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Juventudes em risco: análise dos telejornais da Grande
Vitória
Alice Barcellos1
Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo: O presente artigo faz uma análise de quatro telejornais transmitidos na Grande
Vitória: Balanço Geral ES, Ronda Geral, Tribuna Notícias e ESTV 1ª Edição. A análise é
referente às matérias que envolvem jovens em situação de risco, sejam eles vítimas, suspeitos
ou acusados da insegurança pública. O estudo foi desenvolvido durante o mês de março de
2018, em uma semana composta construída para que abrangesse todo o mês. As falas dos
apresentadores também fizeram parte da análise. O objetivo do trabalho é realizar um
levantamento de dados sobre esses telejornais e entender como as juventudes são representadas
pelo jornalismo capixaba. O resultado da pesquisa mostra que na maior parte das notícias
envolvendo jovens eles são vistos como responsáveis pela violência e marginalizados.
Palavras-chave: juventudes; telejornalismo; risco; violência.

1. Juventude em pauta
No presente trabalho será utilizada a expressão juventudes, no plural, já que não se pode
definir jovens por uma “faixa etária”, por um padrão. No livro A fartura das juventudes,
Oliveira Silva (2013) afirma que: “as juventudes se mimetizam numa teia de toques e

1

Mestranda em Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo. Sob a
orientação de Edgard Rebouças, e realizado no conjunto de estudos do Observatório na Mídia: direitos
humanos, politicas, sistemas e transparência. E-mail: alicebarcellos@outlook.com

1

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

estreitamentos que revelam a complexidade do seu existir, sobretudo se pensadas as
tentativas vãs de adequá-las e aprisiona-las aos espaços subjetivos prévia e
repetidamente engendrados pelos mecanismos de contenção e repressão sociais atuantes
nos recortes da história” (OLIVEIRA SILVA, 2013, p.81).
O presente trabalho pretende entender se o telejornalismo capixaba está ajudando a
definir, padronizar o jovem como violento, que representa risco à população, que é o
responsável por parte das inseguranças existentes na Grande Vitória. Berino, Filho e
Soares (2013), em uma coletânea de textos sobre as juventudes afirmam como essa
padronização dos jovens pode ser feita pela mídia:
Farto material jornalístico, com pretensa objetividade informacional e
científica, é apresentado através de diversas mídias para explicar os jovens
na especificidade de suas vidas. Vidas que parecem preocupar governos e
instituições. O Estado, a família e a escola estão entre as instituições mais
interessadas, preocupadas com o governo das práticas e das imagens que
fazem parte das identidades juvenis (BERINO, FILHO, SOARES, 2013, p.
19).

Nos telejornais produzidos nas emissoras da Grande Vitória, que abrange as cidades de
Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Viana, Guarapari e Fundão, diariamente notícias
envolvendo jovens em situação de risco aparecem com frequência como será mostrado
ao longo do artigo. No presente artigo será trabalhada a expressão juventudes em risco,
não como uma padronização, mas como um recorte, uma categoria para facilitar a
análise. Define-se aqui juventudes em risco os jovens que estão presentes nas matérias
jornalísticas como vítimas ou suspeitos, envolvidos em crimes, homicídios, insegurança
pública ou jovens suspeitos por assaltos, tráfico de drogas, homicídios.
A professora Ivanise Hilbig Andrade (2016), em A construção discursiva da violência
envolvendo crianças e adolescentes em jornais impressos brasileiros: Um estudo de
caso dos jornais O Globo e Extra de 2000 a 2014, faz um levantamento bibliográfico
sobre como as crianças e os adolescentes aparecem nos jornais. No Brasil foi no ano de
1925 em uma publicação de O Globo sobre rapto de crianças no Rio de Janeiro
(ANDRADE, 2016, p. 27). A autora chama atenção para que matérias relacionando
crianças, adolescentes e violência na mídia não são recentes e como pouco mudou no
Brasil desde 1925 sobre o tratamento que a juventude recebe pelo jornalismo, ora
vitimizada, ora responsável pela maioria das violências.
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Em certos telejornais

os apresentadores tem liberdade para praticarem o

sensacionalismo e usar gírias para caracterizar os jovens como: “menores”, “novinhas”,
abusam de expressões como “sapecou o dedo”, o “caboclo foi rasgado” em matérias
sobre tentativas ou homicídios nos telejornais da Grande Vitória. A presente pesquisa
tem como aporte metodológico a análise de conteúdo sugerida por Bardin (1977), e foca
nos telejornais capixabas para entender como é feita a construção da representação dos
jovens, se essa representação contribui para aumentar preconceito com os jovens em
situação de risco.
As autoras Leitão e Santos (2012) afirmam que “o jornalismo que não rompe com
processos estereotipados perde a oportunidade de contribuir para o conhecimento real
da região e, em última análise, do país” (LEITÃO, SANTOS, 2012, p. 152). No caso do
presente trabalho a análise verificará se o mesmo ocorre com as matérias sobre os
jovens em situação de risco.
Serão analisados quatro telejornais que passam no horário do almoço na programação
do capixaba nas emissoras da Grande Vitória: o Balanço Geral ES exibido na grade da
TV Vitória (Record) de 12h às 14h10; o Tribuna Notícias 1ª Edição, exibido de 11h45
às 12h20, e o Ronda Geral de 12h20 às 12h50, da TV Tribuna (SBT); e o ESTV 1ª
edição, da TV Gazeta (Globo) exibido de 12h às 12h47.
O presente trabalho é um pré-teste para a pesquisa de dissertação que acontecerá em
março de 2019 com uma análise maior sobre a representação das juventudes no
telejornalismo do Espírito Santo.

2. Metodologia de análise

Para o desenvolvimento do presente artigo foi escolhido o mês de março de 2018 por
ser considerado um mês sem feriados onde o factual é presente no telejornalismo. O
professor da Universidade Federal de São João del-Rei Guilherme Rezende (2000), em
seu livro Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial afirma a importância da escolha
de um período em que o conteúdo do noticiário não seja afetado por alguma
circunstância como eleições ou competições esportivas, isso se dá de acordo com o
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autor para “evitar que a predominância de um determinado fato ou tema pudesse
condicionar o modo de produção telejornalística, favorecendo o uso de algum elemento
de linguagem (icônico, linguístico, sonoro) ou influenciasse até mesmo na forma de
composição do texto noticioso” (REZENDE, 2000, p. 182).
Uma “semana construída” proposta por Jacques Kayser (1953) na qual uma semana
completa do mês de março foi determinada para que todo o mês fosse abrangido. Os
telejornais foram analisados compondo uma semana de telejornal. Na primeira semana
foi analisada a segunda-feira, dia 05/03. Na segunda semana a análise foi da terça-feira
dia 13/03. Na terceira semana o dia estudado foi a quarta-feira 21/03. Na quarta semana
o estudo foi na quinta-feira dia 29/03. Como não houve quinta semana, o dia analisado
foi a sexta-feira da primeira semana do mês de março no dia 02/03. Formando assim
uma semana completa de telejornal.
O procedimento metodológico escolhido foi a análise de conteúdo, pela perspectiva de
Bardin (1977). Para a autora, a técnica de análise de conteúdo une o contexto direto
prolongado da investigação com o objeto pesquisado. Os pressupostos de Bardin
buscam na pesquisa quantitativa, e por meio da análise de conteúdo, uma visão precisa,
mas ao mesmo tempo flexível, por acreditar que “a compreensão exata do sentido é
capital” (BARDIN, 1977, p. 115).
A análise também será qualitativa, definida por Minayo (2001, p. 14), “a pesquisa
qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis”.
As matérias foram analisadas levando em conta o gênero dos jovens envolvidos, a
idade, quantidade de matérias envolvendo os jovens em situação de risco e os discursos
dos apresentadores durante as chamadas e comentários das matérias.

3. A mediação da representação

Os telejornais Balanço Geral ES e Ronda Geral são apresentados por um jornalista
cada. O Balanço Geral pelo jornalista Amaro Neto, que também é deputado estadual e o
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Ronda Geral pela jornalista Débora Moraes. A partir da análise observou-se que ambos
apresentam o jornal sem bancada, livres no estúdio. A linguagem é coloquial, com o uso
de gírias, músicas e comentários após a exibição das matérias. Pode-se observar a
linguagem usada pelos apresentadores nas frases:
Jovens são sapecados em Cariacica. A parada rolou durante um tiroteio na
rua principal de Nova Rosa da Penha. Os ‘dedo nervoso’ passaram de carro e
largaram o aço sem dó. Acompanhe” (Amaro Neto, cabeça da matéria do dia
13/03/2018, sobre um jovem assassinado em Cariacica).

Após a exibição de uma matéria no dia 13/03/2018 sobre um jovem de 16 anos
assassinado, a apresentadora do Ronda Geral, Débora Moraes, disse:
O Breno é mais um personagem desse dilema social que a gente vive, né? De
adolescentes que poderiam tá com um futuro de trabalho. Eu sei que o
desemprego tá grande, gente. A crise tá ai, que tem um diploma tá difícil.
Mas não vai justificar de uma geração que tá aqui ó cheirando a leite, cara.
Tá começando a vida agora e escolhe, já tem uma passagem por arma, por
droga, sei lá mais o que, achando que isso vai ser um futuro. Pô, dá dinheiro
lógico, droga dá dinheiro, gente. Vocês acham que não? Tem um monte de
gente consumindo. Você acha que isso é honesto? Que isso é justo? Que isso
vai te dá vida? Imagina só, você nasce, cara. A tua mãe espera nove meses
pra você nascer, você passa por vários obstáculos de crescimento, sofre, ao
invés de pegar o sofrimento quantas histórias de superação a gente mostra
aqui, você ser alguém pô, super admirável na vida, você escolhe um caminho
desse, e é morto. E ai quem não tem nada a ver com o barulho da história que
mora ali, lugar isolado, mato. O chão é de terra batida, não tem nem um
calçamento. A galera dando um duro danado, é quem realmente tá ali se
lascando para viver, ainda sofre com esse monte de bala e ainda podia ter
bala perdida e pegar um inocente. Ó gente, não deixa essas crianças caírem
nesse mundão não. E vocês que são jovens e estão me entendendo, pensa o
que vocês querem. Querem morrer? Se quer morrer tem caminhos até mais
rápidos. Não precisa ferrar os outros (Débora Moraes, programa Ronda Geral
13/03/2018- Reportagem de um adolescente morto com 16 anos).

Os dois telejornais apresentam matérias policiais, sobre insegurança pública. Os
discursos dos apresentadores, a forma como as matérias são feitas, fazem parte do
jornalismo policialesco, sensacionalista definidos por Rômulo Magalhães e Anna
Carolina de Oliveira (2015) como programas “(...) Marcados pela exploração de uma
linguagem realística e pela espetacularização dos fatos narrados. Neles, reforçam-se, por
exemplo, a visão idealizada de agentes policiais e a defesa do uso da violência
praticamente como única alternativa no combate ao crime” (MAGALHÃES;
OLIVEIRA, 2015, p. 172).
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Já o ESTV 1ª Edição é apresentado pelo casal de âncoras Phelipe Lemos e Rafaela
Marquezini. O Tribuna Notícias é apresentado também por um casal de âncoras, são
eles Torino Marcos e Ingrid Schwartz Torres. Os apresentadores ficam em pé no
estúdio, e a linguagem é formal. São telejornais que deixam pouco espaço para
comentários dos apresentadores. As notícias são principalmente de serviço e poucas
matérias policiais, apenas as de maior repercussão. Como nos exemplos abaixo:
Na semana da mulher nós vamos começar o jornal com mais um caso
investigado como feminicídio. Vai ser enterrada daqui a pouco a jovem de 20
anos assassinada com um fio de carregador de celular. O crime foi no bairro
Planalto, em Vila Velha (Philipe Lemos e Rafaela Marquezini, ESTV 1ª
Edição do dia 05/03/2018, cabeça da matéria sobre jovem morta enforcada
pelo namorado).
Cinco suspeitos de um crime brutal em Guarapari já estão na cadeia. Eles
espancaram e enforcaram um jovem de 25 anos até a morte. Durante a
agressão o auxiliar de cozinha foi arrastado pelo bairro e amarrado num
poste. O crime foi motivado por um boato de que a vítima seria um
estuprador (Torino Marcos e Ingrid Schwartz Torres, Tribuna Notícias 1ª
Edição, Chamada da matéria sobre o jovem morto em Guarapari).

Essas cabeças de matérias e comentários dos apresentadores devem receber um cuidado
especial para que não influencie o telespectador. Mas com a análise percebe-se essa
falta de cuidado por parte de algumas emissoras já que algumas falas vêm carregadas de
preconceitos como, por exemplo, quando a apresentadora Débora Moraes se direciona
aos jovens perguntando se eles querem morrer e que para isso existem caminhos mais
fáceis do que as drogas. Já o jornalista Amaro Neto banaliza a violência com termos
como “dedo nervoso”, “largaram o aço sem dó” se referindo aos atiradores, culpados
pelo homicídio, “jovens foram sapecados”, para dizer que os jovens foram baleados.
A professora Itania Gomes (2007) da Universidade Federal da Bahia no estudo
Questões de método na análise do telejornalismo: premissas, conceitos, operadores de
análise usa o modo de endereçamento para análise de telejornal, um dos modos de
análise é sobre o papel dos apresentadores e âncoras como mediadores, ela afirma que:
Programas jornalísticos televisivos contam com apresentadores ou âncoras,
comentaristas, correspondentes e repórteres. Sem dúvida, em qualquer
formato de programa jornalístico na televisão, o apresentador é a figura
central, aquele que representa a “cara” do programa e que constrói a ligação
entre o telespectador, os outros jornalistas que fazem o programa e as
fontes(...) O mediador é o responsável pela predominância do verbal na
televisão e, nesse sentido, temos adotado como ferramenta para observação
do texto verbal dos mediadores as estratégias narrativas e argumentativas
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desenvolvidas, considerando os recursos retóricos e persuasivos empregados
(GOMES, 2007, p.25).

Com o uso da linguagem coloquial os apresentadores pretendem criar uma relação com
os telespectadores, como afirma Patrick Charaudeau, em O discurso das mídias:
Desde a abertura do jornal, por saudações do apresentador que se acha
instalado em seu lugar de exercício profissional, em posição frontal, e
anuncia o sumário. Depois, durante todo o desenrolar do jornal, ele construirá
uma imagem de enunciador personalizado (um eu) que se expressa como se
estivesse falando diretamente a cada indivíduo da coletividade dos
telespectadores: ora participando sua própria emoção com relação aos
acontecimentos dramáticos do mundo (enunciação “elocutiva”), ora
solicitando sua atenção ou seu interesse, e mesmo interpelando-o (enunciação
“alocutiva”), tudo isso com o auxílio do rosto (mesmo os mais discretos), de
certos tons de voz, da escolha de determinadas palavras. Pode ser que
constituam estratégias particulares, mas o discurso personalizado é um dos
traços desse gênero (CHARAUDEAU, 2006, p. 229).

Essa aproximação faz parte de uma série de operações enunciativas. Vizeu afirma que
“na produção do discurso da atualidade os jornalistas (enunciadores) constroem,
antecipadamente a audiência através de uma série de operações enunciativas que
deixam seus vestígios sobre os textos” (VIZEU, 2005, p.109).

4. Análise dos dados: Juventudes em risco

Pelo que é demonstrado na Figura 1 percebe-se que os telejornais que seguem a linha
policial são onde as matérias envolvendo jovens em situação de risco mais aparecem.
Como o Balanço Geral que no dia 29/03/2018 apresentou oito matérias tendo como
personagens jovens em situação de risco. Já o Ronda Geral seguiu com uma média de
duas matérias por dia. O que ocorre é que o Ronda Geral tem duração de cerca de 30
minutos e três ou quatro matérias sobre insegurança, então, a metade das matérias
envolvem jovens em situação de risco. Já o Balanço Geral tem duas horas de duração,
logo, consegue cobrir mais matérias policiais, onde percebe-se envolvimento de jovens.
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Figura 1 - Quantidade de matérias por semana envolvendo jovens em situação de risco
nos telejornais analisados:
8
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Balanço Geral
Ronda Geral
Tribuna Notícias
ESTV 1ª Ed
Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Nas tabelas a seguir estão as datas analisadas e os títulos das matérias de cada telejornal
envolvendo jovens em situação de risco. Nos dias que estão em branco não tiveram
matérias envolvendo jovens.

Tabela 1- Títulos e datas matérias Balanço Geral
Balanço Geral
05/03/2018

13/03/2018

21/03/2018

Homens presos após roubar delegacia
desativada
Antiga delegacia é arrombada em menos de
24 horas
Jovem esfaqueado em frente de casa
Jovem esfaqueado é executado a tiros na
casa da mãe
Jovem baleado na nuca é levado por amigo
em bicicleta
Velório da jovem morta enforcada pelo
namorado
Velado corpo de jovem assassinada com fio
de celular
Adolescente morto com tiro no rosto em
Cariacica
Dois baleados durante tiroteio em Cariacica
Família desabafa sobre espancamento de
vendedor em Guarapari
Jovem baleado suspeito de atirar em
sargento
Homem preso com drogas e pássaro silvestre
na Serra
Procura-se jovem desaparecido há um ano
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29/03/2018

02/03/2018

em Cariacica
Jovem é morto a tiros em Pedra dos Buzios
Presos suspeitos de balearem PM
Criança fere colegas de escola com seringas
em Cariacica
Bandido rouba moto e mata motociclista em
Cariacica
Jovem assassinado a tiros em Vila Garrido
Jovem é perseguido e assassinado em Vila
Velha
Protesto contra assassinato dos irmãos Reis
Preso chefe do tráfico de Ourimar e Feu Rosa
Preso por assalto a professora tenta subornar
delegado
Preso por desviar medicamentos e entregar a
traficantes
Homem é morto a tiros em Vila Velha
Menor baleado em tiroteio em Vila Velha

Tabela 2- Títulos e datas matérias Ronda Geral
Ronda Geral
05/03/2018

Namorado é acusado de matar jovem com fio
de celular
Jovem é baleado na nuca e socorrido por
amigo de bicicleta

13/03/2018

Adolescente morto a tiros em Cariacica
Guarapari: polícia prende acusados de matar
jovem até a morte
Policial baleado na cabeça precisa de doação
de sangue

21/03/2018

29/03/2018

02/03/2018

Homem é assassinado e ainda tem moto
roubada
Medicamentos de hospital eram desviados
para traficantes
Bandidos tentam assaltar PM e um deles
acaba baleado
Bancária diz que bebeu e abusou de
adolescente
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Tabela 3 – Títulos e datas matérias ESTV 1ª ED
05/03/2018

ESTV 1ª ED

13/03/2018
21/03/2018

Enterro de mulher morte com fio de celular
Adolescente morto a tiros em Cariacica
Policial baleado na cabeça precisa de doação
de sangue

29/03/2018

02/03/2018

Funcionário é preso suspeito de desviar
medicamentos de hospital
Homem é morto com tiro na cabeça em Vila
Velha
Morte de jovem de 19 anos gera protesto em
Vitória

Tabela 4- Títulos e datas matérias Tribuna Notícias 1ª ED
Tribuna Notícias 1ª ED
05/03/2018
13/03/2018

Jovem assassinada pelo fio de carregador de
celular
Jovem espancado e enforcado em Guarapari

21/03/2018

29/03/2018

02/03/2018

A segunda parte da análise o destaque foi para as categorias esolhidas para o artigo, que
são jovens vítimas das violências e jovens envolvidos em algum ato infracional. Como
vítimas foram analisados os casos em que os jovens foram vítimas de homicídos,
estupros. Os jovens analisados como envolvidos são os jovens que aparecem nos
telejornais como suspeitos ou acusados de homicídios, assaltos, tentativas de
homicídios. A partir da observação, constata-se que no telejornalismo capixaba do mês
de março os jovens apareceram mais como vítimas das violências.
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Figura 2- Quantidade de vezes que os jovens aparecerem como vítimas das matérias nos
telejornais.

Figura 3 - Quantidade de vezes que os jovens aparecerem envolvidos em algum ato
infracional nas matérias.

Após analisar os dados das figuras 2 e 3 percebe-se mais uma vez a predominância das
matérias do Balanço Geral com relação aos outros três telejornais analisados. Nessa
amostragem do mês de março, os jovens aparecem mais vezes (18) como vítimas das
violências, seja em matérias de homicídios, ou tentativas de homicídios.
Já como envolvidos, suspeitos, ou presos por algum tipo de ato infracional como
homicídio, assalto, insegurança, eles aparecerem no Balanço Geral 16 vezes.
Além das categorias já mencionadas foram analisados os gêneros dos jovens envolvidos
nas matérias. A predominância do sexo masculino chama atenção, como pode ser visto
na Figura 4.

11

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
16º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
FIAM-FAAM / Anhembi Morumbi – São Paulo – Novembro de 2018

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Figura 4-Jovens por gênero envolvidos nas matérias

O gráfico (Figura 4) mostra que a maioria dos jovens em situação de risco que aparecem
nos telejornais são homens, no caso da análise 30 homens, o que corresponde a 97%.
Durante a amostragem a única matéria envolvendo uma jovem mulher foi a do dia
05/03/2018, com a reportagem sobre o enterro da jovem de 20 anos que foi morta
enforcada pelo namorado, de 22 anos. Todos os telejornais deram a reportagem.
Os dados do gráfico podem ser comparado ao relatório que foi divulgado pela Secretaria
de Estado da Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo - SESP sobre o mês
de março de 2018, onde 60 homens foram vítimas de homicídio e uma mulher foi
vítima na região da Grande Vitória.
De acordo com o Atlas da Violência 2018 divulgado em junho deste ano, lançado pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o pelo Fórum Brasileiro de
Segurança (2018), homens, jovens, negros são as principais vítimas de mortes violentas
no Brasil. No país, 33.590 jovens (entre 15 e 29 anos) foram assassinados em 2016,
sendo 94,6% do sexo masculino. No Espírito Santo o número de homicídios foi 707
jovens no ano de 2016.
No Atlas da Violência (2018) foram analisados inúmeros indicadores para compreender
o processo de acentuada violência no país.
Quando analisamos a violência letal contra jovens, verificamos, sem
surpresa, uma situação ainda mais grave e que se acentuou no último ano: os
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homicídios respondem por 56,5% da causa de óbito de homens entre 15 a 19
anos. Quando considerados os jovens entre 15 e 29 anos, observamos em
2016 uma taxa de homicídio por 100 mil habitantes de 142,7, ou uma 4 taxa
de 280,6, se considerarmos apenas a subpopulação de homens jovens. A
juventude perdida trata-se de um problema de primeira importância no
caminho do desenvolvimento social do país e que vem aumentando numa
velocidade maior nos estados do Norte (ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2018, p.
3).

Outra característica analisada no artigo foi a idade dos jovens envolvidos nas matérias o
que pode ser visto na Figura 5.
Figura 5-Jovens envolvidos nas matérias por idade

Durante o mês de março de 2018 a maioria dos jovens envolvidos nas matérias tinha
acima de 18 anos, 19 jovens o que corresponde aos 63% representado pela figura 5. Já
os 37% representado pelo gráfico corresponde aos 11 jovens abaixo de 18 anos
envolvidos nas matérias.
Um dos fatos a ser analisado é que quando os jovens apresentam menos de 18 o
Balanço Geral tanto o apresentador quanto a legenda da matéria, que é escrita pelo
editor do programa, se refere a esses jovens como “De menor”, “Menor”. Na Figura 6
um exemplo de legenda com o termo. Além da legenda o apresentador também usa o
termo na cabeça da matéria.
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Figura 6 – imagem de uma matéria exibida no Balanço Geral

O termo menor usado na legenda da matéria e na fala do apresentador é considerado
pejorativo, previsto pelo Estatuto da Criança do Adolescente que afirma:
Apesar de adotado pelo Código Civil e Código Penal, e ser largamente
utilizado pela doutrina, o termo “menor” é considerado pejorativo, pois
remete ao antigo Código de Menores, que tratava crianças e adolescentes
como pessoas em situação irregular, e as fazia carregar o estigma de
marginalização, delinquência e abandono, o que não coaduna com os novos
paradigmas invocados e trabalhados pelo Estatuto, que prima pela proteção
constante e integral das pessoas em desenvolvimento (ROSSATO; LÉPORE;
CUNHA, 2010, p. 19).

Mas muitos jornalistas ainda se referem aos jovens como “menor”, o que pode permitir
que adolescentes sejam sempre vistos como pessoas marginalizadas e envolvidas com a
violência.
Minayo (2001) no texto Violência contra crianças e adolescentes: questão social,
questão de saúde afirma que os meios de comunicação são um dos instrumentos que
ajudam para a naturalização da violência que atinge crianças e adolescentes:
Outro elemento que contribui para a naturalização da violência que atinge
crianças e adolescentes são os programas dos meios de comunicação, recente
alvo de preocupação das instituições de vários países do mundo, pela forma
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como esse instrumento de alto impacto na cultura moderna tende a banalizar
as agressões e as mortes. Pesquisa realizada no Rio de Janeiro, em 1998, com
1.220 jovens de todos os estratos sociais mostra como a violência na mídia é
vista pelos jovens. As cenas de agressão física exibidas pela tevê são
consideradas uma reprodução da realidade, para cerca de metade dos jovens
cariocas. Revelam também que a televisão discrimina os jovens das camadas
populares, sobretudo os moradores de favelas e periferias, associando-os à
criminalidade e reforçando o estereótipo do jovem negro e favelado
(MINAYO, 2001, p. 94).

O papel do jornalismo de informar, entreter e educar está sendo cada vez mais
esquecido pelos próprios profissionais da comunicação. O entretenimento fica em
primeiro.

5. Considerações finais

Com o presente artigo pretendeu-se discutir sobre como as juventudes em situação de
risco são representadas pelo telejornalismo da Grande Vitória. A partir da análise podese afirmar que as matérias envolvendo jovens em situação de risco aparecem com mais
frequência nos telejornais considerados sensacionalistas e policialescos, como é o caso
do Balanço Geral ES e do Ronda Geral. Porém nos outros dois telejornais estudados o
que se pode observar é que mesmo com menos matérias envolvendo jovens em situação
de risco as juventudes são vistas na maioria das vezes envolvidas com a violência.
Os telejornais da Grande Vitória adotam uma postura que representa os jovens como
vítimas da violência, reforçam preconceitos e termos que o jornalismo não deveria usar
para não banalizar a violência, como é o caso do apresentador do Balanço Geral que usa
termos como “abotoado”, “rasgado”, “dedo nervoso”, “sapecou o dedo”, “levou
pipoco”. São falas que fazem com que as pessoas assistam as matérias já com uma
opinião formada. Como por exemplo quando se referem aos jovens sempre como
marginalizados, que podem mudar de vida, quando afirmam que não existe só o
caminho da violência. Como se todos os jovens fossem sempre relacionados as
violências.
O presente trabalho também foi feito como uma forma de experimento para a pesquisa
de dissertação que será realizada em março de 2019 sobre a representação das
juventudes em situação de risco no telejornalismo da Grande Vitória. Na pesquisa futura
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a análise conterá mais dados e se aprofundará ainda mais na problematização em
questão.
No caso das matérias envolvendo as juventudes em risco o jornalista precisa exercer o
seu papel social, cobrar do governo medidas para que a taxa de violência contra jovens
seja diminuída. Além disso, representar os jovens em todas as suas formas e não apenas
relacioná-los sempre a violência.
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