

promovidos por um shopping paulista, que moveu uma ação para impedir a entrada de 

adolescentes desacompanhados.  

CHICO PINHEIRO: Falando de rolezinho, o problema é que não pode haver 

discriminação e também não pode haver punição se não há descumprimento da lei. O 

shopping é um espaço privado, mas também é um espaço público. 

 

ANA PAULA: As pessoas têm o direito de entrar, passear e fazer seu lazer ali. Mas 

também o que complica é uma atitude de provocação, Chico. E a polícia despreparada 

para lidar com isso... 

 

CHICO PINHEIRO: É, também o despreparo da polícia, mas mais que isso... 

Shoppings são colocados em áreas da periferia – eu conheço bem a periferia de São 

Paulo – áreas imensas, às vezes de um milhão de habitantes e o clima esquenta no 

shopping, mas a chapa tá quente há muito tempo; e às vezes não tem uma área de lazer, 

não tem uma praça, não tem nada. E o sujeito encontra um lugar de lazer com ar 

condicionado, com tudo isso. Isso vai ser um problema enquanto houver essa 

desigualdade no Brasil.  

No caso do médico Jaime Bold, esfaqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas, Chico 

Pinheiro articula um comentário
88

 que representa outra abordagem em relação à forma 

como os telejornais discursivizaram o fato – que deram destaque ao local onde 

aconteceu o fato, à classe social a que pertencia a vítima e à dificuldade em ―manter 
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 Bom Dia Brasil, edição de 21/05/2015.  
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fora das ruas os menores infratores‖. Segundo a ONU
89

, 50 mil pessoas foram 

assassinadas no Brasil em 2012, o que dá uma média de 136 homicídios por dia. Ou 

seja, o assassinato em si, pensado no contexto que experienciamos 

contemporaneamente, não justificaria a ampla cobertura dada ao caso.  

Chico: Você viu aí que o entrevistado disse que essa desgraça estava para acontecer. 

Ora, a desgraça já está acontecendo há muito tempo. Acontecendo há muito tempo no 

subúrbio, nas periferias, nos morros, morrem crianças, idosos, morrem inocentes. Quer 

dizer, nós vivemos um clima de guerra.  

A crescente importância de Bocardi na condução do jornalístico também precisa ser 

pensada nesse sentido. A participação cada vez maior da praça de São Paulo, como 

observou o crítico Flávio Ricco
90

, pode estar relacionada não só ao fato de a audiência 

na cidade ser importante para a manutenção das receitas publicitárias, mas também à 

destreza com que Rodrigo Bocardi tem encarnado o papel de promotor dessas 

transformações. As colunas especializadas em televisão e portais voltados a acompanhar 

as novidades do meio têm se ocupado em noticiar as brincadeiras e as crises de riso do 

apresentador durante o Bom Dia São Paulo
91

 – que vai ao ar imediatamente antes do 

BDB. Na edição de 14/05/2015, Bocardi fez graça e levou os apresentadores ao riso – 

com exceção de Renato Machado, que também participava, pelo telão, da finalização do 

telejornal, assim como Giuliana Morrone. A pauta era de uma mulher que deu à luz sem 
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 Dados do Global Study on Homicide 2013. Relatório completo disponível em 

http://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 

90
 Disponível em < http://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2015/11/13/sao-paulo-ganha-cada-

dia-mais-espaco-no-bom-dia-brasil.htm>; acesso em 26/12/2015.  

91
 O Portal Imprensa noticiou, sem expressar juízos de valor, em 04/02/2015, que Bocardi teve uma crise 

de riso após a exibição de um vídeo enviado por telespectador, que fez uma paródia sobre os problemas 

de abastecimento de água em SP, com base em uma música do cantor Pablo do Arrocha. Disponível em 

http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/70643/rodrigo+bocardi+tem+crise+de+riso+apos+assis

tir+a+video+enviado+por+telespectador>; acesso em 05/01/2016. É interessante marcar a ausência de 

atribuição de sentidos negativos à reação de Bocardi em comparação com o que aconteceu a Lillian Witte 

Fibe – também uma crise de riso, durante a apresentação do Jornal da Lílian, no Portal Terra, em 2004. 

Além da repercussão muito maior, o caso foi significado como ―mico‖ da apresentadora. Em outra 

oportunidade, dessa vez em 11/09/2015, também durante o jornal local, Bocardi se colocou atrás do 

televisor por onde interagia com Chico Pinheiro – que antecipava os destaques do BDB – criando uma 

espécie de dois corpos em um. A imagem foi compartilhada por ambos os jornalistas em seus perfis 

pessoais no twitter.  

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/GSH2013/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
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saber que estava grávida e afirmou, na sonora, que ―sempre foi gordinha‖ e por isso não 

percebeu.  

 

 

 

 

O BDB, como bem já observou ARAÚJO (2012) se estrutura ao redor de uma 

grande tela, a partir da qual se articula o cenário e também se processa todo o desenrolar 

do telejornal: dali saímos do Rio, onde o BDB é editado, para São Paulo, através de 

Rodrigo Bocardi, ou para Brasília com Giuliana Morrone, ou, ainda, para qualquer parte 

do Brasil por meio de uma espécie de giro de notícias, em que uma mesma temática
92

 é 
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Isso que aqui chamamos de ‗giro de notícias‘ é estruturado da seguinte forma: há um tema, por 

exemplo, greve, que é tensionado sob três pontos de vista geográficos: a greve dos rodoviários em Santa 

Catarina, a greve em hospital municipal na região metropolitana de Belo Horizonte e a paralisação dos 

agentes carcerários no Maranhão. Os repórteres se organizam de forma que um introduz nome, cidade e 

assunto do próximo, sendo que se destaca, nessa dinâmica, a tentativa de construir uma abordagem 

Rodrigo Bocardi: De repente, uma 

surpresa dessas. Eu tô com medo de eu 

estar grávido sem perceber... 

Ana Paula Araújo: É melhor 

você ir no médico hoje! 

Chico Pinheiro: A Giuliana tá 

morrendo de rir. 

Rodrigo Bocardi: Mas, „peraí‟, 

tem coisa séria pra falar 

ainda...Não, não, não. Deixa pra 

lá. Até amanhã. 
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atualizada por três repórteres, que entram ao vivo, de cidades fora do eixo prioritário do 

telejornal. Embora reconheçamos a centralidade das figuras de Chico Pinheiro e Ana 

Paula na condução do matutino, em comparação aos outros telejornais analisados, a 

participação da bancada é a mais diluída.  

Os apresentadores principais dão coesão ao telejornal, mas o que marca o 

encadeamento do programa é uma dinâmica polifônica em camadas, em que são 

convocadas as praças, que chama, por sua vez, repórteres, que se articulam a outros 

repórteres, que introduzem informações direto do Globocop
93

. Em outras palavras, há 

um esforço em construir o telejornal de forma descentralizada, em que vários atores se 

dinamizam em rede, sem a necessidade de retorno constante ao casal de apresentadores. 

Nesse sentido, a grande tela a que nos referimos anteriormente ganha relevância: é a 

partir deste elemento comum que o discurso fragmentado se articula em unicidade.  

Relacionado a estas camadas de fala, um dos marcadores do estilo do telejornal – 

configurador do BDB, certamente, mas que perpassa o corpus, em maior e menor 

intensidade – é o caráter dialógico que articula as falas. Os discursos são orquestrados 

para soarem como manifestações espontâneas, e a divisão de papéis de fala fortalece a 

simulação de um diálogo, onde a função fática da linguagem é reconstruída o tempo 

todo. Esta forma de dizer, porém, não é totalmente nova, embora venha se consolidando 

e atualizando em uma perspectiva histórica: a primeira fala de Renato Machado, que 

permaneceu à frente do telejornal por 15 anos, tendo saído em 2011, para assumir a 

sucursal de Londres
94

, na bancada do BDB, em 1996, já traduziu um deslocamento 

importante no uso da linguagem, muito mais informal e dialógica:  

Hoje, 1º de abril, está indo ao ar a nova versão do Bom Dia Brasil. Mas, sem 

brincadeira, nosso compromisso é com a verdade, e por isso não temos medo 

nem de mitos, nem de datas. (Renato Machado, 1996).  

                                                                                                                                                                          
noticiosa em que as regiões do Brasil tenham representatividade e reforçar a capacidade técnica, ou o tão 

convocado padrão Globo de qualidade, na execução do ao vivo.  

93
O helicóptero da Globo, que percorre grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, com um 

repórter a bordo, é uma das formas de materialização da noção de agilidade enquanto um dos três 

atributos de qualidade para o jornalismo da emissora, como tratamos no item 4.2 deste capítulo. No BDB, 

sua participação é frequente, a partir do compromisso em atualizar a audiência sobre as condições em que 

ela irá experimentar a cidade logo mais, quando seguir para as suas atividades diárias.  

94
 No dia 11 de dezembro de 2015, Renato Machado fez sua última participação no Bom Dia Brasil após 

quase 20 anos de vínculo com o telejornal.  
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A organização temática, fortemente calcada nas críticas governamentais, em 

distintas esferas e instituições, nos convoca outro mediador de análise do modo de 

endereçamento do telejornal, o pacto sobre o papel do jornalismo, já que o BDB se 

constrói como um lócus de vigília e defesa dos direitos dos cidadãos. Tais posições são 

constantemente reafirmadas pelo Bom Dia Brasil através dos casos em que determinada 

ação corretiva é tomada, principalmente pelo poder público, após ser pauta do 

noticiário
95

. Quando nos referimos à defesa dos direitos dos cidadãos no BDB, ela se 

atualiza, também, através de uma espécie de jornalismo pedagógico, que orienta e 

aconselha, de uma forma didática: não compre a prazo, pois a SELIC subiu, cuidado 

com o novo golpe, você tem direito de restituição do valor da passagem no dia de 

apagão
96

dos trens no Rio, pesquise bem antes de comprar material escolar, você pode 

economizar mais que 30%.  

Assim, elaborando a si mesmo como um espaço de confiança, que cobra das 

autoridades posturas e atitudes em nome dos cidadãos, vitimizados, que catalisa 

soluções através do seu lugar privilegiado e legitimado de fala e que se coloca o 

objetivo de vigiar e revelar os equívocos das instituições democráticas, e que ensina e 

aconselha, o BDB está construindo um pacto com os telespectadores sobre o que ele se 

propõe a oferecer e sobre o que os telespectadores podem esperar ou que expectativas 

serão atendidas em termos de jornalismo.  

Outro aspecto que merece ser convocado para corroborar nosso entendimento do 

BDB no que se refere ao pacto sobre o papel do jornalismo, é o modo como as 
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Um dos exemplos desse modo de se construir do telejornal, apenas a título de ilustração, é o que 

ocorreu, em meados de Janeiro a respeito do fechamento da Universidade Gama Filho (RJ) e Faculdade 

Alvorada (DF). As instituições de ensino passavam por dificuldades financeiras e haviam fechado as 

portas e suspenso as aulas, deixando desamparados os alunos, que não podiam obter seus históricos 

escolares ou transferir suas matrículas. No dia 13/01/2014 esta pauta foi construída no BDB, abordada 

pelo viés das dificuldades dos alunos e, mais do que isso, pelo viés emocional dos sonhos interrompidos e 

dos esforços em vão. Na edição de 14/01/2014, já na escalada, Ana Paula diz: ―Depois que a gente 

mostrou aqui no Bom Dia a situação de desespero dos alunos de duas universidades particulares 

brasileiras, elas foram descredenciadas pelo MEC. Você vai ver como isso pode melhorar a situação dos 

estudantes que estão sem aulas e sem documentação para trocar de faculdade‖ – grifo nosso.  

96
Grifamos a palavra porque, no BDB, ela é utilizada sem moderação, para tratar de toda ordem de 

carências: apagão de mão de obra, apagão dos trens, apagão de luz e de água. É importante marcar que, 

quando faz isso, recupera e convoca o sentido alarmista construído em torno dos usos e apropriações do 

termo realizados pela mídia na década de 1990, quando da crise energética que acometeu diversos estados 

brasileiros.  
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diferentes vozes são articuladas na construção das reportagens: o telejornal elabora seu 

ponto de vista a partir de todos os elementos que compõem a narrativa jornalística 

televisiva – sonora, off, passagem – e deixa a fala institucionalizada, que geralmente 

responde às críticas,  para a nota pé. Dessa forma, o Bom Dia reafirma os compromissos 

supracitados e tenta construir a negação da noção de jornalismo oficialista que foi 

definidora da forma como as práticas noticiosas da Rede Globo emergiram e se 

consolidaram, que hoje ainda é uma marca residual, que é tensionada, constantemente, 

em relação aos compromissos da emissora com isenção e correção jornalísticas.  

Contemporaneamente, o BDB se constrói através de olhares, sorrisos, cenhos 

franzidos de reprovação, até mesmo sarcasmo. Às segundas-feiras, Chico Pinheiro 

deseja coragem; às sextas, agradece a deus
97

. Tais marcações, que em uma primeira 

análise parecem se colocar como estratégias de aproximação com a linguagem cotidiana 

dos telespectadores, compartilhando matrizes culturais com sua audiência, são muito 

úteis para entrevermos pistas para responder às nossas perguntas, visto que, os 

elementos gestuais e dialógicos marcam posições sobre os valores que o telejornal 

defende ou combate, inclusive no que se refere às construções discursivas que 

tensionam as juventudes.  

Além disso, essas dinâmicas nos indicam que valores relacionados à cultura juvenil 

vêm sendo cada vez mais convocados no telejornal – não somente no programa em si, 

mas nos perfis oficiais das redes sociais do noticiário. Argumentamos que, para falar 

sobre a juventude, não é preciso que o telejornal traga alguma pauta na qual os jovens 

sejam sujeitos ou objetos. Ou seja, para entrever as disputas sobre juventude nos 

telejornais não basta que avaliemos seus modos de representação no telejornal, que tem 

sido a abordagem majoritária nos estudos que se propõem a entender a relação entre o 

jovem e a tevê – e é por isso que escolhemos realizar nossa análise a partir da seara do 

discurso.  

No perfil oficial do BDB no Facebook, a exemplo do que vem acontecendo, 

principalmente, no Jornal Nacional, os mediadores têm buscado expressar a ideia de 

bastidor relacionado à leveza, ao riso, à informalidade e à camaradagem entre as 

equipes de profissionais. Quase todos os dias, o anúncio, na rede social, de que o 

                                                           
97

Chico Pinheiro cunhou duas formas bastante peculiares para se despedir dos telespectadores do Bom 

Dia: ―Coragem, que hoje é segunda-feira‖; e ―Graças a deus, hoje é sexta‖.  
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telejornal está no ar, vem acompanhado de uma foto dos apresentadores daquela edição, 

em posições descontraídas. Chico Pinheiro, figura importante para compreensão do 

modo de endereçamento do programa e das mudanças que vêm sendo encampadas, é 

fotografado quase sempre fazendo gesto que expressa paz e amor e é referência da 

cultura juvenil, já que o sinal surgiu atrelado a esse significado no movimento hippie em 

1960. As imagens abaixo, que relativas às edições de 7/8/2015, 12/10/2015 e 8/12/2015, 

respectivamente, servem como exemplo.  

 

No JN, como demonstraremos a seguir, a articulação feita com determinados 

aspectos ligados à cultura juvenil é ainda mais forte que no BDB, onde há, por exemplo, 

espaço para brincadeiras com os estagiários do telejornal e escolha da gravata de 

Bonner a partir de uma enquete com seus seguidores no twitter. Embora nossa 

investigação não se localize nesses espaços, observá-los em um período mais extenso 

nos permite afirmar, inclusive, que esses deslocamentos iniciaram no JN, irradiaram 

para o BDB e, aos poucos, têm sido articulados pelo Jornal da Globo – com mais 

parcimônia, já que esses aspectos estão diretamente relacionados ao modo de construção 

do estilo do telejornal, que, embora ainda mantenha um estilo sóbrio e mais tradicional 

no que diz respeito às dinâmicas de interação entre os mediadores, já trouxe, no 

Facebook, uma versão sorridente e em mangas de camisa de William Waack, sentado 

sobre a bancada, anunciando o início do noticiário.  

O exemplo que demos no capítulo 1 deste estudo (pg. 25), quando reproduzimos um 

diálogo entre Míriam Leitão e Ana Paula Araújo em que a comentarista diz que a 

apresentadora é muito nova e, portanto, desconhece como eram tratadas as contas 
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públicas antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem causar constrangimento ou 

colocar em xeque a competência profissional da apresentadora – e sem ter havido 

qualquer burburinho nas redes sociais ou na crítica
98

, o que nos leva a concluir que o 

comentário foi recebido com naturalidade – ajuda a ilustrar o que estamos 

argumentando. O episódio explicita as questões que tratamos no capítulo 2, 

principalmente por intermédio de Grossberg em suas obras mais recentes: a juventude 

tornou-se uma ideologia, um estado da mente e do corpo, de conotação positiva.  

É possível entrever as disputas travadas socialmente em torno dos discursos que 

compõem a juventude também a partir da convocação de determinada orientação sobre 

a juventude, que se revela por meio da incorporação de novas linguagens, adotadas 

principalmente nos diálogos entre os mediadores – o que tem exigido novas 

competências desses atores.  

Apesar da manutenção do vestuário formal – característica que perpassa os 

telejornais analisados, com exceção de quando Evaristo Costa troca de roupa durante o 

Jornal Hoje para dialogar com os jovens, como trataremos a seguir – diversos aspectos 

do BDB têm sido reelaborados em relação a uma ideia de rejuvenescimento das 

dinâmicas, que têm implicado em mudanças também no modo de endereçamento do 

telejornal. 

Em matéria sobre uma pesquisa que descobriu quais as cidades, do Brasil e do 

mundo, são campeãs no número de autorretratos, Chico Pinheiro protagonizou um 

deslocamento interessante no que se refere à argumentação que costuramos aqui. Além 
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A crítica e as redes sociais são importantes termômetros que não podem ser negligenciados neste 

estudo, já que estamos tratando de discursos e de modos de endereçamento. O episódio do dia 19/08/2015 

é sintomático de como esses três espaços de comunicação se imbricam e se complementam. Após a 

notícia de que um indivíduo foi condenado a cinco anos de prisão por agredir uma mulher com uma 

cotovelada, Chico fez o seguinte comentário: “Só uma coisa, Ana, Ele não chega a ser bandido, é apenas 

um covarde”. Ana respondeu: “É bandido e covarde, condenado por uma agressão que poderia ter 

acabado coma vida dela”. O caso repercutiu na crítica, que se valeu das opiniões emitidas por 

internautas, como ―uma declaração infeliz de Chico Pinheiro‖ (Jornal O Dia (RJ) – disponível em 

http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-08-19/chico-pinheiro-e-repreendido-por-ana-paula-araujo-

ao-vivo-no-bom-dia-brasil.html, acesso em 26/12/2015). Já o blog Pop!, da Revista Veja, disse que 

―quem não gostou nada da declaração de Chico Pinheiro foram os internautas, que não demoraram para 

dar uma boa lição para o jornalista‖ – disponível em 

http://vejasp.abril.com.br/blogs/pop/2015/08/19/chico-pinheiro-comentario-polemico/, acesso em 

26/12/2015). Nesse sentido, o fato de o diálogo entre Míriam Leitão e Ana Paula Araújo não ter 

repercutido nesses espaços reforça a ideia de que ele foi recebido sem estranhamento pela audiência.  

http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-08-19/chico-pinheiro-e-repreendido-por-ana-paula-araujo-ao-vivo-no-bom-dia-brasil.html
http://odia.ig.com.br/diversao/televisao/2015-08-19/chico-pinheiro-e-repreendido-por-ana-paula-araujo-ao-vivo-no-bom-dia-brasil.html
http://vejasp.abril.com.br/blogs/pop/2015/08/19/chico-pinheiro-comentario-polemico/
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do selfie, ao vivo, a linguagem utilizada é interessante para pensar as imbricações com a 

juventude por meio do uso de expressões como ―quem nunca‖ e ―bombando‖, forjadas 

em um ambiente de exercício online da cultura jovem. 

 

 

 

 

 

4.4.2 Articulações entre o modo de endereçamento do BDB e as formas como a 

juventude é convocada nos discursos jornalísticos forjados no telejornal 

Mesmo que os telejornais, em geral, se articulem principalmente em torno de 

valores-notícia, peculiaridades da televisão enquanto forma cultural e constrangimentos 

organizacionais, é possível, sim, depreender uma espinha dorsal temática que orienta a 

escolha em pautar determinados assuntos em detrimento de outros. É importante marcar 

Rodrigo Bocardi: Em segundo lugar 

entre as cidades brasileiras onde as 

pessoas mais tiram foto nesse estilo ao 

selfie foi a capital capixaba Vitória. E, 

em todo mundo, a capital é Macat, nas 

Filipinas. Quem nunca, hein, Ana Paula 

e Chico? 

Ana Paula: Ohhh, toda hora, eu só quero ficar 

bem na foto! 

Chico Pinheiro: Não, não, eu nunca mexi com 

isso não. Mas, agora a gente vai fazer. Ó lá! 

Ana Paula: Pronto, agora tem uma selfie da 

gente. 

Chico Pinheiro: Vou fazer uma de você também, 

Bocardi. Pronto. Vai lá pras redes sociais. 

Ana Paula: Todo mundo bombando no selfie.  

Rodrigo Bocardi: Põe lá no Bom dia Brasil na 

rede que eu quero ver! 
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que há um caráter processual e dinâmico nisso que denominamos espinha dorsal 

temática e uma retomada do telejornal em perspectiva histórica, mesmo que 

superficialmente, como fizemos na abertura deste item, nos subsidia a fazer tal ressalva.  

Segundo Renato Machado em entrevista à Veja, logo que assumiu a bancada do 

Bom dia Brasil, em 1996, o telejornal, sob sua apresentação, passava a ser ―uma revista 

matinal para a mulher executiva que está saindo de casa para o trabalho‖
99

. Hoje, o 

BDB se propõe a fornecer ao seu telespectador as primeiras notícias do dia, com foco na 

política e economia – e reitera este discurso com a presença de Alexandre Garcia e 

Míriam Leitão, reconhecidos analistas e comentaristas, em suas respectivas searas, no 

âmbito da Rede Globo - mas o que se impõe, analiticamente, como o mote do programa, 

são as questões relacionadas à [falta de] segurança pública e ineficiência do Estado na 

gestão de recursos e atendimento às necessidades da população. Acreditamos que tal 

organização temática do telejornal explica, ao menos parcialmente, porque 

encontramos, quantitativamente, muito mais subsídios para discursivização das 

juventudes neste telejornal, se tomado em diálogo comparativo com os outros três: as 

correlações das juventudes com atos infracionais é o discurso hegemônico do BDB. 

Uma das abordagens mais significativas nesse sentido foi uma reportagem
100

 sobre a 

participação de ―menores‖ (expressão usada na construção da matéria, apesar de ser 

considerada inapropriada pelo ECA) em crimes no Distrito Federal. O telejornal 

apresenta o dado de que a cada 3 crimes, 1 tem a participação de jovens que ainda não 

atingiram a maioridade penal. A matéria enfoca nos dados sobre reincidência e na 

―enorme quantidade de detidos‖, o que leva o telespectador a concluir que a verdadeira 

questão do envolvimento de adolescentes com a criminalidade seria a limitação de 

ferramentas das instituições policiais e de justiça em puni-los e mantê-los em privação 

de liberdade.  

Na chamada dessa matéria, Ana Paula diz que a ―violência com menores tem 

assustado os moradores do DF‖, construção que nos leva a crer que, para o BDB, os 

menores que cometem atos infracionais não são parte daquela comunidade, não são 

problema dela. A fala de Ana também é interessante no sentido de que reforça a ideia do 

                                                           
99

Revista Veja, edição 1435, de 13 de março de 1996, p. 94-95.  

100
 Edição de 14/11/14.  
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ingresso no mundo do crime como escolha pessoal dos jovens e não como resultado de 

um processo social falho. Ao contrário do que preceituam as legislações que trouxemos 

na parte teórica desta dissertação, nem a família nem o Estado – responsáveis pela 

integridade dos adolescentes – são convocados para responder pelo problema. E mesmo 

que a reportagem apresente o dado de que quase ―60% dos infratores não estudavam 

quando cometeram o primeiro crime‖, os órgãos ligados à educação não são fontes. A 

pauta é puramente um caso de polícia.  

Outro exemplo que carece ser analisado – e, embora não faça parte do recorte 

temporal que escolhemos para o corpus, já que o desenrolar dos fatos aconteceu nos 

primeiros meses de 2014, optamos por incluir na análise do Bom Dia Brasil, devido ao 

acesso às edições – é a cobertura dos rolezinhos. O fenômeno, de que tratamos no 

capítulo 2 deste trabalho, diz respeito a encontros de jovens moradores da periferia, 

articulados através das redes sociais, em shoppings das grandes cidades brasileiras. O 

discurso que convoca a pauta, em geral, são os supostos tumultos, quebra-quebras e 

roubos que se tenta relacionar aos eventos, mas acreditamos que o assunto teve lugar na 

grande imprensa devido ao mal-estar causado pela ocupação de espaços que, 

historicamente, foram forjados à parte da existência destes jovens pobres – discussão 

que já embasamos no capítulo anterior. 

Em análise oportuna, motivada pelo fenômeno, Jessé de Souza consolida as 

questões que emergem nesta análise: 

Ainda que a classe média – e suas frações mais conservadoras – não decida 

mais eleições majoritárias no Brasil, é ela que detém a hegemonia política e 

cultural e influencia não só amplos setores das próprias classes populares, mas 

também decide o que é julgado nos tribunais, o que é publicado nos jornais, 

dito na TV e o que é discutido nas universidades. Ela domina a esfera pública 

que decide o que é certo e errado na prática cotidiana real e é por isso que 

temos uma agenda de ‗políticas públicas informais‘ que inclui, por exemplo, 

matança indiscriminada e violência contra os pobres sem que ninguém – salvo 

em exceções dramatizadas pela mídia como o caso de Amarildo no Rio – seja 

responsabilizado (SOUZA, 2014).  

Em uma das matérias construídas pelo BDB sobre os rolezinhos são usadas imagens 

das câmeras de segurança do Shopping Itaquera, na zona leste de São Paulo, que 

mostram a ação policial sobre grupos de jovens, que corriam e falavam alto – ação, esta, 

que envolveu balas de borracha, cassetetes e bombas de gás para ―dispersar‖ o grupo. 

Rodrigo Bocardi qualificou o fato como ―confusão‖. Apesar de construir a narrativa 

jornalística com contrapontos no que se refere a uma liminar obtida por alguns 



126 
 

shoppings, na justiça, que lhes dava o direito de impedir a entrada de menores 

desacompanhados, dando voz a um representante de associação comercial – que diz que 

o shopping é um espaço privado
101

 – e a um docente do curso de Direito da USP – que 

afirma que a medida pode estigmatizar certos grupos
102

 – o BDB marca seu lugar de 

fala, ao afirmar que, em vista dos encontros marcados para datas futuras ―os shoppings 

decidiram se proteger‖.  

A forma como são selecionadas as fontes do BDB para discursivizar as juventudes 

também nos fornecem subsídios interessantes para pensar como o telejornal constrói 

posições para estes sujeitos. Quem está autorizado a falar sobre juventude? Raramente o 

jovem. As juventudes não têm, dentro do noticiário, competência para falar de si, que 

dirá para entrar em debates outros. Os jovens não são vistos como atores capazes de 

narrar suas próprias histórias ou como sujeitos que possam avaliar o que se processa em 

seus contextos: os discursos sobre as juventudes são, quase sempre, mediados por 

instituições, especialistas, pais, professores, policiais, estatísticas
103

.  

 Sobre isso, é interessante marcar que, percebendo esse silenciamento dos jovens 

enquanto fontes de informação, estão se multiplicando pelo país projetos sociais que 

objetivam colocar os jovens enquanto construtores das suas próprias narrativas 

noticiosas. A Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores (RENAJOC) é a 

principal iniciativa, que busca unir ―adolescentes e jovens do Brasil para chamar a 

atenção para o Direito à Comunicação e, fazendo coberturas colaborativas de eventos 
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 Alcides Nogueira, representante de associação comercial: ―O shopping center é um espaço privado e o 

proprietário tem o direito de impedir a ocorrência deste evento no seu recinto, mesmo que este evento não 

tenha finalidade de promover a desordem.  

102
 Virgílio Afonso da Silva, professor da faculdade de Direito da USP: ―O problema de controlar a 

entrada das pessoas no shopping é eventualmente estigmatizar determinados grupos de pessoas. Eu me 

preocupo com o jovem, e principalmente com o jovem que tem cara de pobre ou cara de alguém que não 

faz parte do público do shopping. Isso é estigmatizar pessoas‖.  
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 Embora a aprovação Estatuto da Juventude no Congresso Nacional e a sanção da Presidência não 

tenham ocorrido em período condizente com o recorte do nosso corpus (fatos ocorreram em julho e 

agosto de 2013), buscamos verificar que questões foram articuladas pelos telejornais da Rede Globo na 

construção da pauta e constatamos que o silenciamento dos jovens enquanto sujeitos capazes de 

avaliarem aspectos que irão influenciar suas vidas se mantém. Nas construções noticiosas, encontramos 

explicações sobre o que é o Estatuto e o que prevê, sonoras das autoridades envolvidas na sua confecção e 

até mesmo um debate com produtores culturais sobre o impacto da meia-entrada, prevista na Lei, nos 

espetáculos e atividades relacionados. Nenhum jovem, porém, foi ouvido em seu julgamento sobre o 

assunto.  
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relevantes às juventudes‖
104

. Dentre os projetos articulados com a RENAJOC, está o 

‗TV de Expressão‘, mantido em Ceilândia, região metropolitana do Distrito Federal. Lá, 

os jovens realizam reuniões de pauta, roteirizam, filmam, editam e upam para Youtube 

reportagens sobre assuntos que os interessam e que têm pouco espaço na grande 

imprensa. Segundo o coordenador da atividade, Max Maciel, do coletivo R.U.A.S., a 

ideia é transformar os jovens, que estão em situação de observadores, para sujeitos em 

condição de mostrar seu olhar acerca das questões de debate público. O ativista conta, 

também, que os assuntos escolhidos para serem narrados pelos jovens precisam passar, 

antes, por um debate e leituras críticas, pois a tendência é que os sujeitos reproduzam os 

modos de ver hegemônicos, mesmo que sua experiência cotidiana indique que algumas 

verdades articuladas pelos meios de comunicação, especialmente no que se refere à vida 

na periferia, precisam ser revistas.  

Essas questões reforçam três importantes aspectos que trazemos nesta pesquisa: i) 

há uma disputa de poder que envolve a questão dos jovens lutarem para conseguir 

alcançar um patamar onde sua voz seja ouvida; ii) as formas institucionalizadas de se 

fazer telejornalismo ainda são importantes ferramentas por meio das quais se luta e 

pelas quais se luta (como disse Foucault em relação ao discurso). Em outras palavras, se 

não fosse um importante espaço de debate público, não seria objeto de disputa; iii) a fala 

de Max Maciel reforça o argumento de que os telejornais funcionam como dispositivos 

no que se refere à construção dos nossos entendimentos contemporâneos sobre a 

juventude, no sentido de que orientam e modelam gestos, opiniões e discursos dos seres 

viventes, por meio da forma como se organizam em torno da noção de verdade. Essa 

concepção ganha mais força se pensarmos em articulação com os estudos empíricos de 

recepção que apresentamos anteriormente, que indicam o papel dos noticiários na 

constituição da visão de mundo dos jovens.  

Na análise do BDB, apenas em uma oportunidade o microfone foi aberto a um 

jovem: o chapeiro Leonardo Brito, de 18 anos, um dos organizadores dos rolezinhos em 

São Paulo, através do Facebook, é procurado, em casa, pelo telejornal
105

, que se propõe 
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 Disponível em: www.renajoc.org.br/sobre-a-renajoc 

105
 Uma informação dada pelo jovem Leonardo na matéria, que passa quase despercebida na construção 

jornalística, mas que nos ajuda a lapidar o entendimento de que os rolezinhos só se tornaram notícia por 

terem rompido com ―as linhas de demarcação de nosso apartheid real‖ (SOUZA, 2014) é o fato de que 

http://www.renajoc.org.br/sobre-a-renajoc


128 
 

a mostrar quem são estes jovens e o que ―querem‖ com os encontros – ou seja, os 

jovens da periferia precisam justificar suas idas ao shopping center. O repórter diz, no 

off, que os rolezinhos são articulados no intuito de ―reunir a galera e beijar na boca‖. E 

pergunta a Leonardo: ―a roupa é muito importante nesses encontros?‖; o jovem diz que 

sim, e recebe outro questionamento: ―quanto você ganha por mês?‖; ―800‖; ―quanto 

você gasta com roupas?‖; ―Ah, uns 600‖. Repórter e o jovem riem e termina a matéria. 

Temos, portanto, um único caso, em seis meses de análise do telejornal, em que o 

jovem ganha poder de fala, e tem seu discurso conduzido a um esvaziamento político e 

de significação, construindo o entendimento de que a juventude é inconsequente e 

voltada para o consumo, o que justificaria a necessidade de intervenções no modo como 

as juventudes pensam e na forma como interagem com o poder instituído.   

É a partir da noção de que as dinâmicas sociais protagonizadas pelos jovens causam 

transtornos dos quais a sociedade deve se proteger que se articula o discurso 

hegemônico sobre as juventudes no BDB e, com algumas peculiaridades como 

demonstraremos nas próximas páginas, em todos os telejornais da Rede Globo que 

analisamos aqui. Há um conjunto de valores a partir dos quais o telejornal se constrói e 

partir dos quais são forjadas as possibilidades de se falar sobre as juventudes: o jovem 

que estuda apesar das dificuldades, que dribla as ausências do Estado, que trabalha, que 

se esforça para vencer – na perspectiva capitalista do termo – é construído 

positivamente. Ele, sim, é o futuro do Brasil.  

O jovem que falhou na arte de driblar carências e constrói sua trajetória de vida em 

contextos de drogadição e violência, é tratado como um problema exógeno, do qual é 

preciso se proteger e que, em geral, se resolve com privação de liberdade – aliás, 

embora não se posicione explicitamente a favor, algumas abordagens do BDB, que 

relacionam a delinquência juvenil à impossibilidade de as instituições de justiça 

tomarem atitudes em relação a menores de idade, deixa entrever sua concordância com 

o discurso de diminuição da maioridade penal – algo que transcende questões de modo 

de endereçamento do Bom Dia Brasil e está relacionado a uma campanha que está 

sendo conduzida pela Globo e vai estar presente na análise de todos os telejornais de 

que trataremos aqui.  

                                                                                                                                                                          
este tipo de atividade dentre os jovens já existia, muito antes de ganhar a telinha. A diferença é que elas 

aconteciam em praças das periferias, sem, portanto, causar desconfortos à classe média.  
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Nessa campanha, o BDB relaciona crimes a adolescentes mesmo quando não há 

informações acerca da idade dessas pessoas. Em uma nota coberta sobre um arrastão em 

três restaurantes em São Paulo, em 12/11/14, Bocardi deixa de lado a correção, 

apontada como um dos três princípios do jornalismo do Grupo Globo – ao lado de 

isenção e agilidade – para se comprometer com uma informação que não é essencial à 

construção noticiosa
106

.  

 

Em outra edição, em 07/05/2015, durante uma reportagem que tratou do perfil dos 

usuários de drogas atendidos pela Secretaria de Prevenção à Dependência Química do 

RJ, novamente houve uma convocação da figura do ―menor de idade‖. Embora a 

pesquisa apresentada indique que ―a maior parte dos dependentes têm entre 30 e 34 

anos‖, a narração em off trouxe a  seguinte construção: ―Essas imagens são vistas em 

todas as grandes cidades brasileiras. Muitos são menores de idade: não tem saúde, nem 

dignidade e perderam até a família‖.  

A correção no trato das informações também foi relativizada no caso do assassinato 

do médico Jaime Gold, esfaqueado em uma tentativa de assalto enquanto andava de 

bicicleta na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona nobre do Rio de Janeiro (RJ)
107

. 

Antes mesmo de iniciarem as investigações, os telejornais da Globo já assumiram como 
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 Embora não faça parte do recorte temporal explorado nesta pesquisa (agosto, setembro, outubro e 

novembro de 2014; maio e junho de 2015), é importante marcar que aconteceu uma construção 

semelhante na edição de 01/04/2015 – dia seguinte à aprovação da PEC 171/93 na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que prevê a diminuição da maioridade penal de 18 para 

16 anos. Rodrigo Bocardi: (cabeça) “Estamos de volta para mostrar cenas de tráfico de drogas no meio 

da rua à luz do dia e é no interior do Brasil, na cidade paulista de Sorocaba. A maioria dos traficantes 

parece menor de idade”. (nota pé): “A Polícia Civil alegou que tem dificuldade para combater o tráfico 

porque a droga é vendida por menores. Eles são levados à delegacia e, em seguida, liberados.  

107
 Fato aconteceu na noite de 19/05/2015, e a cobertura dos telejornais começou no dia seguinte.  

Rodrigo Bocardi (nota pé em 

12/11/14): A polícia ainda não 

conseguiu identificar os suspeitos do 

arrastão, mas a informação que nós 

temos, de funcionários e pessoas que 

estavam lá na hora dos assaltos é que 

os suspeitos aparentavam ser bem 

jovens.  
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verdade o relato das testemunhas de que os assaltantes ―pareciam menores de idade‖ e 

passaram a trata-los por ―adolescentes‖.  

Argumentamos que é a partir de construções desse tipo, que aparecem com certa 

regularidade no telejornal analisado, que se ajuda a forjar um cenário de insegurança 

relacionado a sujeitos com menos de 18 anos, municiando movimentos favoráveis à 

redução da maioridade penal e a projetos correlatos, como o que se propõe à 

revisão/revogação do Estatuto do Desarmamento, conforme problematizamos no item 2 

deste estudo.   

No BDB, as juventudes são silenciadas enquanto subculturas e contraculturas, e 

discursivizadas em relação àquilo que o telejornal considera como ‗bom‘ e ‗ruim‘, com 

base em um conjunto de valores articulados socialmente, na imbricação entre o BDB e 

seus telespectadores.  

A juventude que merece sorrisos e olhares de aprovação dos mediadores do 

telejornal é a que se prepara para a vida adulta; o desvio de padrões, seja pelo 

questionamento, seja pela delinquência, precisa ser enfrentado como caso de polícia.  

 

4.5 Jornal Hoje 

No ar desde 21 de abril de 1971, o Jornal Hoje é exibido de segunda a sábado, por 

volta de 13h15min. Ancorado, à época de sua criação, por Leo Batista e Luís Jatobá, o 

telejornal passou três anos sendo exibido apenas no Rio de Janeiro, para depois entrar 

em cadeia nacional. Atualmente apresentado por Sandra Annenberg e Evaristo Costa, 

juntos desde o início de 2004 – portanto uma das duplas de apresentadores mais longeva 

dos telejornais diários da Rede Globo, perdendo apenas para Cid Moreira e Chapellin -, 

o JH se autoproclama como ―uma tentativa permanente de se fazer revista na TV‖
108

.  

Lançar um olhar em perspectiva histórica ao telejornal nos provê pistas interessantes 

que articulam sua busca pela manutenção dos índices de audiência – logo, sua 

continuidade no ar, na lógica de produção hegemônica – e seus esforços para a 

construção de um modo de endereçamento – especialmente no que diz respeito à 
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 Disponível no site Memória Globo. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-hoje.htm  Acesso em 

23/04/2014.  

http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais/jornal-hoje.htm
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máxima de que, no processo de tensionamentos e disputas que envolvem a edificação de 

um tom/estilo para o telejornal, há de se forjar uma orientação em relação ao 

telespectador (GOMES, 2007).  

Desde sua concepção, o JH carrega a alcunha de ―telejornal mais light
109

‖ da grade 

da Globo, primando pela descontração da linguagem – e, posteriormente das dinâmicas 

corporais, como veremos nas próximas linhas – apresentação das notícias em tom 

dialogal e certo desinteresse pelas pautas factuais. Essas características, em maior ou 

menor grau, ainda são reverberadas na conformação atual do programa, apesar de terem 

sido tensionadas e reelaboradas, ao longo dos seus 44 anos, por diferentes mediadores 

(apresentadores, editores-chefe), concorrência, constituição da grade de programação da 

emissora, pesquisas de opinião, público-alvo.  

Já em 1989, Leila Cordeiro foi designada para a bancada do JH após uma pesquisa 

realizada em São Paulo e no Rio ter indicado que ―entre as sete apresentadoras da casa, 

ela ganha, disparada, como a mais simpática
110

‖ – o que nos indica quais eram as 

expectativas institucionais em torno do principal mediador do JH.  Quatro anos após, 

em 1993, William Bonner, então com 29 anos, foi puxado do Jornal da Globo para 

operar mudanças no modo de se construir do JH, principalmente em relação à missão de 

atender às necessidades informativas das mulheres, indicadas como público alvo 

daquele noticiário.  

A partir daí, até a entrada dos anos 2000, a construção do tom do JH vai se processar 

através de tensionamentos em torno de quem é a mulher brasileira e que tipos de 

assuntos lhe interessam - o que reforça nossa hipótese de que lançar olhares às posições 

de sujeito que o telejornal forja, enquanto um dos elementos de análise do seu modo de 

endereçamento, diz sobre o seu modo de se construir ao mesmo tempo em que revela 

importantes aspectos da cultura contemporânea, sinalizando como tais aspectos se 

dinamizam nas disputas de poder.  

Fazendo um resgate histórico nos modos de se construir do JH, para antes das 

mudanças operadas pela chegada de Bonner, é possível entrever como o modo de 

endereçamento é processual, dinâmico e se articula com os deslocamentos e 
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 Repórter Zean Bravo, em reportagem para o jornal O Globo, em 5/04/2009.  

110
 Matéria do Jornal do Brasil, em 19/05/1989.  
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continuidades da ordem da cultura - portanto, em termos científicos e acadêmicos, 

requer revisões periódicas.  Em 1991, ao completar 20 anos no ar, a orientação do então 

Diretor de Jornalismo da Rede Globo, Alberico de Souza Cruz, foi para que o JH se 

tornasse o ―Jornal Nacional do meio-dia
111

‖, em contrapartida ao ―jornalismo 

vaporoso
112

‖ de antes, quando se compunha de atrações impregnadas de ―um jeito salão 

de cabelereiro de informar
113

‖.  

O ―Hoje‖ mudou de cara. Damos as notícias da manhã, com entradas ao vivo a 

todo instante. Queremos muita atualidade, dinamismo, e um jornal tão 

importante quanto o Nacional. E estamos dando muitas notícias em primeira 

mão; acho que o caminho é esse. (Edson Ribeiro, editor-chefe do JH em 

entrevista ao Jornal O Globo, de 20/4/1991).  

Tendo como objetivo se comunicar com as mulheres, Bonner imprime ao telejornal 

uma linguagem informal, coloquial, para ―conversar mais com o telespectador
114

‖, o que 

nos indica a existência do pressuposto de que o gênero feminino deve se interessar mais 

por uma relação dialogal, falada, que conote proximidade e remeta ao cotidiano 

doméstico. A construção do feminino pelo JH não se atém às transformações nos usos 

léxicos, mas provocou deslocamentos da sala para a cozinha e a lavanderia através de 

escolhas de pautas: ―o novo Hoje mistura informações do dia com receitas culinárias e 

dicas para tirar manchas e reformar tênis e roupas
115

‖. 

Apesar de ter ajudado a forjar o novo tom do JH através de determinada orientação 

em relação a seu público, as mulheres, Bonner marca seu distanciamento, enquanto 

homem e jornalista: quem cozinha é a esposa, quem apresenta as receitas no telejornal é 

a parceira de bancada, a gaúcha Cristina Ranzolin.  

BONNER DIZ QUE É UM FRACASSO NA COZINHA: Divulgar notícias é 

uma coisa, mas pilotar um fogão é outra bem diferente. William Bonner 

confessa que chega a colecionar algumas receitas fornecidas pelo Hoje, mas 

nunca se atreveu a testá-las. ''A única coisa que sei fazer é brigadeiro", 

confessa. Prefere deixar os assuntos de culinária para a mulher, a repórter e 

apresentadora do Fantástico Fátima Bernardes. "Ela sim é exímia cozinheira. 
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 Matéria do Jornal O Globo, de autoria dos repórteres Hélio Muniz e Luiz Noronha, em 20/4/1991. 

112
 Matéria da Folha de São Paulo, de autoria do repórter Nelson Pujol Yamamoto, em 8/7/1990. No dia 

seguinte a esta publicação, o JH deixou de ir ao ar no estado de São Paulo, sendo substituído pelo 

noticiário local São Paulo Já – substituição que durou até 11/4/94.  
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 Idem. 

114
 William Bonner, em entrevista à jornalista Adriana Ferreira, do jornal O Globo, em 7/4/1993. 

115
 Matéria no jornal Folha de São Paulo, em 4/7/1993.  
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Faz uma farofa esperta e um filet au poivre (com pimenta) delicioso", avisa. 

Também durante o jornal, William prefere que as receitas sejam divulgadas 

pela apresentadora Cristina Ranzolin. "Mulher entende mais desse assunto", 

acredita William. (Matéria do jornal O Globo em 05/12/1993, pela repórter 

Simone Magalhães).  

Com a chegada da apresentadora Ana Maria Braga à Rede Globo, vinda da Record, 

em 18 de outubro de 1999, à frente do programa Mais Você, voltado ao público 

feminino, na faixa das 13h40min, o JH foi perdendo as características forjadas na busca 

de um diálogo com as mulheres – o que ratifica a importância de lançarmos olhar não só 

à concorrência, mas também às dinâmicas da própria grade de programação da emissora 

nas análises que buscam identificar deslocamentos e continuidades na construção dos 

modos de endereçamento dos telejornais. Com a ida do Mais Você para o turno da 

manhã, o JH voltou a se articular em torno da conversação e de pautas e abordagens que 

dialogassem com o público feminino e, o que nos interessa em particular nesse estudo, 

também com os jovens
116

.  

Os tensionamentos em torno da convocação dos papéis da mulher e das 

problematizações do feminino no JH, que recuperamos aqui, são úteis não no sentido de 

que nos ajudam a pensar as juventudes, mas porque reforçam nossa ideia de que 

entender as articulações entre posição de sujeito e estilo dos telejornais é uma forma 

eficiente para observar as conexões entre jornalismo e sociedade e as disputas travadas 

na arena da cultura. Analisando paratextos que auxiliam a resgatar a os deslocamentos 

históricos e as continuidades do JH, encontramos subsídios para afirmar que o esforço 

constante em saber para quem se está falando e o que eles querem saber – traduzido na 

importância dada às pesquisas de aferição das características do público assistente e às 

interações via Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) – demonstra que as 

construções de posições de sujeito são processos ativos na constituição do modo de 

endereçamento do JH, colocando em disputa discursiva elementos da cultura. No caso 

do Hoje, trata-se de tensionamentos em torno da mulher e, secundariamente, dos jovens. 

Ao entender que estes são seus públicos-alvo, e, a partir disso, colocar em evidência 

determinados assuntos ou abordá-los sob determinados vieses, o JH constrói as bases 

para dizer quem são as mulheres e os jovens brasileiros que estão na frente do televisor 

às 13h, de segunda a sábado, e pelo que deveriam se interessar. O modo como o JH 

forja tais posições de sujeito, e como elas vão sendo tensionadas e vão sofrendo 
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 Matéria do jornal Estado de São Paulo, em 16/4/2006.  
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deslocamentos, em uma perspectiva histórica, nos diz sobre o telejornal e sobre a 

conformação cultural de que ele é produto e constructo.  

Esta retomada a longo prazo do JH baliza, também, questões relativas ao contexto 

comunicativo do telejornal. Embora esse operador nos diga sobre as relações 

compartilhadas entre produtores da notícia e audiências em determinada configuração 

espacial e temporal, partimos do pressuposto de que resgates históricos são 

imprescindíveis no sentido de que as conformações contemporâneas são resultados de 

processos e disputas que se desenrolaram em outros espaços-tempos.  

Em suma, entender as formas de construção noticiosa e de interpelação dos 

telespectadores do JH, hoje, baseada em uma linguagem dialogal e descontraída, que 

busca reproduzir aspectos da conversação doméstica, passa, necessariamente, pela 

compreensão de como o telejornal buscou forjar sua identidade através da convocação 

das mulheres e jovens, ao longo de sua trajetória.  

Contemporaneamente, o JH ainda se articula e tenta se construir em torno do horário 

em que é exibido, 13h15min, sendo que é o único telejornal da faixa, em comparação à 

grade dos canais de TV aberta: na Record, tem-se o Balanço Geral; na Band, Os Donos 

da Bola; no SBT, o seriado norte-americano As Visões da Raven e, na Rede TV!,o 

horário é destinado à Igreja Universal do Reino de Deus.  

O conhecimento de quem são seus telespectadores e o que estão dispostos a saber, 

logo após o almoço, ainda é um marcador importante para o JH , o que explica, em 

parte, a dinâmica quase caricata da dupla de apresentadores, Evaristo e Sandra, que ri, 

faz piada, fecha o semblante quando o teor da notícia é ultrajante, contrai os lábios 

quando é triste, comenta e opina, chama as cabeças imitando sotaques caipiras quando 

convém à pauta . Essas escolhas performáticas promovem deslocamentos consideráveis 

em relação à linha seguida pela bancada dos demais telejornais da emissora, mesmo em 

comparação ao BDB, que também admite comentários, tom dialogal e interação dos 

apresentadores com o cenário.  

As dinâmicas dos apresentadores - que, de forma um pouco distinta do BDB, onde 

há pluralidade de vozes e a apresentação se dá em camadas, são bastante centrais à 

identidade do telejornal e no entendimento de seu modo de endereçamento – é 

primordial para darmos sentido ao JH. Eles estão reconfigurando aquilo que está 
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cristalizado nos manuais de telejornalismo acerca das divisões clássicas entre âncoras, 

apresentadores, comentaristas, prática de opinião, pois, ao mesmo tempo em que se 

posicionam frente a determinados assuntos, não são problematizados sob este viés.  Isso 

reforça a importância dos estudos de gênero como categoria cultural (GOMES, 2011), 

visto que as categorizações taxonômicas e os formatos estanques não dão conta de 

explicar as materialidades com que nos deparamos no contexto televisivo 

contemporâneo. 

Evaristo e Sandra incorporam a notícia que estão apresentando, no sentido de dar 

corpo a ela, o que já foi entendido na crítica como ―transtorno bipolar‖: elementos como 

a leveza ou a desaprovação do semblante, o tom dado a determinado termo, o riso, a 

troca de olhares, o uso da primeira pessoa do plural e, até mesmo, do singular, e os 

comentários partilhados se intercalam durante as edições e dão sentido e reconfiguram 

os assuntos tratados ali, além de fornecerem pistas sobre qual é a construção ideológica 

que está inscrita na abordagem.  

No caso de uma nota coberta sobre medida adotada na Venezuela, por exemplo, que 

previa a identificação biométrica para compras no supermercado, o tom de voz utilizado 

por Evaristo, a escolha das palavras para a construção textual e a ênfase conferida à 

informação de que ―para o Presidente Nicolás Maduro isso não é racionamento‖ deixa 

entrever o sentido que está sendo atribuído ao ato presidencial, e nos demonstra que as 

marcações do lugar de fala do telejornal passam não só pelas trajetórias dos mediadores, 

mas por elementos performáticos convocados em determinados contextos 

comunicativos – especialmente em se tratando de pensar analiticamente a dupla do JH, 

em específico, que não se isenta (para nos valermos do termo utilizado pelo Grupo 

Globo para declarar seus princípios) de reforçar significados.  

O mesmo podemos dizer sobre um suspiro e milésimos de silêncio feitos pelo 

apresentador logo após o depoimento de uma atleta olímpica de remo que reagiu a um 

assalto e termina sua fala dizendo que não pode mais contar com a sorte, mas precisa 

contar com a segurança pública. Novamente, um elemento que articula a performance 

do mediador-apresentador às construções de sentido e reforça o modo de se construir do 

telejornal. 

Dentre os elementos de que se vale o casal de apresentadores para se colocar na 

notícia, os comentários tecidos entre eles – seja na forma de humor ou de indignação, 
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suas principais frentes, são os mais significativos. Nessas construções, convocam muito 

de si, de seu universo pessoal, utilizando a primeira pessoa do singular para dar sentido 

aos discursos encadeados pelas pautas: contam experiências sobre o trânsito, sobre 

exposições ou espetáculos que presenciaram, reiteram informações das matérias ou dos 

repórteres a partir de vivências suas. Esse aspecto é latente, como recuperaremos em 

seguida, na construção do tom pedagógico do telejornal.  

Um exemplo que ilustra a forma como determinadas (porque não são todas) pautas 

convocam reações e posicionamentos - que não sabemos se são dos indivíduos, que são 

pais, companheiros; ou se dos jornalistas que estão ali para encenar notícias com 

correção, isenção e agilidade, advogando em prol de um conjunto de aspectos 

organizacionais – é o caso da descoberta de vídeos de celular em que um homem 

torturava a enteada de três anos, privando-a do sono e dando cebolas para ela comer, 

dizendo que era maçã. 

 

 

 

 

É interessante observar, porém, que este modo de fazer por parte dos 

apresentadores, principalmente em relação a comentários e juízos de valor emitidos 

após as matérias, está atrelado aos discursos hegemônicos, culturalmente estabelecidos, 

Sandra: Maurício Scaranelo é o nome deste cidadão que 

não pode ser considerado um padrasto, que jamais faria 

isso com uma criatura, com uma criança tão inofensiva 

como essa menina. Eu não estive aqui estes dias, Evaristo, 

mas eu acompanhei o caso e eu não conseguia ver estas 

imagens, também sou mãe de uma menininha. A gente 

percebe aqui na redação o quanto revolta todos nós esse 

tipo de comportamento e este rapaz, ele precisa de 

tratamento. 

 

Evaristo: Sandra, o que também incomoda um pouco é a 

mãe não conseguir ver as reações. Uma mãe que conhece 

sua filha sabe se ela tá inibida, se ela tá com problema, se 

ela tá acuada. Sabe só de observar. A mãe não perceber 

que ela tem cola ou tava amarrada, nada disso, nenhum 

machucado... 

Sandra: A investigação vai ter que concluir, vai ter que 

ver direitinho o que aconteceu ali, mas este cidadão, ele 

precisa mesmo de tratamento, porque isso não é normal.  
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em que as fissuras e ranhuras estão mais ou menos pacificadas e não há emergências 

com força suficiente para se contrapor. 

Em casos de tensionamento social, como é o caso da batalha que experimentamos 

entre organizações, atores políticos, aparatos legais e estruturas hegemônicas, com forte 

matriz religiosa, acerca da emergência sobre conceitos de família e igualdade de direitos 

para homossexuais, Sandra e Evaristo preferem o silêncio. Em uma matéria que 

explorou a criação de um manual, pela ONU, acerca da igualdade de direitos dos 

homossexuais, transexuais e transgêneros no ambiente de trabalho, histórias comoventes 

foram encenadas – como a do senhor que tinha uma carreira ascendente em uma 

empresa de planos de saúde e viu tudo ruir quando resolveu apresentar seu 

companheiro. Foi rebaixado de posto, demitido, acionou a Justiça para ser reintegrado e 

recebeu a proposta de receber, integralmente e de forma vitalícia, seus rendimentos, em 

troca de não aparecer mais na empresa. Apesar dos olhos marejados do personagem, a 

bancada não repercutiu solidariedade.  

Não encontramos, no modo de se endereçar contemporâneo do JH, as receitas de 

bolo ou dicas de tirar manchas de roupas, dadas por Cristina Ranzolin, mas estão 

presentes, ali, outras formas de convocar o ambiente doméstico, o feminino e as 

juventudes, que se transformaram a partir das dinâmicas culturais que ressignificaram o 

papel da mulher e aquilo que se espera dos jovens. A mulher, que antes era chamada a 

cuidar da casa a partir da cozinha e lavanderia, hoje recebe dicas de direito do 

consumidor e de decoração – afinal, ela até pode ter ingressado no mercado de consumo 

e privatizado os cuidados da casa, mas ainda coordena a dinâmica do lar.  

O JH, desde abril de 2014, tem se dedicado àquilo que podemos chamar de uma 

descontração das dinâmicas corporais, a exemplo do que já havia feito com os usos da 

linguagem e assim como está sendo feito pelo JN, após a última mudança de cenário, 

em 2015, como demonstraremos a seguir. Quando comemorou seu 44º aniversário, o 

telejornal – que já havia se deslocado para um mezanino na redação em 2001 - 

inaugurou um novo cenário, com seis painéis retangulares de LED, que se movimentam 

do fundo para as laterais, e por onde os apresentadores, em pé, dialogam com repórteres 

ao vivo, leem infográficos ou, simplesmente, chamam as reportagens.  

Como já observou, em 2001, o então diretor de jornalismo da Globo SP, Amauri 

Soares (atual diretor da Central Globo de Programação), o JH é um ―telejornal em 
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gerúndio‖, ou seja, vai ao ar no momento em que boa parte dos acontecimentos/factuais 

do dia estão em processo. Esse aspecto influencia, de forma determinante, a organização 

temática do JH e explica porque as entradas ao vivo são exíguas, geralmente servindo 

mais para reforçar o sentido de atualidade e dinamizar a apresentação, que, 

necessariamente, para acrescentar ou atualizar alguma informação; e porque as séries de 

reportagens e quadros adquirem importância considerável na constituição do telejornal, 

bem como resultados de pesquisas, de fontes e assuntos diversos, que servem como 

ignitor para se falar a respeito de comportamentos, tendências ou estatísticas através do 

compartilhamento do relato de um personagem que corporifica o dado.  

Construindo de outra forma, é possível afirmar que o JH não articula sua 

organização temática em torno de valores jornalísticos como a instantaneidade ou 

revelação pública, o que não significa uma negação desses elementos. No caso do 

acidente aéreo que vitimou o então candidato à Presidência da República, Eduardo 

Campos, quatro assessores e dois pilotos em Santos (SP), em 13 de agosto de 2014 – o 

JH entrou no ar às 12h30min e se manteve por mais de duas horas ao vivo, atualizando 

as informações, ainda bastante truncadas, e articulando repórteres que entravam ao vivo 

de Brasília e do local do acidente. 

 

 

4.5.1 A série Jovens do Brasil e o discurso pedagógico como dispositivo 

Em 2007, identificamos o primeiro esforço do JH em falar para e com as juventudes 

brasileiras – o que não significa que, em momentos anteriores, o telejornal não tenha 

falado sobre elas: uma série de reportagens, assinada por Evaristo Costa, que se 

propunha a criar um ―raio-x da juventude brasileira‖
117

, denominada Jovens do Brasil, 

que, em sua primeira versão seguiu até meados de 2010, e, posteriormente, retornou em 

2012. Na versão mais recente, em vez de viajar pelo país, o apresentador Evaristo Costa 

passou a se comunicar com os jovens através de chats, de meia-hora de duração, sobre 

determinados temas, cujas principais questões levantadas eram transformadas em 

reportagens.  
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 Matéria do jornal Folha de São Paulo, em 11/08/2007, de autoria do repórter Daniel Castro.  
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Vinhetas da série Jovens do Brasil, do JH: em 2010 (à esquerda) e em 2012. 

Embora a série não faça parte do corpus empírico que selecionamos para este 

estudo, tampouco tenhamos conseguido recuperar todos os episódios na íntegra para 

análise – visto que, no Brasil, ainda não dispomos de um arquivo histórico voltado à 

televisão – tivemos acesso a parte das matérias, disponíveis no Youtube
118

, e, em 

articulação com paratextos em que se discutiu e forjou, discursivamente, o mote da 

série, encontramos algumas pistas que podem ser úteis na condução desta pesquisa.  

Primeiramente, trata-se de uma construção interessante, pois é um dos poucos 

lugares de fala dos jovens no universo dos telejornais analisados, mesmo que dentro de 

determinada formatação e temática mais ou menos pré-estabelecida pela produção do 

telejornal. Apesar desse esforço, a série não se dispõe a colocar os jovens em debate em 

torno de determinadas pautas ou de auferir como as juventudes estão reelaborando 

certas agendas em relação às gerações anteriores. O JH se apropria de um discurso de 

interação, convoca os jovens a se comunicarem – e pode-se dizer que tem seu pedido 

atendido, visto que o primeiro chat com Evaristo Costa, sobre sexo, reuniu mais de 16 

mil participantes -, mas o que ele faz, pragmaticamente, com as manifestações que 

obtém, é encaminhar a um especialista: ginecologista opina sobre sexualidade, coaching 

opina sobre carreira, psicóloga, sobre estilos – o que denota os desequilíbrios de poder 

em nossa conformação societária, entre os jovens que fazem as perguntas e quem detém 

as respostas.  

                                                           
118

 Estão disponíveis online 4 edições da série Jovens do Brasil (ou, melhor, #JovensdoBrasil, como 

prefere o JH), todas elas em sua versão mais recente (2012), que falam sobre sexo, internet, trabalho 

voluntário e engajamento, mercado de trabalho e estilos/manias. Disponíveis em 

https://www.youtube.com/results?search_query=JOVENS+DO+BRASIL+JORNAL+HOJE 

Aceso em 25/01/2015. 

https://www.youtube.com/results?search_query=JOVENS+DO+BRASIL+JORNAL+HOJE
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Nessa perspectiva, a análise nos revela que ―saber o que os jovens estão 

pensando‖
119

 não é exatamente o que faz a série, mas ela se incumbe em modelar 

comportamentos através da intervenção da figura do especialista – um adulto que 

congrega todas as respostas sobre determinado assunto e vai indicar os caminhos certos 

a seguir: quando for transar, que seja com alguém que você confia; quando for escolher 

uma carreira profissional, que alie bons salários a autorrealização; tenha seu estilo, mas 

não exagere: o mercado de trabalho é impiedoso com determinadas expressões 

identitárias. 

Outro aspecto que se sobrepõe na análise da série diz respeito ao fato de que, 

embora o telejornal se elabore, discursivamente, através das ideias de interatividade, 

diálogo e aproximação com as juventudes – o que pode ser depreendido também através 

da gramática visual construída ali – o referencial de onde se fala ainda é outro, bebe em 

uma matriz cultural distinta.  

Os discursos reiteram proximidade, se estabelecem de um mediador que veste jeans 

e está em mangas de camisa; a edição é rápida e dinâmica, a trilha é de músicas pop 

internacionais, as contribuições dos internautas pelo twitter surgem na tela, o mediador 

possui uma webcam acoplada ao seu notebook e conversa com os personagens pelo 

Skype. Porém, a lógica visual e performática, que se destina a capturar os jovens ao 

compartilhar com eles competências de recepção, é interrompida quando Evaristo Costa 

se dedica, por exemplo, a explicar o que é Harlem Shake e Cosplay – termos que, 

certamente, são de domínio das juventudes que estão a par do universo online que é 

convocado.  

É curioso, entretanto, que as juventudes que estão ali, frequentemente incorporam os 

discursos hegemônicos como se fossem seus, constatação semelhante aos achados de 

FEITOSA (2007), recuperados no início deste capítulo, que realizou uma pesquisa 

empírica de recepção com jovens rurais e concluiu que muitos deles tendem a se 

apropriar das falas construídas no telejornal, por associarem à ideia de verdade. 

  No dia em que a temática de debate foi Internet, por exemplo, Vanessa, uma jovem 

participante que se manifestou pelo twitter, pergunta: ―fico o tempo todo conectada, 

durmo com meu celular do lado, será que sou viciada?”. Outro personagem, Thales, 
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 Fala de Evaristo Costa no JH de 8/11/12, quando introduz a nova série.  
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diz, em depoimento pelo Skype, que está sempre dialogando com os amigos através do 

computador e smartphone, e que isso fez com que se tornasse ―antissocial‖. Esses casos 

demonstram uma apropriação, por parte da juventude conectada, de um discurso que 

não é seu constructo, que articula as novas sociabilidades, elaboradas em uma 

conformação social que relaciona cultura e tecnologia, a ideias de distúrbio e doença, 

em que há um limite entre as práticas saudáveis e duvidosas dessas novas formas 

sociais. Limites, esses, demandados na dinâmica de poder capilarizado (relembrando 

Foucault) que se exerce no cotidiano dos jovens, seja na escola, que, através da coerção, 

tenta silenciar as novas formas de relacionamento e aprendizado; seja na família, que 

determina o que é e o que não é saudável, impondo sanções às condutas ditas 

problemáticas; seja na mídia que joga com os discursos disponíveis na teia social.  

Finalmente, outro aspecto que é possível entrever na dinâmica ativada pela série 

Jovens do Brasil é a forma como as juventudes ainda legitimam os saberes construídos 

no JH, entendendo-o como lócus da verdade, o que pode ser aferido a partir da 

expressiva participação dos jovens no envio de questionamentos a Evaristo Costa. 

Muitas dúvidas sobre sexo, sobre como escolher uma profissão, sobre como se manter 

seguro em relacionamentos online entraram em pauta durante a série, ratificando a 

noção de que o telejornal é um lugar legitimado para orientar às juventudes – visto que, 

quem faz perguntas, procura direcionamentos.  

Essa questão nos convoca a pensar acerca das transformações e das disputas que 

vêm sendo travadas no âmbito da juventude enquanto formação discursiva e da 

centralidade da mídia nesse processo de construção de sujeitos.  

A juventude vive, hoje, um desordenamento em que nem os pais constituem o 

eixo norteador das condutas, nem a escola é o único lugar legitimado de saber, 

nem o livro é o centro que articula a cultura (MARTÍN-BARBERO, 2002:11).  

 Esse espaço legítimo de orientação e de elaboração de discursos pedagógicos 

reforça a hipótese que lançamos neste estudo, de que os telejornais operam como 

dispositivos no que diz respeito à construção daquilo que entendemos como verdade 

sobre a juventude. A forma como os quadros foram arquitetados e os jovens 

aconselhados por meio de figuras adultas encarnadas em papéis de especialistas nos leva 

a resgatar a fala de Agamben, quando nos diz que a função dos dispositivos é a criação 

de corpos dóceis, mas livres em seu assujeitamento.  
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O telejornal reelabora, como forte marcador de seu modo de endereçamento, a 

abordagem pedagógica – aspecto que convoca o pacto sobre o papel do jornalismo.  

Assim como, explicitamente, se propôs a orientar os jovens sobre sexo e carreira 

profissional na série supracitada, o JH se incumbe de construir e estender um discurso 

pedagógico, independentemente da pauta que está em jogo, através de elementos que se 

articulam no sentido de construção da verdade: além de se valer de especialistas, 

personagens, estatísticas e vozes autorizadas, a dupla de apresentadores congrega à 

notícia as próprias experiências e conselhos. Seja empreendedor, cuidado com os gastos, 

não seja um endividado como mais de 50% dos brasileiros; seja gentil no trânsito, 

ensina Sandra, após um Câmera JH
120

 falando sobre a relação tumultuada entre 

motociclistas e motoristas nas vias paulistas, ―todos nós temos pressa‖, diz ela.  

A forma como o telejornal constrói as juventudes - como já pudemos observar, 

parcialmente, na incursão analítica pela reedição da série Jovens do Brasil, nos revela 

sobre seu modo de endereçamento. Se o BDB articula seus discursos sobre os jovens em 

torno da criminalidade devido ao fato de elaborar seu estilo em relação a questões 

ligadas à segurança pública e à ineficiência do Estado, o JH, ao construir posições de 

sujeito aos jovens, articula tentativas dialógicas – visto que representam um público a 

ser conquistado enquanto audiência – à pedagogia de como as juventudes devem ser e 

estar na cultura. Em suma, falar para os jovens é ensiná-los o caminho para a vida adulta 

– via vestibular, via trabalho, via responsabilidade financeira.  

O discurso do trabalho, no JH, está fortemente imbricado ao modo de 

endereçamento do telejornal. Todas as segundas-feiras, sob o comando da jornalista 

Werusca Donato, vai ao ar o quadro Sala de Emprego – que sobrevive, mais ou menos 

no mesmo formato, desde 2012, quando se optou por aglutinar as periódicas reportagens 

sobre a temática. O quadro consiste em uma matéria construída sob determinado 

enfoque e, após, continua em um cenário montado ao lado da bancada, onde a jornalista 

entrevista um convidado, agregando também perguntas enviadas pela Internet. Primeiro 
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 Quadro do telejornal cuja periodicidade não conseguimos depreender, em que determinado tema é 

abordado a partir de um conjunto de flagras ou de imagens exclusivas que são pertinentes ao debate. 

Nesta edição do quadro, uma série de vídeos de acidentes, imprudências no trânsito e desentendimentos 

entre motociclistas e motoristas, gravadas por câmeras de segurança, de monitoramento de vias ou pelas 

próprias equipes de filmagem da Rede Globo foram articuladas com falas de especialistas e personagens 

que experimentam o trânsito paulista no dia a dia.  
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emprego, taxas de desemprego entre os jovens (segundo a edição de 10/11/2014, 417 

mil jovens entre 18 e 24 anos estão em busca de emprego), programas de trainee e 

estágios, o que colocar em um currículo, e como se comportar em uma entrevista de 

emprego foram os assuntos abordados durante nosso período analítico.  

Alguns discursos são possíveis de depreender a partir da forma como o JH articula 

as juventudes e o mercado de trabalho. Primeiramente, é latente que o telejornal 

concebe os jovens como um vir a ser: uma fase da vida com idades que marcam início e 

fim, transitória e de preparação para a vida adulta, que precisa de diversos comos (como 

arrumar um emprego, como se qualificar, como se apresentar...) para forjar sua 

trajetória na vida adulta.  

Em segundo lugar, como já esboçamos anteriormente, o JH se vale de sua 

autoridade enquanto telejornal (embora seja uma filiação que sofre constantes 

tensionamentos) para legitimar sua fala de fundo pedagógico: se os jovens têm as 

perguntas, o JH tem as respostas.  

Em terceiro lugar, a relação entre as juventudes e o mercado de trabalho não recebe 

problematização por parte do telejornal: a precarização dos postos de trabalho não entra 

em pauta, o paradoxo entre obter o primeiro emprego e conseguir experiência, a 

possibilidade de congregar talentos pessoais ou preferências na geração de renda. O 

mercado de trabalho é inquestionável e os jovens precisam moldar currículos, trajetórias 

e até mesmo a aparência para conseguirem um encaixe.  

Na luta pela inserção no mercado, há um discurso que tem ganhado fôlego em 

diversos segmentos da cultura brasileira contemporânea e encontrado na juventude um 

amparo importante de reprodução: o empreendedorismo. O discurso se ancora na ideia 

de que, frente à desestabilização econômica e carência na oferta de postos de trabalho, a 

solução está em cada indivíduo buscar seu caminho. Exaltação de exemplos como o de 

Mark Zuckerberg - um dos fundadores do Facebook, que em fevereiro de 2014 comprou 

o aplicativo Whatsapp e, em 2015, com 30 anos, acumula um patrimônio de USD 34,8 

bilhão, segundo a revista Forbes – ajuda a encorpar a noção de empreendedorismo como 

uma solução positiva à crise.  
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O discurso se articula de tal forma que dá a entender que, no empreendedorismo, 

―há lugar para qualquer pessoa de qualquer idade‖
121

 e o sucesso do negócio depende 

mais das características de personalidade do empreendedor que de qualquer outro 

aspecto. Segundo Sérgio Diniz, consultor da SEBRAE-SP e fonte da Revista Pequenas 

Empresas, Grandes Negócios – que também pertence ao Grupo Globo - para uma 

reportagem sobre como se tornar um empreendedor, o sujeito deve congregar aspectos 

como iniciativa, coragem, perseverança, liderança, entre outros
122

. Mesmo quando o 

assunto é fracasso, a culpa recai sobre o indivíduo e suas más escolhas. Aliás, essa 

questão nos remete às trajetórias dos jovens em conflito com a lei, discursivizados pelo 

Bom Dia Brasil, onde a responsabilidade também está calcada no plano individual.  

Em se tratando da abordagem do JH, o discurso do empreendedorismo não é 

diferente e se constrói em perspectiva com as juventudes: se valem de resultados 

estatísticos, personagens de sucesso e especialistas ligados à área de fomento comercial 

e industrial. Em uma das matérias em que o JH trata do assunto, é citada uma pesquisa 

que cria o perfil do empreendedor brasileiro: a maioria homens, entre 26 e 31 anos, e 

quase metade possui nível superior e está fazendo pós-graduação. Ali conhecemos 

Márcio Fleury, um engenheiro elétrico de 29 anos formado pela USP que abriu uma 

empresa que descasca e embala frutas, e entrega em domicílio, há 9 meses
123

.  

Dois aspectos importantes, argumentamos, são silenciados nos discursos sobre 

empreendedorismo no telejornal, que podem ajudar a construir uma imagem distorcida 

acerca da questão: em primeiro lugar, não abre debate sobre que conjuntura econômica 

é essa que torna mais rentável a um engenheiro elétrico vender frutas; e, em segundo, 

desvia da abordagem quando se trata de tratar da necessidade de investimentos – o 

próprio Márcio passou um período na França adquirindo expertise para o negócio. 

Deixa pensar que para se tornar um jovem empreendedor basta articular certas 

características pessoais com as dicas que o JH provê através do seu site, fortalecendo o 
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Reportagem de Marcus Vinicius Pilleggi para a versão online da revista Pequenas Empresas, Grandes 

Negócios, da Editora Globo. Disponível em 

http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI115383-17189,00-

AS+PRINCIPAIS+CARACTERISTICAS+DE+UM+EMPREENDEDOR+DE+SUCESSO.html 

Acesso em 15/01/2015.  

122
 Idem.  

123
 Matéria veiculada na edição de 7/10/2014. 

http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI115383-17189,00-AS+PRINCIPAIS+CARACTERISTICAS+DE+UM+EMPREENDEDOR+DE+SUCESSO.html
http://revistapegn.globo.com/Revista/Common/0,,EMI115383-17189,00-AS+PRINCIPAIS+CARACTERISTICAS+DE+UM+EMPREENDEDOR+DE+SUCESSO.html


145 
 

discurso de privatização também da colocação no mercado de trabalho: os indivíduos 

são os únicos responsáveis pelo seu fracasso – crença que ampara o capitalismo.  

Outro aspecto que se sobressai na discursivização das juventudes pelas lentes do JH, 

que está intimamente ligado a duas questões de modo de endereçamento já discutidas – 

o entendimento da juventude enquanto período preparatório de transição e o caráter 

pedagógico das abordagens noticiosas: a articulação dos jovens a questões de 

endividamento. O telejornal é muito ―preocupado‖ com as contas dos brasileiros e as 

pautas que tratam de finanças, especialmente no que se refere ao mau gerenciamento 

dos gastos, são quase diárias. Nesse contexto, os jovens são convocados a opinar ou a 

contar sobre sua relação com o dinheiro; essa abertura para a fala, porém, nunca ocorre 

sem o contraponto de um adulto, especialista, detentor da verdade.  

Recortamos dois exemplos que reforçam a análise. Em matéria que se baseia, 

novamente, em uma pesquisa que diz que o brasileiro tem bom conhecimento em 

relação a dinheiro, mas não coloca em prática, a personagem é uma estudante de 17 

anos que, em um cenário que parece ser uma biblioteca, abre o jogo sobre sua relação 

pouco racional com os gastos
124

.  

 

 

 

No segundo caso, o telejornal se vale de outra pesquisa para montar um perfil dos 

endividados brasileiro: segundo os dados, 61% são homens, 30% têm entre 41 e 50 e 

55% são casados, como mostra o grafismo. O interessante é que, até mesmo nesse 

contexto, os jovens são convocados: a tela seguinte traz uma jovem estudante – que, 
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 Matéria veiculada na edição de 08/08/2014. 

Imagens de apoio da estudante 

OFF:A força de vontade não basta. Se na vitrine estiver uma 

roupa que Taís Teixeira, de 17 anos, gostou, ela não consegue 

se controlar e o preço não importa. 

SONORA:Vejo e penso: eu preciso. Se só tenho 200 reais e 

custa 500 já peço mais para a minha mãe. 

OFF:O único dinheiro que ela conseguiu guardar fica num 

cofrinho. Por garantia, só a irmã tem achave.  
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obviamente, não se encaixa no perfil – que confessa sua dificuldade em tratar com as 

finanças: “eu tô me formando agora, eu, sinceramente, não tenho noção nenhuma de 

como me virar”, diz Bruna Paroni
125

. 

 

Em suma, podemos depreender que a forma como o JH articula posições de sujeito 

para as juventudes relaciona elementos do seu modo de endereçamento ligados às 

abordagens pedagógicas e à necessidade de falar para os jovens – entendidos ali 

enquanto público-alvo que carece de orientação. As juventudes são discursivizadas 

como indivíduos que precisam ser moldados na cultura, a partir de determinados 

princípios encampados pelo telejornal (enquanto produto cultural que joga dentro da 

dinâmica da emissora): façam vestibular, arrumem um emprego, se não for possível se 

encaixar no mercado, empreendam, e tomem cuidado com as dívidas. É como uma 

escola de inserção ao mundo capitalista. Os jovens, quando ganham poder de fala – o 

que é bastante comum, em comparação aos demais telejornais estudados – geralmente é 

para fazer perguntas.  

Esse tom pedagógico adotado pelo JH para falar sobre e com a juventude nos é caro 

nesta pesquisa por, ao mesmo tempo em que é configurador da construção do estilo do 

telejornal, constrói posições de sujeito inscritas em uma relação de poder e funciona 

como um importante elemento para entendermos como o noticiário se atualiza como 

dispositivo no sentido de que possui capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as opiniões e os discursos dos 

seres viventes. 
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 Matéria veiculada na edição de 4/11/2014.  



147 
 

4.6 Jornal Nacional 

Mais antigo telejornal da televisão brasileira ainda em exibição, a história do JN, 

que se (re)constrói, dia a dia, ininterruptamente, desde 1969, é balizada por diversos 

deslocamentos e continuidades e, certamente, este estudo não dará conta de 

problematizar todos os momentos em que o JN encabeçou debates na esfera pública, no 

jornalismo, no ambiente acadêmico. O noticiário ajudou a forjar o conceito de telejornal 

brasileiro e elaborar uma identidade para o subgênero, de tal modo que as 

características que são do JN acabam por se confundir com elementos mesmo 

do gênero telejornal, como os brasileiros o conheceram. Por isso parece tão 

difícil perceber o modo de endereçamento: isso significa buscar marcas e 

características que foram ‗naturalizadas‘ pela história da audiência desse 

programa, ao mesmo tempo em que estão ali todo o tempo, nos lembrando que 

é o Jornal Nacional. (GOMES, 2005:06).  

  

William Bonner, que estreou na bancada ao lado de Lilian Witte Fibe em 1996, 

em substituição de Cid Moreira e Sérgio Chapellin (que ali permaneceram por quase 27 

anos), disse que o JN era um quarentão porque tinha um quê de camaleão (BONNER, 

2009), ou seja, capacidade de articular sua fórmula às transformações das novas 

tecnologias, do amadurecimento da democracia, aos rumos do país – às dinâmicas da 

cultura, em outras palavras.  

Hoje, quase um cinquentão– o telejornal completa 50 anos no ar em 2019 – 

apesar de uma diminuição considerável nos níveis de audiência
126

, ele continua 

ocupando uma posição central, na emissora e fora dela: são suas as grandes coberturas, 

como a da tragédia da boate Kiss, em janeiro de 2013, são suas as indicações para o 

Emmy Awards e, mesmo em tempos de Internet e TV fechada, em que a notícia não 

precisa de hora para acontecer, a tão esperada lista dos acusados na operação Lava Jato, 

da Polícia Federal, foi divulgada com exclusividade pelo JN
127

 – reiterando sua força 

política.  

                                                           
126

 A questão da queda nos níveis de audiência precisa ser contextualizada para que os números, por si só, 

não nos enganem. Em 1989, o JN tinha 59 pontos no IBOPE (média anual); em 1997 caiu para 35; em 

2006, se manteve mais ou menos estável com 36 e, em 2014, 24. É preciso, porém, colocar os dados em 

perspectiva histórica: a banda larga, as novas formas de se ver televisão fora da televisão, o barateamento 

dos computadores e da TV a cabo mudaram o cenário. É inegável que os números, absolutos, demonstram 

a decaída do JN, mas isso é o mesmo que decrescer em importância e força política? O que significa, no 

contexto atual, média anual de 24 pontos no IBOPE? 

127
 A Operação Lava Jato, da Polícia Federal, começou a ser executada em março de 2014 a partir da 

investigação de um posto de gasolina em Brasília, DF, suspeito de servir como ponto de lavagem de 
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Para construirmos este tópico, e entendermos as bases do modo de 

endereçamento do JN para, após, canalizarmos nossa análise às posições de sujeito 

conferidas às juventudes, nos utilizaremos de um esforço prévio de GOMES (2005), 

que já se ocupou em estudar o telejornal a partir dos operadores do GPAT, de que nos 

valemos aqui. Nesse sentido, levando em conta que dez anos nos separam, as próximas 

linhas se dedicam a encontrar deslocamentos e continuidades a partir da análise anterior.  

A última transformação de cenário que acompanhamos nesta pesquisa – que veio 

articulada a mudanças na postura dos mediadores e nos elementos semióticos 

componentes da narrativa (como os novíssimos movimentos de câmera), além de outros 

aspectos que estão englobados no contexto comunicativo – aconteceu em 27/04/2015. 

Em relação à análise de Gomes, encontramos a manutenção do cenário instalado em um 

mezanino acima da redação – que não se mistura com o vai-e-vem dos jornalistas – e a 

predominância das cores azul e prata na composição dos elementos. O mapa mundi em 

forma de globo e as pequenas telas que compunham a cena, ao fundo, foram 

substituídos por uma tela gigante que ocupa toda a extensão do background do local – 

onde são articulados grafismos relacionados à pauta que está sendo apresentada.  

A observação de Gomes, de que ―o cenário explora a tecnologia‖ é, ainda hoje, 

representativa para se falar do JN – porém, precisa ser pensada em relação à nova 

conformação sobre o que é tecnologia. O cenário ganhou uma grande tela lateral, capaz 

de enquadrar o repórter de corpo inteiro, e é através dessa tela – que se parece com um 

portal, dada a sensação de que o repórter está a um passo de se juntar a Renata e Bonner 

– é que se dão as participações ao vivo, bem como a previsão do tempo. Para dialogar 

com o repórter que está do outro lado da tela, os apresentadores ―ganharam pernas‖ – 

aspecto que já havia sido englobado por todos os outros telejornais da emissora.  

                                                                                                                                                                          
dinheiro para desvios que envolveriam políticos, empreiteiras e a Petrobras. A partir de acordos de 

delação premiada, foi tomando forma um grande escândalo de corrupção, integralmente documentado 

através de uma intensa cobertura midiática – que teve seu ápice na divulgação da lista de acusados pela 

PF, divulgada com exclusividade pelo JN em 6/3/15.  
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Cenário do JN em 2005 (esquerda) e após a última atualização, em abril de 2015 

Outro elemento que trouxe transformações na forma é a reconfiguração nos usos 

dos movimentos de câmera e enquadramentos à bancada: há espaço para cabeças feitas 

pelos dois apresentadores em track (movimento em que o suporte da câmera é 

deslocado lateralmente, da direita para a esquerda e vice-versa) e para uma câmera 

colocada no alto à direita (do ponto de vista dos apresentadores), que fornece um plano 

muito aberto na diagonal e imprime a sensação de estarmos olhando através de uma 

câmera de segurança.  

Como principal mote de construção da imparcialidade e credibilidade do JN, 

mantém-se a estratégia retórica de articular a reportagem a partir da costura dos dois 

lados da notícia, como já observou Gomes, além do uso cada vez mais frequente de 

personagens ilustrativos do discurso que se quer construir a partir da pauta – abordagem 

já consolidada no Bom Dia Brasil e Jornal Hoje. 

 Alguns deslocamentos, porém, merecem ser problematizados, sendo o principal 

deles a incorporação da informalidade e da conversação
128

, que vêm sendo 

implementadas de forma cuidadosa, especialmente em relação aos diálogos mantidos 

com repórteres durante as entradas ao vivo e com a nova garota do tempo, Maria Júlia 

Coutinho – que passou a receber a alcunha de Maju. Bonner e Renata ainda não 

conversam entre si.  

É principalmente a partir desse novo momento da previsão do tempo, 

inaugurado por Maju, que determinada linguagem pinçada da cultura juvenil vem sendo 
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 Apesar de não se constituírem explicitamente em opiniões - no sentido hegemônico de como 

entendemos que isso deveria acontecer, com base nas poucas referências de telejornalismo de opinião que 

experienciamos na história da televisão brasileira – é preciso que prestemos atenção a essas novas formas 

de tecer comentários (relativamente aos apresentadores de telejornais da Rede Globo) sem ocupar o lugar 

de comentarista, mas marcando pontos de vista e certos posicionamentos. Precisamos entender de que 

forma estes discursos reconfiguram valores jornalísticos, como objetividade, imparcialidade e 

credibilidade.   
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reelaborada, protagonizando transformações importantes no telejornal mais antigo da 

tevê brasileira.  

Acho que isso humaniza nossa relação com os telespectadores. Esse tipo de 

atitude tira aquele ar de donos da verdade, profissionais sisudos, que nunca 

erram, que alguns jornalistas insistem em cultivar. (Maria Júlia Coutinho, em 

entrevista ao Portal UOL
129

).  

É importante observar que esses episódios protagonizados pela mediadora não se 

restringem ao JN, mas são possíveis também em outros produtos, como no JH e no 

BDB, indicando que as transformações no telejornalismo da emissora, embora se 

atualizem em mudanças nos modos de endereçamento, estão sendo operadas no âmbito 

organizacional. Durante a previsão do tempo, na edição de 01/05/2015 do JN, Maria 

Júlia e Sandra Annenberg costuraram o seguinte diálogo, que se apropria de elementos 

da cultura popular brasileira para criar a ideia de proximidade com a audiência. 

Pensando em termos de modo de endereçamento, porém, no JH esse tipo de prática 

causa menos estranhamento – ou até nenhum – se comparado ao JN, que, inclusive, se 

valia do distanciamento como estratégia para articular valores jornalísticos caros à sua 

identidade – objetividade, por exemplo.  

SANDRA: E aí, Maju, quais os destaques desta sexta-feira, feriadão? 

MARIA JÚLIA COUTINHO: O destaque é o tempo seco e molhado nas 

diferentes regiões do país. 

SANDRA: Secos e Molhados? Adorava esse grupo! 

MARIA JÚLIA COUTINHO: Com o Ney Matogrosso? 

SANDRA: Adoro! Ainda! 

A relação humanizada a que se refere Maju dá espaço para conversas sobre se 

Bonner prefere frio ou calor, pedidos de desculpas ao público
130

 e construção de 

                                                           
129

 Excerto da entrevista que Maria Júlia Coutinho conferiu ao Portal Uol após um mês de início das 

transformações no JN. Matéria publicada em 26/05/2015. Disponível em 

http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2015/05/26/ha-um-mes-no-jn-maju-aprova-

informalidade-tira-o-ar-de-donos-da-verdade.htm 

130
 Referimo-nos à edição de 18/05/2015, em que o apresentador disse que um americano que aparece na 

construção noticiosa tinha ‗cara de maluco‘ e se retratou após manifestações de internautas. Vamos nos 

deter na análise deste episódio no próximo tópico. 

http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2015/05/26/ha-um-mes-no-jn-maju-aprova-informalidade-tira-o-ar-de-donos-da-verdade.htm
http://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/entretenimento/2015/05/26/ha-um-mes-no-jn-maju-aprova-informalidade-tira-o-ar-de-donos-da-verdade.htm
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diálogos que incorporam expressões vocabulares típicas não só da linguagem falada, 

mas relacionadas à cultura jovem, e que não eram considerados pelo JN até esse último 

conjunto de mudanças. Na edição de 01/05/2015, Bonner introduz a previsão do tempo 

com o seguinte questionamento: “Maria Júlia, eu preciso te dizer que eu senti frio hoje 

no Rio de Janeiro. Será que eu tive uma alucinação?”. Outro exemplo válido é da 

edição de 07/05/2015. 

BONNER: Renata, agora você me dá licença que o final de semana está 

chegando – já chegou né – e é hora de a gente saber se vai ter chuvinha, se vai ter 

chuvica, se vai ter chuvona, se vai ter sol, com a Maria Júlia Coutinho. 

MARIA JÚLIA COUTINHO: Deixa eu perguntar pra você; você prefere o 

calor aí Rio 40 graus ou Petrópolis mais fresquinha? 

BONNER: Eu preferiria Petrópolis mais fresquinha, mas não vai rolar, como 

nós dizemos assim habitualmente, não vai rolar.  

O último excerto reproduzido, em que Bonner utiliza a expressão ―não vai 

rolar‖, reforça não só a tentativa de aproximar os mediadores de sua audiência por meio 

da incorporação de novas formas de se comunicar, mas demonstra que existe uma 

orientação em relação a elementos de determinada cultura juvenil inscritos ali. Essa 

noção ganha força quando analisamos, a seguir, as formas do telejornal se construir e se 

articular nos ambientes de interação online. Não vai rolar é, inclusive, título de uma 

música funk, interpretada por MC Bruninha, e de uma música do estilo que se 

convencionou, popularmente, denominar sertanejo universitário, de autoria da dupla 

Fernando e Sorocaba – dois gêneros musicais fortemente articulados à cultura jovem e à 

cultura popular brasileiras.  

Outra estratégia incorporada pelo telejornal no intuito de se aproximar de sua 

audiência diz respeito à tentativa de justificar suas escolhas temáticas, ou melhor, tenta 

explicitar aos telespectadores por que aquela pauta deveria receber atenção, 

convocando-os através do uso de você e nós - termos anteriormente usados com 

parcimônia e raramente na composição da notícia. A construção tem sido utilizada nas 

matérias que abrem a edição do telejornal, logo após a escalada – que se mantém 

inalterada em relação a 2005 – mas ainda não é diária. A novidade pode representar, 

ainda, a reelaboração do caráter didático do telejornal, materializado no uso de recursos 
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gráficos (a arte) para simbolizar informações estatísticas e dados numéricos – também já 

analisado por Gomes em 2005.  

Para falar que o número de empregados na indústria caiu 5,1% no mês de março 

em relação ao mesmo período de 2014, por exemplo, Bonner faz a seguinte colocação:  

BONNER: Você não precisa trabalhar em uma indústria para ser afetado por 

uma crise nesse setor importante da economia brasileira. A indústria emprega 

diretamente quase 7 milhões de brasileiros. Mas o que acontece de ruim com ela, afeta 

indiretamente muitos outros milhões
131

.  

Em outro exemplo, desta vez relativo a uma ação policial em que houve o 

espancamento de três jovens em Manaus (AM), vemos que há, também, a reelaboração 

da narrativa, que prescinde do lide e se vale de outras formas de contar histórias.  

RENATA: A gente abre o Jornal Nacional de hoje com uma questão importante 

para todos os cidadãos brasileiros preocupados com a segurança pública. O que que 

nós todos esperamos da polícia? Essa pergunta vai fazer sentido depois de você tomar 

conhecimento de um caso que aconteceu em uma capital estadual.  

BONNER: Três pessoas estavam conversando de madrugada na calçada de 

uma rua em Manaus. Um rapaz de 18 anos, outro de 21, e uma adolescente de 14. Até 

que chegou um carro da Polícia Militar. 

RENATA: Veja trecho curto de imagens registradas por uma câmera de 

vigilância. São apenas cinco segundos de imagem, e sem nenhum som. 

[após exibição do vídeo] RENATA: Esse espancamento durou quatro vezes 

mais. Foram treze pancadas nas costas do rapaz durante vinte segundos. E ainda teve 

mais violência, inclusive para a adolescente de 14 anos. 

BONNER: A corregedoria da Polícia Militar do Amazonas abriu inquérito e 

afastou os três PMs criminosos.Mas não divulgou nomes. Só informou que são dois 

soldados e um cabo que está há 15 anos na corporação.  

Não é possível caracterizarmos tal construção narrativa como um aspecto 

totalmente novo no gênero, visto que ao lançarmos um olhar de longo prazo ao 
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 Edição de 19/05/2015.  
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telejornalismo, facilmente identificamos exemplos. É preciso, porém, reconhecer que, 

no âmbito do JN – o telejornal mais antigo e mais conservador da tevê brasileira – esse 

tipo de apropriação tem um significado relevante.  

É importante perceber, também, que apesar da nova formatação concedida à 

notícia, manteve-se a estratégia retórica constitutiva do modo de endereçamento do 

telejornal de dar voz aos dois lados da história.   

Por se articular em torno da máxima aquilo que de mais importante aconteceu 

hoje no Brasil e no mundo, o JN parece querer se isentar de escolhas temáticas, 

colocando-se de um modo como se os acontecimentos arrebatassem o telejornal que, 

não podendo ignorá-los, realiza sua cobertura. O que está silenciado neste modo de se 

proclamar, porém, é que o conjunto de assuntos mais importantes também é uma 

construção cultural e ideológica, que joga com elementos de diversas frentes. 

Sobrepujar a naturalização do formato do JN como o telejornal por excelência e da sua 

seleção temática foi um desafio analítico para que pudéssemos enxergar as construções 

de posições de sujeito para as juventudes para além da narrativa factual.  

Um dos primeiros aspectos que chama a atenção na construção das juventudes 

no Jornal Nacional é a articulação de um discurso favorável à diminuição da maioridade 

penal, que, pode-se dizer, perpassa os outros telejornais e emerge como bandeira da 

emissora. Hoje, estão em tramitação no Senado Federal seis Propostas de Emenda à 

Constituição (PEC) cujo intuito é a diminuição da idade penal, sendo a mais recente a 

PEC 21/2013, do Senador Alvaro Dias (PSDB-PR), que sugere que se passe dos atual 

18 anos para 15. Quando alguma das propostas entra em pauta ou se cria tensionamento 

político devido ao andamento da pauta, o JN – e não só ele
132

 – convoca a temática dos 

adolescentes em conflito com a lei – que, no âmbito dos telejornais analisados, são 

chamados de ―menores infratores‖.  

Um desses momentos emblemáticos aconteceu em maio de 2015, quando 

autoridades da Câmara dos Deputados sinalizaram o desejo pela votação, na Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ), de uma dessas PEC – a mais antiga delas, 171/93, que 

tramita há 22 anos no Congresso. O JN construiu uma série de reportagens sobre os 
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 O JH, coincidentemente ou não, exibiu uma série semelhante em agosto de 2012, poucos meses antes 

de o Deputado Onofre Santo Agostini (PSD-SC) protocolar, na Câmara, a PEC 223/2012, que foi 

apensada à PEC 171/93 e propunha, também, a redução da maioridade penal.  
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―desafios das unidades de recuperação de menores infratores‖ e o panorama da 

maioridade penal em alguns países – escolhidos cuidadosamente por serem 

desenvolvidos e de alto IDH e, ao mesmo tempo, adotarem medidas punitivas bastante 

severas em relação a crimes cometidos por crianças e adolescentes – como Estados 

Unidos e Grã-Bretanha, elaboradas, respectivamente, pelos correspondentes Alan 

Severiano e Roberto Kovalick.  

No caso britânico, a informação de que o Estado está repensando o aumento da 

maioridade penal dos atuais 10 anos, ficou perdida no texto da cabeça e não foi 

resgatada na matéria
133

.   

Renata Vasconcelos: O Jornal Nacional está apresentando, nesta semana, uma série de 

reportagens especiais sobre crianças e adolescentes que cometeram crimes. Nesta 

sexta-feira, o correspondente Roberto Kovalick mostra que a Grã-Bretanha é um dos 

países mais rigorosos do mundo na punição de jovens. Neste momento, o aumento da 

idade mínima para eles serem julgados como adultos está em discussão. 

 

 

 Apesar de cumprir sua promessa de ouvir os dois lados, é possível entrever que o 

discurso articulado pelo telejornal subsidia a construção de que há uma falência no 
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 Matéria veiculada na edição de 27/05/2015.  

Off: 

A maioridade penal é de 10 anos na Grã-

Bretanha, mas os infratores de até 17 anos são 

tratados de forma diferente dos adultos. Eles 

são julgados em tribunais juvenis, recebem 

sentenças menores... 

 

Continuação no Off 

(...) e cumprem penas em centros de detenção 

para jovens, que podem parecer até hotéis, se 

comparados aos do Brasil. 
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sistema brasileiro de recuperação de adolescentes em conflito com a lei e, portanto, a 

diminuição da maioridade penal seria uma opção plausível.  

 É importante marcar, porém, que embora argumentemos que a questão do 

suporte discursivo à redução da idade penal, aparentemente, extrapola questões de 

endereçamento dos telejornais analisados e se liga aos interesses da emissora, 

assumimos que essa questão não se dá de forma planificada, nem prescinde de disputas. 

Durante nosso período analítico, experienciamos um exemplo bastante expressivo das 

emergências das ranhuras do discurso, que colocou em debate o JN e o programa 

Profissão Repórter – jornalístico da Rede Globo construído em temporadas e que vai ao 

ar semanalmente, sob o comando de Caco Barcellos, explorando uma temática de cada 

vez e se propondo a explicitar os bastidores da feitura noticiosa.  

 Em um dos diversos casos de autorreferenciação – ferramenta que encontramos 

não só no JN, mas em todos os telejornais da emissora – Renata Vasconcelos anuncia o 

Profissão Repórter, que ia ao ar naquela terça-feira (12/08/2014), após a novela. A 

forma como se articulou a chamada, porém, entra em conflito com o discurso que o 

Profissãose propõe a abordar: enquanto a bancada do JN anuncia um programa que vai 

tratar do ―envolvimento de adolescentes em assassinatos‖, Caco Barcelos, horas mais 

tarde, anuncia que o objetivo daquela edição do programa é desmistificar a crença de 

que são os jovens os principais agentes criminosos em nossa sociedade. A edição coloca 

em diálogo um aspecto sobre a discursivização das juventudes contemporâneas que já 

tratamos no capítulo 2, acerca da discussão sobre se os jovens são, quantitativamente, 

mais criminosos ou mais criminalizados.  

  

Renata Vasconcelos: O profissão 

Repórter de hoje vai mostrar o 

envolvimento de adolescentes em 

assassinatos e como a justiça está 

lidando com o jovem infrator. 
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A comparação não só reforça nossa hipótese, de que a partir das articulações 

construídas entre discursos sobre as juventudes podemos entrever questões de modos de 

endereçamento, como também explicita as disputas que estão sendo travadas pela 

hegemonia discursiva no palco da cultura contemporânea sobre quem são nossos 

jovens.  

Em sua vocação factual, o JN acompanhou, durante praticamente uma semana
134

 

aquilo que ele chamou de ―embates entre policiais e manifestantes‖ que protestavam 

contra o assassinato de um adolescente negro, Michael Brown, por um policial na 

cidade de Ferguson, na cidade do Misouri (EUA). Tanto as matérias, feitas por Alan 

Severiano, quanto as articulações feitas por Bonner na bancada, assumem que se trata 

de um conflito racial; o grafismo utilizado na chamada de bloco, inclusive, congrega a 

expressão ―tensão racial‖. Segundo o apresentador, “a morte dele provocou uma série 

de protestos sobre a atuação da polícia e a discriminação racial”. 

A cobertura do fato, embora ouça os dois lados, fez questão de enfatizar que se 

tratou de um ―assassinato‖ (e não uma morte), de um jovem negro, ―que estava 

desarmado‖, por um policial branco; que Michael levou dois dos seis tiros pelas costas. 

O JN abriu microfone para que a mãe do jovem chore e clame por justiça, e para o 

investigador contratado pela família da vítima exprimir suas constatações periciais sobre 

qual foi a dinâmica dos eventos que levou à morte do rapaz. Teve espaço até mesmo 

para a divulgação do nome do policial.  

O que a construção de tal cobertura nos convoca a pensar é a necessidade de 

traçarmos um paralelo entre este conjunto discursivo e o silenciamento do JN em 
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 Pauta foi ao ar pela primeira vez em 14/08/2014 e teve suítes nos dias 15, 16, 18 e 19.  

Caco Barcellos: O Profissão Repórter foi às 

ruas mostrar uma realidade pouco conhecida: a 

de que os adolescentes não são os principais 

responsáveis pelos assassinatos no Brasil. Dos 

3.233 assassinatos do ano de 2005 em SP, menos 

de 2% foi de autoria deadolescentes.  
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relação a eventos semelhantes que tomam corpo no Brasil. As periferias estão crivadas 

de histórias semelhantes às de Michael, em um número tão expressivo que órgãos do 

governo e pesquisadores denominam genocídio da juventude negra. Segundo o último 

Mapa da Violência, levantamento da Datasus, de 2012, do total de 56.337 homicídios 

ocorridos no Brasil naquele ano, 57,6% tiveram com vítimas jovens com idade entre 15 

a 29 anos. Destes, 77% eram negros. 

Em 9/02/2015, organizações ligadas a direitos humanos e juventude 

denunciaram uma chacina de jovens negros que ocorreu na Bahia, agenciada pela 

RONDESP, o batalhão de rondas especiais da PM. Segundo a Revista Carta Capital
135

, 

uma das únicas publicações da ―grande mídia‖
136

 a dedicar espaço ao ocorrido, em três 

dias foram mortos 15 jovens – 12 em uma suposta ―troca de tiros” no bairro Cabula, em 

Salvador, e outros três em distintas operações durante o final de semana. A reportagem 

utiliza como fontes pessoas ligadas à Anistia Internacional, à comunidade dos jovens 

mortos - que tiverem sua identidade mantida em sigilo - e representantes da PM e o 

Governador do Estado – sendo que as fontes oficiais classificam o ocorrido como 

confronto. Os vídeos gravados por moradores sobre a abordagem dos policiais (print 

abaixo) deixam dúvidas sobre se ―confronto‖ é a melhor palavra para definir o ocorrido. 
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 Disponível em http://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-tres-dias-pm-de-salvador-matou-15-

jovens-negros-5479.html Acesso em 09/2/2015.  

136
 Usamos a expressão para diferenciar a Carta Capital de blogs e sites segmentados, que atuam na 

cobertura de pautas alternativas, e nem sempre se articulam com valores jornalísticos.  

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-tres-dias-pm-de-salvador-matou-15-jovens-negros-5479.html
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/em-tres-dias-pm-de-salvador-matou-15-jovens-negros-5479.html
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O interessante é que a ação não despertou atenção do JN, tampouco dos outros 

telejornais da Rede Globo. Aparentemente, a morte de 15 jovens negros brasileiros por 

policiais brancos não constitui conflito racial tampouco entra no roll de assuntos mais 

importantes que aconteceram naquele dia. Na seara do Grupo Globo, a pauta mereceu 

apenas uma matéria no site G1 BA.  

É importante notar que o assunto figurou no JN, três meses depois (em 

18/05/2015), apenas quando o Ministério Público da Bahia denunciou os policiais 

militares acusados na chacina – que, na matéria, é referenciada como ―ação policial‖. 

Esse aspecto nos revela uma imbricação relevante sobre como se processam as 

dinâmicas relacionadas ao modo de endereçamento: a priorização de fontes oficiais, 

característica importante na compreensão do estilo do JN, influencia na decisão sobre se 

determinadas questões serão ditas ou silenciadas, articulando-se às construções de 

posições de sujeito.  

O episódio, além de reforçar os nexos entre o telejornal e as fontes oficiais, faz 

emergir uma questão de fundo em nossa cultura, que, embora não diga diretamente 

sobre a juventude, ajuda a entender os números alarmantes de jovens negros 

assassinados, conforme tratamos no item 3 deste estudo, e o silenciamento desse 

genocídio nos telejornais da Rede Globo de que tratamos aqui: a negação do racismo
137

.  

 

4.6.1 Selfies do tio Bonner, gracinhas no Facebook: uma tentativa de dialogar com as 

juventudes? 

 Se o JH é o telejornal mais light da Rede Globo, o JN é (ou será que era?) o mais 

sisudo e careta
138

: em comparação aos outros produtos da emissora e aos seus 

concorrentes, o telejornal comandado por Bonner e Renata Vasconcelos 
139

 articula 
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 Diversos autores se ocupam em entender como a cultura brasileira silencia e nega o racismo. Um dos 

principais é o sociólogo Florestan Fernandes, que afirma: ―Ninguém quer aceitar a pecha de ter 

preconceito de cor‖ (FERNANDES apud SILVEIRA, 2004: 34). 

138
 Repórter Carlos Amorim em crítica para o site Notícias da TV, do UOL, em 18/09/14. Disponível em 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/opiniao/analise-patricia-poeta-da-leveza-e-charme-a-telejornal-

sisudo-e-careta-4866 

139
 Durante nosso recorte empírico, Patrícia Poeta foi substituída na bancada por Renata Vasconcelos, na 

edição do dia 3/11/2014. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/opiniao/analise-patricia-poeta-da-leveza-e-charme-a-telejornal-sisudo-e-careta-4866
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/opiniao/analise-patricia-poeta-da-leveza-e-charme-a-telejornal-sisudo-e-careta-4866
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transformações de forma mais sutil e, portanto, ainda é bastante engessado do ponto de 

vista da forma e também do conteúdo: o tom de apresentação é pouco dialogal, a 

bancada é soberana, os olhares entre os apresentadores são sutis, o semblante é sério, 

quase indiferente à pauta que está sendo anunciada – o que, obviamente, está também 

em processo de disputa e foi tensionado pela última mudança no cenário. Mesmo se 

tomado em perspectiva com o Jornal da Globo, que exploramos no próximo item, que 

se propõe a construir um caráter analítico e falar de economia, o JN ainda se endereça 

ao telespectador de forma mais dura, se relacionando de forma mais gradual com as 

dinâmicas da cultura televisiva, embora, de vez em quando, nos surpreenda.  

É o caso, por exemplo, do uso de imagens captadas pelo coletivo Mídia Ninja  

na cobertura dos protestos de 2013, mais especificamente em 24 de julho. A matéria se 

vale de imagens feitas por ativistas durante um protesto no Rio para confrontar (ou 

desmentir) o discurso oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, de que um dos 

manifestantes - que fora preso – portava vinte coquetéis molotov.  

GUTMANN (2014), em extenso estudo empírico que tomou em causa 15 

telejornais, transmitidos pelas cinco redes privadas abertas e pelo canal público TV 

Brasil, encontra aquilo que ela denomina de ―poética do registro amador‖, ou seja, os 

telejornais experimentam, hoje, um movimento que pretere ―a busca pela fidedignidade 

da reprodução da imagem e do áudio‖ em prol da construção de ―efeitos de permanente 

vigilância e revelação provocados pelos dispositivos amadores de captura de imagem e 

som identificados pela baixa qualidade técnica dos seus registros‖ (GUTMANN, 2014: 

193). 

 No JN, porém, a questão do afamado padrão de qualidade ainda é central e a 

articulação de vídeos como este que convocamos aqui e, ainda, enquanto elemento que 

colocou em xeque uma versão oficial de informação, certamente provocou um 

deslocamento naquilo que entendemos sobre a forma do JN construir seu estilo.  

Convocamos esta discussão, entretanto, não para debater a relação entre o JN e 

sua forma de agregar sentido aos usos de imagens amadoras – entendendo como amador 

qualquer um que não faça parte do staff do Grupo Globo ou forneça imagens em troca 

de pagamentos (freelancers, agências, etc.), mas para reforçar nosso entendimento 

acerca de como o telejornal articula cuidadosamente sua construção hegemônica com 

elementos novos e emergentes da cultura televisiva e midiática, o que nos leva a abarcar 
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neste estudo, o modo como o JN, em particular, constrói modos de se endereçar em 

outros espaços, como o Facebook e Twitter, que tensionam e são tensionados pelo 

produto televisivo, e nos revelam questões ligadas ao contexto comunicativo e 

mediadores do telejornal, mas que só são desopacizadas se problematizarmos também 

estes elementos.  

Em sua conta no twitter, @realbonner contabiliza mais de 7 milhões de 

seguidores
140

, sendo o 15º perfil brasileiro com mais seguidores. Antes dele, no ranking, 

estão cantores, jogadores de futebol, apresentadores de programas não jornalísticos de 

tevê e a própria Rede Globo. O único jornalista que faz frente à Bonner, ao menos no 

Twitter, é Marcelo Tas, que vem logo em seguida na lista
141

. 

Lá, o apresentador, que se autodenomina ―tio‖ e se dirige aos seguidores como 

―sobrinhos‖, articula sua função de editor-chefe do JN, aos papéis de marido e pai, e às 

peripécias cotidianas de um cidadão comum que fica preso no trânsito e usa a rede para 

contar que se emocionou com algum programa de tevê ou que comeu chocolate 

indevidamente.  

A estratégia construída por Bonner, que, notadamente, se esforça para 

compartilhar matrizes e referências culturais com as novas gerações – não só pela 

seleção das pautas que viram tuítes, mas da forma como elas são reelaboradas, os usos 

da linguagem, a tática frequente de recorrer ao humor, a primazia pela manutenção de 

diálogos – fez tanto sucesso que parece estar sendo articulada pelo próprio JN. Em sua 

fanpage no Facebook, assim como na bancada, principalmente a partir da última 

transformação de cenário, como já discutimos, o telejornal tem sofrido deslocamentos 

em sua forma de se construir – e quando usamos tal expressão, nos referimos ao fato de 

que o conteúdo se mantém mais ou menos estável, enquanto os modos de anunciá-lo é 

que estão em transformação.  

Empiricamente, estamos fazendo referência ao fato de que o JN tem substituído, 

sutil e gradativamente, as tradicionais postagens que se restringiam ao ―boa noite, o JN 

está no ar‖ seguida de uma foto dos apresentadores, de expressão sisuda, sentados à 

bancada, por manifestações a la tio Bonner. No Facebook do JN, é válido fazer 
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 Em 01/05/2015, o número exato era de 7.247.061 seguidores.  

141
 Dados são de maio de 2015, obtidos a partir de ferramenta analítica do próprio twitter. 
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homenagens a Spock, personagem da série de filmes Star Trek, e se referir à equipe do 

jornal como cheirosinhos – denominação já usada por Bonner, em 2009, na obra Jornal 

Nacional: Modos de Fazer. Tirar selfies ou fazer brincadeiras com os estagiários do 

telejornal também têm espaço garantido, o que nos leva a acreditar que as 

transformações encampadas no modo de endereçamento do JN não se relacionam 

apenas à busca pela informalidade, mas à necessidade de dialogar com as novas 

gerações – preocupação institucional já demarcada no lançamento do projeto Menos 30.  

Também vale vídeo gravado com o celular para antecipação do anúncio das 

manchetes da edição, feito pelo próprio apresentador, reelaborando a soberania da 

qualidade técnica e jogando com valores cristalizados do próprio jornalismo 

contemporâneo.  
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O interessante para pensarmos televisão, através da forma como o JN vem se 

construindo outside the box, é como essa nova práxis comunicativa, que encontra nas 

redes sociais um terreno fértil de experimentação e difusão – visto que, acreditamos, 

trate-se de um fenômeno de ordem macro-cultural, que não se restringe a social media, 

mas às relações humanas, em que há a valorização da performance, do fazer rir, entreter, 

falar de si tem sido reelaborada e incorporada pelo telejornal. É preciso ter em mente, 

também, que essas mudanças estão sendo reelaboradas em um ambiente de práticas 

juvenis. Nesse sentido, a incorporação de determinadas linguagens e dinâmicas ao JN, 

como vimos exemplificando aqui, é uma forma de discursivização da juventude, 

reforçando o argumento que temos explorado teórica e empiricamente: a construção de 

tais discursos prescinde de representações sobre os jovens.  

Sem adentrarmos na espinhosa discussão sobre se há (e qual é) a segunda tela
142

, 

é importante entender como esses outros espaços, para além da tela da tevê, estão sendo 

articulados para dentro do próprio produto.  

Na edição de 16/08/2014, Bonner dividiu a bancada com Heraldo Pereira, pois 

Patrícia Poeta foi destacada para fazer uma chamada sobre o Criança Esperança, a 
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 Segundo CANATTA (2014), que pesquisou a relação entre segunda tela e twitter, o conceito trata do 

hábito da audiência de assistir à televisão conectada à Internet, em uma navegação orientada pelo 

conteúdo da TV.  
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partir da sala onde famosos atendiam às ligações dos interessados em realizarem 

doações para o projeto. A apresentadora, que vestia uma saia rodada acima do joelho, 

bastante incompatível com a sobriedade do figurino da bancada (mas que dialoga com a 

descontração da pauta), mandou ―beijos‖ a Bonner e Heraldo e manteve um diálogo 

sobre os selfies de William, como se fossem a marca registrada do apresentador.  

BONNER: Agora, Patrícia, questão que me ocorre aqui agora. Você me conhece 

razoavelmente, temos trabalhado aí há um bom tempo. 

PATRÍCIA: Quase três anos, William Bonner. 

BONNER: Pelo que você me conhece, se eu estivesse aí agora no seu lugar, eu estaria 

com meu celular na mão ou guardado confortavelmente? 

PATRÍCIA: Eu acho que todo mundo já sabe essa resposta, mas eu vou responder para 

você: estaria com o celular posicionando assim ó e tirando aquela selfie que você 

adora fazer.  

BONNER: Selfie do tio. 

PATRÍCIA: E sabe fazer muito bem porque consegue enquadrar todo mundo numa 

selfie. 

BONNER: É o braço longo...meu braço ficou uns 5 ou 10 centímetros mais longo 

depois que eu comecei a fazer isso. 

PATRÍCIA: Ficou especialista em selfie né William Bonner? 
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Em outra edição (18/05/2015), Bonner traz para dentro do telejornal um debate 

travado no twitter. Durante uma reportagem sobre um americano que afirmou que teria 

invadido o sistema de bordo de um avião durante o voo, apenas usando seu laptop, 

Bonner comenta: O mundo parece que está ficando muito complicado. A gente até vê 

pelo rosto do sujeito ali...que não está fácil – numa clara menção à longa barba branca 

do hacker. E usou como pé a seguinte fala: Cara de maluco ele tem, né, cá pra nós. 

Imediatamente após, os seguidores de Bonner no twitter teceram críticas ao 

comentário, o que levou o apresentador a se corrigir – primeiro no microblog, ainda 

durante a edição do telejornal. No último bloco do noticiário, durante seu diálogo com 

Maria Júlia, Bonner fez sua manifestação de mea culpa, nos fornecendo pistas 

interessantes sobre a importância conferida pelo jornalístico à forma como ele é 

percebido pelos telespectadores nas redes sociais e como a persona do tio Bonner vem 

sendo reelaborada e articulada em determinadas arestas pelo próprio JN. 

 

BONNER: Você sabe que as pessoas se manifestam rapidamente nas redes sociais e 

ainda há pouco eu estava vendo nas redes sociais – vocês sabem né, eu faço o Jornal 

Nacional, mas ao mesmo tempo eu fico na rede social olhando – aí teve gente que me 

censurou porque eu disse que aquele rapaz que entra no computador com o cabo lá no 

computador do avião tinha cara de maluco. Na verdade eu fiquei aqui pensando “que 

mau humor dessas pessoas”, mas não, elas estão certas. Depois eu fiquei fazendo uma 

reflexão: eu conheço uma porção de gente com aquele cavanhaque – talvez não tão 

longo – mas com um cavanhaque longo, com olho meio esbugalhado, mas eles não 

ficam entrando em avião não. Não tem nada a ver o rosto do rapaz com o que ele fez ou 

disse que fez.  

 A emergência desta discussão não pode ser silenciada, porém ainda dispomos de 

poucas ferramentas para entender o que significam estas articulações onde 

tensionamentos que acontecem fora da caixa influenciam e jogam com o próprio 

formato industrial. Em uma primeira análise e partindo de dados empíricos muito 
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recentes e exíguos, é difícil elucubrar sobre qual o papel desta imbricação entre redes 

sociais e o JN – dentre os produtos analisados, apenas ele nos demandou esse tipo de 

reflexão - na reelaboração do programa. 

 Ainda não sabemos se é uma estratégia para dialogar com as juventudes, através 

da incorporação de vocabulário e aspectos a que os jovens estão mais familiarizados; se 

se trata de uma reelaboração dos valores jornalísticos, em que é preciso reforçar que o 

editor-chefe do noticiário está sempre conectado e o programa dispõe de uma 

dinamicidade capaz de englobar correções quase que em tempo real... 

Uma pista importante trazida por esse olhar é o fato de que estudos de modo de 

endereçamento não podem silenciar as formas de se construir dos telejornais em outras 

plataformas, tanto em se tratando do próprio produto televisivo, quanto dos seus 

mediadores. A incorporação da crítica e da identidade construída nas redes sociais 

complexificam o produto ao mesmo tempo em que nos revelam novas dimensões 

analíticas.  

 

4.7 Jornal da Globo 

Comparativamente aos demais telejornais analisados neste estudo, o Jornal da 

Globo é nosso maior desafio, visto que os silenciamentos são mais expressivos que os 

ditos - em relação aos jovens. Cabe-nos a tarefa de entender por que as juventudes são 

tão pouco discursivizadas em um espaço que se endereça, desde sua concepção, em 

1979, a partir das noções de análise e comentário, enfocando nas pautas ligadas à 

economia e à política partidária.  

Dois anos após sua estreia, em 1981 e 1982, o JG saiu do ar – sendo substituído 

pelo JN segunda edição – e, ao retornar, objetivava ir além de se colocar como um 

noticiário que abarcasse as notícias que ficaram de fora do JN, criando um estilo 

específico. A primeira ruptura referiu-se ao fato de ter sido o primeiro telejornal a dar a 

um jornalista a tarefa da apresentação, na contramão dos produtos que eram articulados 

por meio de locutores – o próprio JG, naquilo que se convencionou chamar de primeira 

fase, era apresentado também (assim como o JN) por Sérgio Chapelin. Segundo o 

editor-chefe do JG à época de reestreia, José Antônio Severo, a ideia era ―fazer com que 

os apresentadores sejam também os repórteres, os editores de vídeo, os comentaristas, 
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cuidando cada um de sua matéria desde o momento da apuração até a hora em que vai 

ao ar‖
143

. 

Assim, o jornalístico passou a ser apresentado por Renato Machado, Belisa 

Ribeiro e Luciana Villas Boas, construindo sua tônica de estilo em torno de uma 

abordagem analítica dos principais acontecimentos do dia, já noticiados em outros 

espaços da própria emissora. É importante que se tome em causa, nos estudos de modo 

de endereçamento, que os produtos analisados são tensionados por uma grade de 

programação e que, portanto, estão em diálogo com outros formatos industriais que 

influenciam no modo de construir sua identidade.  

Na seara dos mediadores, o JG se destaca por colocar mulheres em papéis de 

protagonismo à bancada: Lilian Witte Fibe (1993), Mônica Waldvogel (1996) e Ana 

Paula Padrão (2000) estiveram à frente da apresentação e da edição do telejornal. É 

interessante marcar, porém, que a ascensão dessas jornalistas não se deu sem disputa: ao 

realizarmos uma reconstituição a longo prazo do JG nos principais veículos da imprensa 

escrita brasileira, parte expressiva das matérias e comentários se referiam ao corte de 

cabelo, estilo de maquiagem e figurino adotados pelas apresentadoras – que, a princípio, 

se aproximou bastante dos apresentadores homens.  

Isso representa não só a dificuldade com que nossa cultura encara as mulheres 

ocupando uma posição que nos foi forjada como sendo ―masculina‖, devido a uma 

relação de poder, mas reforça os tensionamentos de gênero: quando foi que a escolha de 

vestuário de Renato Machado, para citar apenas um exemplo, entrou em discussão? Ou 

então quando foi que se preocupou como Chico Pinheiro cuidaria dos filhos e da casa 

após assumir o Bom Dia Brasil? 

Tudo novo na vida da jornalista Lilian Witte Fibe, a ex-apresentadora do "Globo Economia" que ficou 

conhecida como a "musa da crise". Aos 35 anos, ela se prepara para mais um investimento em sua 

carreira: será a anchorwoman da edição paulista do "Jornal da Globo", ao lado de William Bonner.(...) 

Casada com o jornalista Alexandre Gambirasio, da "Gazeta Mercantil", e mãe de Ricardo, 8 anos, e 

Cristina, de 7 anos, Lilian Witte Fibe está trocando a noite pelo dia. Os filhos, que via pela manhã 

quando os levava para a natação, já estão dormindo quando ela chega em casa por volta de 1h. A 

ginástica que faz foi transferida de 9h para 13h, e as compras, para os finais de semana
144

.  
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 Matéria de Diana Aragão para o Jornal do Brasil, edição de 23/05/1982.  

144
 Eliane Santos em matéria para O Globo, edição de 24/04/1989: Em alta na tela. 
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Por trás do look década de 90 de Lilian Witte Fibe a editora de moda da Rede Globo, Cristina Franco, 

uma tarimbada figura das passarelas e ateliês, cujo modo de se produzir pode ser considerado tão 

ousado quanto o da anchorwoman. A criadora explica a criação: "É um estilo extremamente feminino, 

mas ao mesmo tempo com um certo ar de masculinidade, que já é uma tendência na Europa", conceitua 

Cristina
145

. 

Talvez pela sisudez, a Globo decidiu colocar a ex-Globo News Christiane Pelajo com ele. De blazer 

amarelo, luzes loiras no cabelo, maquiagem carregada e interjeições e pontuações construídas pela 

fonoaudióloga Glorinha Beuttenmüller - a responsável pelo treino das vozes de nove entre dez jornalistas 

globais - ela talvez combinasse à frente de um programa para apresentar os indicados para o Oscar
146

. 

A jornalista Christiane Pelajo, 34, assume o "Jornal da Globo" na próxima segunda-feira vivendo o 

mesmo dilema de sua antecessora: a distância do marido. 

Ana Paula Padrão trocou a Globo pelo SBT dizendo que não suportava mais chegar em casa tarde e não 

ver o marido. Já Pelajo passará a morar em São Paulo e só verá seu marido, que continuará no Rio, nos 

fins de semana. "A gente vai se adaptar", diz a nova estrela do jornalismo da Globo
147

. 

 No que diz respeito aos mediadores, dois aspectos que ainda hoje são 

configuradores do modo de endereçamento do JG foram forjados logo nos seus 

primeiros anos de exibição: a presença de um time de comentaristas e a interface com o 

humor.  

 O telejornal teve colunistas sobre diversas questões, como meio ambiente, por 

André Trigueiro, cultura, por Maurício Kubrusly, esportes, por Juca Kfouri. Em sua 

conformação contemporânea, o noticiário continua construindo seu estilo a partir da 

incorporação de colunistas como Mara Luquet, que trata de finanças, Carlos Alberto 

Sardenberg, que fala sobre macroeconomia, Arnaldo Jabor, política, e Nelson Mota, 

música.  

É interessante notar que os atuais apresentadores – Willian Waack e Christiane 

Pelajo
148

 – se referem a Sardenberg como ―comentarista de economia‖, sendo que seu 

papel é, simplesmente, apresentar dados e estatísticas e tecer relações entre eles, 

contextualizando-os a ações políticas e acontecimentos de consequências globalizadas. 

Tampouco o enquadramento conferido ao jornalista – em pé, interagindo com uma tela 

touch screen e com os apresentadores, referindo-se a eles e não aos telespectadores – 

configura aquilo que historicamente construiu nossas competências de recepção como 

sendo um momento de comentário – demarcado por uma estética e performances 
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 Andréa Assef em matéria para O Jornal do Brasil, edição de 02/05/1993: Quando o estilo é a notícia. 

146
 Daniel Castro em matéria para a Folha de São Paulo, edição de 25/05/2005 

147
Taíssa Stivanin em matéria para O Estado de São Paulo, edição de 01/06/2005: Substituta de Padrão 

deixa marido no Rio. 

148
 Cristiane Pelajo deixou a bancada do JG em outubro de 2015.  
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específicas, para que não se misture com a objetividade/imparcialidade do telejornal. 

Este tratamento é conferido, por exemplo, a Arnaldo Jabor, que possui outro cenário e 

outro enquadramento – que lhe permite olhar as audiências nos olhos - para tecer suas 

críticas ao Executivo.  

 Já as articulações com o humor, que hoje podem ser consideradas como um 

elemento residual na construção do endereçamento do telejornal tiveram papel 

importante em sua constituição histórica. Em fins de 1986, Jô Soares e Chico Caruso – 

que ainda faz charges no formato atual do telejornal – ganharam presença fixa no JG, 

uma iniciativa encabeçada pela então editora de criação, Diléa Frate. Segundo ela, o 

objetivo era aliar o riso à reflexão: "O jornal era muito carrancudo e nós queríamos algo 

mais leve, no tom dos comentários que os telespectadores fazem em casa, ao ver as 

notícias"
149

. Ao analisarmos os outros telejornais da emissora, neste estudo, 

identificamos uma função semelhante para os comentários/diálogos mantidos pelos 

apresentadores – especialmente no Bom Dia Brasil e Jornal Hoje, e mais recentemente 

(e timidamente) no Jornal Nacional: parecem orquestrados para representar aquilo que, 

do outro lado da tela, as reelaborações dos sujeitos ao terem contato com aquelas 

informações – como indignação e sarcasmo.  

 Outra aquisição do JG, na tentativa de agregar humor e torná-lo menos sisudo, 

foi Chico Anysio, em 1992. A ideia era de que o humorista, que até então tinha um 

quadro no Fantástico, fosse um ‗comentarista de variedades‘. A incorporação, porém, 

não foi à frente: a presença incomodou a audiência – considerada elitizada
150

. Em carta 

publicada no Jornal do Brasil de 28/10/1992, um telespectador manifestou o desagrado: 

―o jornal, até a entrada do humorista, pretendia ser um veículo sério de informações (...). 

Os telespectadores do jornal da noite não são do tipo chegado a um teatro de revista, e 

mesmo que fossem, não era hora nem lugar para tal tipo de graça‖.  

Marcelo Tas também teve um ―flerte‖ rápido com o JG, mas, diferentemente de 

Chico Anysio, seu quadro não passou da etapa dos pilotos. Denominado Fora do Ar, a 

atração foi apresentada, inicialmente, para o Fantástico, com o intuito de trazer uma 

abordagem metalinguística sobre a televisão: o primeiro piloto, inclusive, levou um 
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Diléa Frate em entrevista para a Revista Veja, edição de 01/01/1987: Piadas a sério.  

150
 Matéria de Simone Mousse para O Globo em 28/07/2007. 
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aparelho de  teleprompter às ruas para, segundo Tas, ―fazer uma experiência científica 

de esclarecimento popular: será que é possível fabricar um político?‖
151

. O quadro, 

porém, nunca foi ao ar.  

Contemporaneamente, as charges de Chico Caruso ocupam esse lugar de humor 

no telejornal, mas fortemente imbricado às formas de o noticiário se articular em torno 

de um estilo, que preza pelas pautas econômicas e cobertura da agenda político-

partidária nacional. Essa orientação temática, aliás, é central para o entendimento do 

telejornal.  

Atrelado a isso, está a trajetória dos mediadores. William Waack, que está à 

frente da apresentação desde maio de 2005, além de jornalista, é sociólogo e mestre em 

Relações Internacionais – disciplina que leciona na Faculdade Armando Álvares 

Penteado (FAAP). Já os jornalistas Carlos Alberto Sardenberg e Mara Luquet, que 

atuam como comentarista e colunista, respectivamente – ao lado de Arnaldo Jabor, 

Nelson Motta e Renato Machado – possuem diversas obras publicadas em que tratam de 

aspectos da economia
152

 – assunto abordado por ambos no telejornal, sob distintos 

pontos de vista: enquanto Sardenberg se preocupa em trazer dados de macroeconomia, 

Mara dá dicas de como os telespectadores devem lidar com seu dinheiro.  

A coluna de Luquet é interessante a esta pesquisa se tensionada a partir da noção 

de dispositivo, em articulação com a convocação da juventude. Mara ocupa lugar de 

autoridade que aconselha e indica os melhores caminhos para a saúde financeira dos 

telespectadores. Em duas oportunidades durante nosso recorte empírico, o 

aconselhamento da jornalista teve como alvo a audiência jovem do telejornal e, em 

ambas, o discurso do empreendedorismo foi convocado como algo de que ―o Brasil está 

precisando‖. Na edição de 25/05/2015, quando Mara faz essa colocação, a temática de 

sua coluna foi construída a partir de uma matéria que nos apresenta Davi, um menino de 

14 anos que criou um aplicativo para vender material escolar pela Internet e que fatura 

R$ 100 mil por mês. A matéria termina com a seguinte sonora de Davi: 

 

                                                           
151

 Excerto da fala de Marcelo Tas durante o programa piloto. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=S805mtpQxvw> Acesso em 08/01/2016.  

152
 Como O assunto é dinheiro (Mara Luquet e Carlos Alberto Sardenberg, 2006, Saraiva); e O assunto é 

bolsa (Mara Luquet e Carlos Alberto Sardenberg, 2010, Saraiva). 

https://www.youtube.com/watch?v=S805mtpQxvw
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A partir dessa fala do adolescente, Mara Luquet entra em cena dizendo que ―o 

mundo precisa de mais Davis‖ e recita uma fórmula a ser seguida por jovens 

empreendedores, que passa pela patente da ideia, formalização do negócio e articulação 

com investidores. É interessante notar que a figura do jovem empreendedor não só é 

significado positivamente pelo telejornal, que se vale de um momento de fala 

especializada para legitimar seu discurso e colocá-lo didaticamente como uma opção a 

ser considerada, mas também como essa noção está incorporada na fala de Davi que, 

aos 14 anos, reproduz a ideologia meritocrática. É a essa relação que nos referimos, 

entre os discursos reelaborados pelos telejornais, valendo-se de falas legitimadas, e sua 

reverberação na cultura, quando convocamos, neste estudo, a noção de dispositivo.  

Outro ponto que merece atenção, ainda na construção da matéria sobre Davi, diz 

respeito à convocação da figura materna, que ganhou poder de fala para explicar como a 

família incentiva o menino, ao mesmo tempo em que controla e disciplina seus ganhos. 

É interessante notar como nas reportagens em que se explorou crimes cometidos por 

menores em conflito com a lei, nos demais telejornais analisados, é regra um 

silenciamento da família e dos ambientes doméstico e escolar. Só há a convocação das 

instituições policiais para comentarem as medidas repressivas cabíveis. No caso de 

Davi, somos levados a conhecer seu quarto, sua mãe, sua escola.  

Recuperar a importância do time de comentaristas e as atuações profissionais 

paralelas dos mediadores do JG reforça o entendimento de que, dentre os telejornais 

escolhidos para análise neste trabalho, esse é o noticiário que possui uma tematização 

mais definida em torno de determinados assuntos, o que cria um filtro maior em torno 

do que é passível de se tornar uma pauta do jornalístico. Isso ocorre, inclusive, devido 

Davi Amaral: Eu brinco, eu 

bagunço, eu paquero, eu namoro, 

eu faço de tudo que um 

adolescente, uma criança normal, 

faz. E ainda dá tempo para 

empreender. Você vai falhar 

várias vezes, mas não desista, 

você consegue.  
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ao horário em que é transmitido – 0h30min, aproximadamente: o factual já foi tratado 

em outros momentos do dia pelos demais telejornais da emissora.  

Essa vocação temática dificulta compreendermos como o JG constrói posições 

de sujeito em relação à juventude de forma articulada ao seu modo de endereçamento. 

Isso porque, ao contrário dos demais noticiários de que tratamos aqui, nossos insumos 

de análise serão mais os silêncios que os ditos – sem esquecer, obviamente, que, 

segundo Foucault, os silenciamentos são elementos importantes dos discursos.  

Em primeiro lugar, essa ausência indica que falar de economia e política 

partidária em nossa cultura contemporânea não requer uma convocação de elementos 

articulados à cultura juvenil, tampouco a incorporação de vozes e corpos jovens que 

tenham voz para participar do debate público sobre essas questões. A análise do JG 

deixa entrever, ao mesmo tempo em que reforça, a discussão desenvolvida 

principalmente nos capítulos de embasamento teórico desta pesquisa: o entendimento da 

juventude passa por disputas de poder, que envolvem quem está autorizado a falar o 

quê. Política e economia são, nesse sentido, ―assuntos de gente grande‖ e o lugar da 

juventude no JG é um não lugar. 

O fato de boa parte do nosso recorte se dar durante a campanha eleitoral para 

presidente da república, deputados, senadores e governadores estaduais em 2014, 

relacionado à exaustiva cobertura da agenda dos principais candidatos realizada pelo 

JG, ajudou a reforçar esse nosso entendimento. Durante todo o período eleitoral, 

começando no início do mês de agosto e seguindo até meados de outubro, às vésperas 

do segundo turno, Heraldo Pereira protagonizou uma subseção diária do telejornal 

destinada a acompanhar pesquisas de intenção de voto e os compromissos de campanha 

dos presidenciáveis.  

Em todo esse período, a juventude entrou em pauta uma única vez: em 

04/08/2014, quando o candidato pelo PSB, Eduardo Campos – que faleceria dali a nove 

dias, em um acidente de avião – se reuniu com um grupo de jovens para apresentar suas 

propostas, quais sejam, passe livre no transporte público e educação gratuita em tempo 

integral. Esse silenciamento no que diz respeito aos compromissos de campanha ajuda a 

compor a noção de que nossa conformação cultural contemporânea não entende os 

jovens nem como sujeitos ativos tampouco passivos na construção democrática.  
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Já no que se refere à relação com as finanças, os jovens são discursivizados sob 

o signo da desorientação, abordagem que se mostrou presente, também, em vários 

momentos do Jornal Hoje. Na edição de 08/09/2014, o JG reuniu um grupo de seis 

jovens para comentar o resultado de uma pesquisa realizada com mais de onze mil 

indivíduos com menos de 25 anos: quase a metade deles acha que é muito cedo para 

pensar na aposentadoria. E, a julgar pela escolha dos termos da matéria, o telejornal 

quer fazer crer que esse é mais um dos erros de julgamento dessa geração.  

 

 

  

 

Narração em off: Imediatistas. O 

que você pensa, assim, pro seu 

futuro? 

Felipe de Oliveira: Ah, eu penso 

no futuro de amanhã, né, não no 

futuro pra daqui a 60 anos.  

Narração em off: Sem 

planejamento financeiro. 

Aposentadoria, então, nem pensar.  

Vitor Hugo Tenório: O que eu 

imagino pro meu futuro não vai 

além de ter um carro, uma casa.  
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Por outro lado, o apelo a uma mudança nas linguagens de apresentação, a 

exemplo do que temos observado nos outros telejornais, o que, argumentamos, está 

relacionado a uma apropriação de determinados aspectos de uma cultura juvenil 

específica – de um jovem online, conectado, que domina essas novas socialidades – 

também tem constituído e, concomitantemente, transformado, o modo de 

endereçamento do JG. Embora, é preciso marcar, de uma forma bem mais tímida e mais 

sutil que os outros produtos da mesma emissora. Assim como observamos no Bom Dia 

Brasil e, principalmente, no Jornal Nacional, estão acontecendo pequenas descontrações 

na forma como o telejornal se apresenta no mundo online, onde mesmo a sobriedade de 

William Waack admite que o fotografe sem paletó, em mangas de camisa, sentado à 

bancada, ou sorridente, em um selfie com os colegas Mara Luquet e Arnaldo Jabor. 

Também é preciso marcar que, apesar da manutenção da linguagem formal, admite-se, 

por exemplo, que Mara Luquet termine sua coluna, em 12/05/2015, com a expressão 

―tamo junto‖.  
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5 Considerações Finais 

 

Compreender cenários em transição é uma tarefa ingrata. É como se 

tentássemos fazer um frame de determinada situação e, enquanto nos esforçamos para 

contextualizá-la, entendê-la e explicá-la, ela se transforma. E nem sempre o 

embasamento argumentativo que construímos será útil para dominar a nova 

configuração que se descortina.  

A má notícia é que estudar a cultura significa, sempre, capturar processos em 

constante mutação; e, se forem dinâmicas articuladas à comunicação e ao jornalismo, 

também significa lidar com o agravante da alta velocidade com que acontecem. A boa 

notícia é que, considerando o caráter processual da cultura, em que se revezam 

elementos de diferentes tempos históricos, mesmo as verdades que são mais 

totalmente válidas para dar conta de explicar fenômenos, ainda valem para 

historicizá-los e contextualizá-los.  

Essa ressalva se torna elementar quando estamos encerrando uma pesquisa 

que trouxe como mote entender transformações em telejornais por meio do 

mapeamento discursivo das disputas que tensionam a forma como atribuímos sentido 

às juventudes na sociedade brasileira contemporânea. No caso desta pesquisa, as 

dificuldades estiveram tanto no sentido de capturar mudanças nos modos de 

endereçamento dos quatro principais telejornais da Rede Globo, quanto no que se 

refere à complexidade em tramitar pela movediça seara das juventudes.  

 

Esta pesquisa surgiu de uma tentativa em entender o âmbito interseccional entre 

o telejornalismo e as juventudes contemporâneas, sem que isso nos limitasse a realizar 

estudos na seara das análises de representação, por exemplo, ou das pesquisas empíricas 

de recepção. Até por que, para colocar-se no âmbito das articulações é preciso 

sobrepujar as fragmentações do processo comunicativo. 

Este pareceu-nos um tema relevante pois, como nos indicam estudos anteriores, 

citados na pesquisa, os jovens consideram os telejornais como elementos centrais à 

formação da sua visão de mundo, e, de forma articulada a isso, esses produtos 

midiáticos são lugares privilegiados de fala, que silenciam ou colocam em evidência 

determinados discursos sobre as juventudes, incidindo decisivamente sobre a forma 

como a nossa sociedade contemporânea atribui sentido a elas.  
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Começamos, portanto, esta incursão investigativa questionando-nos: o que as 

disputas entre os ditos e não ditos sobre as juventudes nos telejornais podem nos 

revelar, de um lado, sobre o modo de se construir dos próprios noticiários, da forma de 

organizar seu tom e estilo, e, de outro, sobre o modo como nossa conformação cultural 

constrói seu entendimento e articula as disputas em torno das juventudes, revelando 

nexos entre jornalismo e sociedade? 

Empiricamente, nos debruçamos sobre os quatro principais telejornais da Rede 

Globo – que, à época de início desta pesquisa eram os únicos, porém, em dezembro de 

2014, passou a fazer parte da programação o Hora 1. Esta pesquisa elegeu como corpus 

seis meses de análise dos telejornais Bom Dia Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e 

Jornal da Globo, cujo recorte compreendeu os meses de agosto, setembro, outubro e 

novembro de 2014, além de maio e junho de 2015.  

A escolha desses produtos para análise se deu não apenas devido a estudos 

anteriores que indicaram a importância dos telejornais na conformação dos sentidos 

ligados à juventude brasileira contemporânea. Também fizemos essa escolha baseada na 

observância das transformações por que passaram, especificamente, os telejornais da 

Rede Globo, e notadamente o Jornal Nacional, durante o período analisado. Nessas 

mudanças, verificamos que passaram a ser convocados e tensionados determinados 

sentidos e valores relacionados à determinada orientação sobre a juventude. O que 

significam os selfies ao vivo em horário nobre, as gírias, o sinal de paz e amor, 

ressignificado do movimento hippie, os apelidos de infância e as discussões sobre o 

final de semana disputando espaço com elementos tradicionais tão antigos quanto o 

surgimento do próprio subgênero, como a bancada e os trajes formais? 

Essas foram algumas das questões que, de forma pragmática, justificam nossa 

escolha de corpus analítico e guiaram nosso olhar aos produtos empíricos.  

No que se refere ao escopo teórico-metodológico, para além das discussões 

sobre hegemonia, via Antonio Gramsci, de poder, via Michel Foucault, e das 

contribuições dos autores dos Estudos Culturais para o debate sobre as juventudes, 

acreditamos que foram três os conceitos basilares que ajudam a construir a 

argumentação deste estudo, ao mesmo tempo em que sustentam seus resultados. São 

eles: i) o conceito de modos de endereçamento, pensado na complementaridade entre 
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tom/estilo e posições de sujeito; ii) o entendimento da juventude como formação 

discursiva; iii) o entendimento dos telejornais como dispositivos.  

Para chegarmos às respostas que nos propusemos investigar, um dos primeiros 

movimentos foi de ordem metodológica: apostamos no conceito de modo de 

endereçamento, considerado em seus dois vieses de forma complementar, ou seja, 

entendendo-o tanto naquilo que ele nos diz sobre a forma como os telejornais constroem 

seu tom ou estilo, quanto no que se refere à articulação de posições de sujeito. 

Acreditamos que olhar para os telejornais pela lente dos modos de endereçamento 

possibilitou que nos colocássemos no lugar que queríamos – o da articulação, 

permitindo que fugíssemos da necessidade de realizar estudos fragmentários ou 

etapistas no entendimento da relação entre os programas televisivos e suas audiências.  

Trabalhamos com a hipótese de que a forma como os telejornais posicionam as 

juventudes em suas formas de discursivização é parte constitutiva de seu modo de 

endereçamento e é capaz de nos dizer tanto sobre a construção da identidade do 

telejornal quanto dar pistas sobre como nossa sociedade reelabora questões em torno das 

juventudes e o que se pode dizer sobre elas. Em outras palavras, investimos no 

movimento dialógico de mão dupla entre o estilo do telejornal e suas formas de 

subjetivação: o modo como o jovem é discursivizado pelos produtos noticiosos que 

analisamos, conforme nos deteremos na sequência, está relacionado à construção do seu 

estilo ao mesmo tempo em que ajuda a construi-lo, sempre em articulação com a 

cultura.  

Avaliamos que a compreensão da juventude como formação discursiva, no 

sentido foucaultiano do termo, foi um dos ganhos mais interessantes deste estudo - 

resultado de diversas incursões improdutivas na tentativa de cercear o termo por meio 

de um conceito que desse conta das complexidades da categoria. Se propor a estudar 

as juventudes é uma tarefa ardilosa por significar, sempre, recair em algum tipo de 

lacuna, dadas as infinitas possibilidades de se abordar as questões. Optar por uma 

abordagem discursiva a partir de Michel Foucault permitiu mapearmos os principais 

discursos que circulam socialmente, em diferentes âmbitos da cultura, sem nos 

limitarmos a reproduzir as evidências e os silenciamentos filtrados pelos telejornais. 

Boa parte dos autores que se dedica a compreender os sentidos de juventude, 

inclusive Lawrence Grossberg, já mudou de ideia em relação a ditos anteriores. Isso 
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porque falar sobre jovens é tratar de disputas geracionais que constroem e são 

construídas por diferentes configurações sócio-culturais. A problematização das 

questões relativas às juventudes como formação discursiva, no sentido foucaultiano, 

o que permitiu cartografarmos discursos e, principalmente, suas ranhuras, 

contradições e disputas internas, em vez de nos empenharmos na tentativa vã de 

levantar conceitos e cercear definições sobre o que é a juventude. 

Para nós, entender as juventudes brasileiras contemporâneas significa reconhecer 

que elas se referem a um emaranhado de ideias, símbolos, ideologias e biografias 

inscritas em relações de poder e que estão em disputa pela hegemonia, fortemente 

imbricadas a processos midiáticos e jornalísticos. Significa, ainda, considerar questões 

de políticas públicas, discursos científicos, rolezinhos, empreendedorismo, futuro, novas 

ferramentas midiáticas e transformações nos processos comunicacionais, altas taxas de 

homicídios, debates sobre a redução da maioridade penal, discursos pedagógicos, 

disputas geracionais, manutenção da juventude como ideologia. Pensar a juventude 

requer tomar em causa como todos esses discursos – e outros, que sequer citamos neste 

estudo – se dinamizam na disputa sobre como as juventudes contemporâneas serão 

socialmente significadas.  

Defendemos, neste estudo, que o discurso hegemônico sobre as juventudes 

brasileiras contemporâneas está articulado, fortemente, às formas como os telejornais 

forjam posições de sujeito para os jovens. O discurso hegemônico está baseado na ideia 

de que a juventude se trata de uma fase de preparação da vida, em que o jovem precisa 

ser forjado e orientado dentro do projeto político em evidência, e que necessita 

responder positivamente e individualmente por questões estruturais, como a falta de 

emprego, por exemplo, ao mesmo tempo em que é silenciado como ator capaz de opinar 

sobre os rumos políticos – não reduzindo, aqui, à política partidária. O discurso 

pedagógico, nesse sentido, torna-se primordial.  

O terceiro e último ponto, dentre os elencados aqui, que consideramos basilar 

nesta pesquisa diz respeito à articulação que costuramos a partir do conceito de 

dispositivo, por intermédio de Giorgio Agamben e Michel Foucault.  

Neste estudo, argumentamos que os telejornais analisados, em relação às 

juventudes, funcionam como dispositivos, à medida que reconhecemos que os nossos 

produtos de análise estão inscritos em processos de formação de sujeito e ligados a ditos 
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e não ditos e a jogos de poder, conforme conceituou Foucault. Ora, se entendemos que a 

construção de um tom ou estilo para os telejornais passa pelo constructo de posições de 

sujeito e que esse assujeitamento está ligado a disputas de poder e articulado a discursos 

e silenciamentos, a relação com a noção de dispositivo fica muito clara.  

Já para Agamben, dispositivo é qualquer coisa que tenha a capacidade de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 

opiniões e os discursos dos seres viventes. Nesse sentido, a articulação com a noção de 

dispositivo é reforçada, especialmente se tomarmos em causa a forma de os telejornais 

analisados se colocarem como lugares de autoridade e de verdade em relação aos 

jovens, a quem cabe orientar e modelar posturas. Esse tipo de posicionamento fica mais 

claro em quadros, reportagens ou séries que se propõem a, por meio de um tom 

professoral e pedagógico, tirar dúvidas e instruir os jovens sobre determinados 

comportamentos.  

Embora tenhamos avaliado que a apropriação do conceito de dispositivo 

complexificou o estudo e nos deu mais subsídios para olhar para as questões de posição 

de sujeito, entendemos que este ainda é um ponto que poderia ser melhor articulado em 

momentos posteriores de pesquisa ou outras investigações. Acreditamos que, apesar de 

estar bem amarrado teoricamente, o conceito de dispositivo poderia render mais se 

tensionado em relação aos produtos analisados, para além das questões relacionadas ao 

discurso pedagógico – nosso principal achado nesse aspecto.  

. Ao final das análises, entendemos que esse foi um caminho produtivo para 

entender as relações que nos propusemos neste estudo: argumentamos que a forma 

como os jovens são discursivizados nos telejornais está relacionada aos elementos 

que compõem sua identidade em articulação com o viés institucional inscrito ali, que 

dialoga com os discursos que circulam socialmente em determinada configuração 

espaço-temporal.  

Dessa forma, foi possível construir uma trajetória analítica de mão-dupla: 

compreender quais sentidos estão em tensionamento quando se fala em juventudes 

brasileiras contemporâneas, o que as formas de discursivizar as juventudes têm a ver 

com a construção das identidades dos telejornais e o que esse olhar revela sobre as 

transformações pelas quais os programas estão passando, em articulação com 

determinados elementos atrelados à cultura juvenil.  
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A análise dos seis meses dos telejornais procurou dar conta de sim, fazer um 

estudo de modo de endereçamento, mas sempre pensando de forma articulada à 

construção de posições de sujeito. Não queríamos nos limitar a entender como Bom Dia 

Brasil, Jornal Hoje, Jornal Nacional e Jornal da Globo forjam seus estilos em relação a 

uma orientação quanto a sua audiência, mas reconhecer o quanto isso está relacionado à 

forma de discursivizar as juventudes.  

Lançamos nosso olhar aos produtos com o intuito de compreender os embates 

em torno do que é dito e do que é silenciado no tocante à juventude e o que esses 

discursos revelam sobre o modo de construção dos telejornais selecionados e sobre a 

maneira como nossa sociedade atribui significado à questão.  

O Bom Dia Brasil disursiviza as juventudes, majoritariamente, em torno das 

relações entre jovens e violência urbana, especialmente em se tratando de menores de 

idade. Em uma das matérias, Ana Paula Araujo diz que ―a violência envolvendo 

menores tem assustado os moradores do Distrito Federal‖, dando a entender que os 

adolescentes envolvidos em atos infracionais não são problema daquela comunidade. 

Quando aconteceu a cobertura dos rolezinhos, no início de 2014, Rodrigo Bocardi disse 

que os shoppings que vinham sendo locais de encontro decidiram ―se proteger‖ por 

meio de uma liminar que proibia a entrada dos jovens.  

O termo ‗menor infrator‘, aliás, proibido pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o ECA, é amplamente utilizado no telejornal. Em alguns casos, o 

noticiário abre mão de sua propalada ―correção‖ – um dos aspectos assumidos como 

norte de trabalho no documento Princípios Editoriais do Grupo Globo – e se 

compromete com a informação de que determinados sujeitos responsáveis por atos 

infracionais ―parecem ser menores‖ ou que ―aparentemente são muito novos‖. 

Essa abordagem está articulada ao modo de endereçamento do telejornal, que se 

ocupa, além de dar as primeiras notícias do dia, em denunciar a ineficiência de 

estruturas públicas e governamentais: escolas sem manutenção, obras inacabadas, falta 

de atendimento em hospitais e caos na segurança são sempre pautas possíveis para o 

primeiro telejornal do dia. As juventudes, ali, são discursivizadas como agentes de 

violência, portanto uma questão de segurança pública, ou como vítimas de um sistema 

educacional precário. É interessante marcar que, apesar de muitos órgãos, como a 

Secretaria Nacional de Juventude, e pesquisadores estarem se ocupando em denunciar o 
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que vem sendo chamado de ‗genocídio da juventude brasileira‘, o jovem que vira 

notícia é o que assalta ou rouba, raramente o que morre.  

Por outro lado, acompanhamos uma espécie de rejuvenescimento da fórmula do 

Bom Dia Brasil, a exemplo do que vem acontecendo nos demais noticiários da 

emissora, principalmente no Jornal Nacional. Ou seja, valores relacionados à 

determinada cultura juvenil vêm sendo convocados não só na bancada, mas nas 

plataformas complementares de construção identitária do noticiário, como nos perfis 

oficiais das mídias sociais. Os selfies e o sinal de paz e amor de Chico Pinheiro, que é 

uma apropriação e ressignificação de ícones ligados a culturas juvenis, começaram no 

Facebook e já são possíveis ao vivo no estúdio, no decorrer do telejornal. A participação 

crescente de Rodrigo Bocardi, praça de São Paulo, que faz piada, tem crise de riso e 

utiliza expressões como ‗bombou‘ e ‗quem nunca‘, típicas do internetês – e é bem 

recebido na crítica televisiva por isso – também precisa ser problematizada nesse 

sentido.  

Ao observamos esses elementos de transformação, queremos argumentar que 

analisar as juventudes no âmbito dos telejornais não se limita a verificar pautas e 

coberturas em que os jovens sejam sujeitos ou objetos; discursivizar ou tornar discurso 

não significa apenas falar sobre. É o que nos diz, por exemplo, Michel Foucault, ao 

estudar a discursivização do sexo: embora não se falasse sobre, ele estava ali, nas 

escolas só de meninos ou só de meninas, na divisão de lugares entre homens e mulheres 

em espaços diferentes durante o culto religioso.  

O Jornal Hoje nos trouxe subsídios interessantes para problematizar as 

juventudes brasileiras. Devido a sua faixa de horário na grade de programação, o 

telejornal se organiza, historicamente, entendendo como seus públicos-alvo as mulheres 

e os jovens que estão em casa naquela hora do dia - embora, claro, na atual configuração 

midiática e das condições da mulher, isso não possa mais ser tão claramente delimitado.  

Por meio da série ‗Jovens do Brasil‘, apresentada em 2007 e, depois, em 2012, 

que objetiva, segundo o Jornal Hoje, ‗saber o que os jovens estão pensando‘, a questão 

do dispositivo – que molda gestos e opiniões, que participa dos processos de construção 

de sujeitos – ficou mais fácil de ser visualizada. A série convoca uma gramática estética 

específica – com música pop, cenário ao mesmo tempo informal e high tech, Evaristo 

chega até a trocar de roupa – para criar um espaço de diálogo com os jovens que, no fim 



181 
 

das contas, não passa de discurso pedagógico. O que o programa faz é mediar a 

participação dos jovens – que fazem perguntas – e a figura do adulto especialista – que é 

quem detém as respostas. ―Faça sexo seguro‖, ―o mercado de trabalho é impiedoso com 

estilos muito incomuns‖, ―faça uma faculdade que dê retorno financeiro e que você se 

identifique‖ foram alguns dos aconselhamentos que passaram por ali, através de 

psicólogos, consultores e coachings. A série não só reforça a tese de que há disparidades 

de poder no que se refere aos jovens em nossa sociedade – de quem se espera a 

mudança, mas que estão autorizados apenas a perguntar. Também fica claro, a partir do 

significativo feedback recebido, que o telejornal é um espaço legitimado de fala sobre as 

juventudes.  

Outro elemento importante de problematização dessas questões no Jornal Hoje é 

o quadro ‗Sala de Emprego‘, que vai ao ar toda segunda-feira. Embora não seja voltado 

apenas aos jovens, eles estão convocados ali com muita frequência. Além do discurso 

pedagógico sobre a inserção no mercado de trabalho, o que chama a atenção é a 

construção da ideia de que ter um emprego depende do seu currículo, da sua forma de 

vestir, do seu desempenho na entrevista. Questões estruturais pouco são postas em 

causa e, quando o são, servem para reforçar a concorrência e a meritocracia. Se ainda 

assim não foi possível a inserção, aconselha-se o empreendedorismo – uma bandeira da 

emissora, que perpassa os quatro telejornais analisados.  

O Jornal Nacional talvez seja o ponto mais forte de análise deste estudo; 

provavelmente porque o projeto que deu origem a essa dissertação apresentava-o como 

único objeto empírico, os demais vieram posteriormente. O acréscimo dos meses de 

maio e junho de 2015 serviu para dar conta das transformações ocorridas no telejornal 

em abril daquele ano, pois consideramos importantes do ponto de vista dos 

tensionamentos das juventudes.  

Após essas mudanças, o Jornal Nacional – já considerado o telejornal mais sisudo da 

tevê brasileira – foi incorporando elementos que estão socialmente articulados à ideia de 

determinada cultura juvenil. O ―tio Bonner‖, que faz graça no Twitter com seus 7 

milhões de seguidores, parece ter trazido uma nova linguagem para a bancada. Agora é 

possível discutir sobre selfies, falar sobre a temperatura que mais agrada e trazer para a 

apresentação expressões idiomáticas típicas de outros espaços de comunicação. Isso 

tudo, dividindo espaço com elementos já cristalizados do gênero, como a vestimenta 
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formal e a bancada. Vale, também, pedir desculpas ao vivo devido a um comentário que 

teve repercussão ruim na mesma edição.  

A vinda de Maria Júlia Coutinho, chamada pelos apresentadores de ‗Maju‘, 

apelido de infância, que foi a nova garota do tempo, serviu como espaço de 

experimentação para essas transformações. É interessante marcar que Maria Julia, em 

entrevista ao Jô Soares, contou que o primeiro a lhe chamar, no ar, de Maju, foi Chico 

Pinheiro, em 2013, durante o Bom Dia Brasil e que isso rendeu ao jornalista uma bronca 

da direção – o que nos indica que, de fato, estamos experimentando um processo que 

poderíamos chamar de rejuvenescimento da fórmula – no sentido de intercambiar 

elementos enraizados com certos aspectos relacionados à determinada cultura jovem – e 

aqui fazemos essa especificação porque negamos a existência de ―uma‖ cultura jovem, 

embora possamos falar em uma cultura jovem hegemônica, obviamente excludente.  

Se o Jornal Nacional está se transformando no que diz respeito à forma, suas 

abordagens jornalísticas no que diz respeito às juventudes são bastante conservadoras. 

O telejornal parece ser o principal veículo da emissora no que diz respeito à bandeira 

favorável à diminuição penal. A proposta mais antiga em tramitação no Congresso está 

lá há 22 anos e, quando sinalizada a proposta de votação, uma série especial de 

reportagens relacionando países desenvolvidos a medidas punitivas severas contra 

crianças e adolescentes em conflito com a lei. 

Um aspecto ligado ao modo de endereçamento do Jornal Nacional e que está 

articulado às formas de construção de posições de sujeito para as juventudes diz respeito 

à priorização quase absoluta de fontes oficiais. Em um episódio aqui, na Bahia, no 

bairro do Cabulo, quando foram assassinados pela Rondesp quinze jovens, o telejornal 

silenciou. Não só ele, como todos os telejornais analisados nesta pesquisa. O assunto só 

virou pauta três meses depois, quando o Ministério Público instaurou inquérito para 

apurar a postura dos policiais.  

Já o Jornal da Globo, nosso último produto, foi a análise mais desafiadora deste 

estudo e, provavelmente, onde estão as maiores lacunas. Isso porque trabalhamos mais 

com silenciamentos do que com ditos e, embora Michel Foucault insista em nos lembrar 

que não ditos são tão importantes quanto os ditos quando o que está em jogo é o 

discurso, é bastante complexo trabalhar questões empíricas quando se faz necessária 

essa destreza analítica.  
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O primeiro aspecto que pode ser apreendido diz respeito ao modo de 

endereçamento do programa: um telejornal que se constrói sobre pautas político-

partidárias e econômicas, ao silenciar as juventudes – tanto no que se refere aos ditos 

quanto nas convocações de elementos das juventudes em relação à forma, como 

observamos nos outros telejornais – está dizendo que ali não é o seu lugar.  

Mesmo na corrida presidencial, quando as agendas dos presidenciáveis era 

acompanhada, dia a dia, pelo noticiário, quase não se falou em políticas públicas 

específicas para as juventudes ou outros eventos correlacionados com esse público – o 

que nos indica que o silenciamento dos jovens na política não é uma questão específica 

do Jornal da Globo, mas que está em articulação com a forma como experienciamos 

isso na vida cotidiana.  

No que se refere aos resultados da incursão empírica, é importante marcar que, 

embora tenhamos dividido, neste estudo, os quatro telejornais analisados em tópicos 

distintos – para evitar problemas no que se refere ao estudo dos modos de 

endereçamento – algumas questões sobrepujam o estilo do telejornal e se articulam à 

ideologia da emissora.  

Os jovens são tratados como resultados de processos sociais quando reagem 

positivamente a desafios da sociedade; do contrário, centralizam a culpa. O menino de 

dez anos, que foi mostrado no Jornal da Globo porque faturava 100 mil por mês por ter 

criado um aplicativo para celular, teve apresentada a mãe, a professora, os colegas, o 

colégio, o quarto. O estudante de escola pública que conseguiu um curso em uma 

universidade norte-americana, idem. Os jovens em conflito com a lei são números, 

quem fala por eles é a polícia.  

Jovens são silenciados como fontes, mesmo quando o assunto lhe diz respeito 

diretamente, como aconteceu na aprovação do Estatuto da Juventude. Quando falam, 

têm suas colocações politicamente esvaziadas.  

Jovens devem responder positivamente aos problemas estruturais do 

capitalismo: aderir aos padrões para inserção no mercado de trabalho ou, então, em 

tempos de crise, tornar-se um jovem empreendedor. Conseguir seu lugar ao sol é uma 

obrigação, bem como uma questão, exclusivamente, de mérito.  
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Dessa forma, acreditamos que analisar o modo de endereçamento dos 

telejornais, em suas duas variáveis, à luz dos tensionamentos sobre os sentidos 

atribuídos às juventudes, nos revelou importantes aspectos – tanto da forma como essas 

questões estão sendo disputadas em nossa sociedade quanto da forma como os 

telejornais têm, recentemente, passado por transformações.  

A recorrência de pautas sobre a delinquência juvenil no Bom Dia Brasil; o tom 

pedagógico do Jornal Hoje; as brincadeiras do Tio Bonner, que começam no Twitter e 

se articulam à bancada do Jornal Nacional; o não lugar dos jovens em um noticiário 

político e econômico como o Jornal da Globo, entre outros exemplos que examinamos, 

são articulações que nos dizem sobre modos de endereçamento, sobre transformações na 

forma dos telejornais e sobre disputas discursivas em torno das juventudes, revelando, 

consequentemente, nexos entre jornalismo e sociedade.  
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