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Resumo  

Este trabalho investigou o jornalismo e sua função educativa no que diz respeito à 
disseminação do conhecimento na sociedade e a promoção da cidadania. Baseia-se em uma 
pesquisa realizada em três instituições, responsáveis pela maior parte da programação da 
TV universitária. O estudo fundamentou-se nas Teorias da Comunicação e das Mediações 
e as entrevistas foram analisadas com base no Modelo de Estratégia Argumentativa 
(MEA). Verificou-se que o Jornalismo Educativo é um termo desconhecido no meio 
acadêmico e, por isso, não difundido ou praticado. As referências de TV mais fortes são 
baseadas na prática anterior de professores e outros profissionais em televisões comerciais 
e estas são as preferencialmente praticadas com os alunos. A falta de conhecimento sobre o 
próprio estatuto da UTV aparece como fator que faz com que este espaço não seja utilizado 
como um ambiente de pesquisa e experimentação, o que dificulta o estudo e a 
aplicabilidade do Jornalismo Educativo na TV Universitária. 
Palavras-chave: TV universitária. Jornalismo Educativo. Cidadania. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

 Ao ligar a televisão, o telespectador está, normalmente, em busca de entretenimento 

ou de informação sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo. Não importa qual a 

escolha. O certo é que esse telespectador aprende coisas novas a partir da programação 

transmitida pela TV - seja ela de novelas, programas de auditório, musicais, entrevistas, 

telejornais, dentre outros. Isso que acontece apesar de algumas emissoras não terem como 

objetivo principal o ensinar e sim o aumento da audiência.  

Da programação da TV brasileira, o jornalismo aparece com uma audiência 

significativa. As três emissoras que apresentaram maior número de programação 

jornalística são a TV Globo, que tem 20% de sua programação dedicada ao jornalismo; a 

Record, que tem 18,75% e a TV Bandeirantes, com 14,3 % (AGUIAR, 2003). Isso 

propicia, aos telejornais, “um grande poder de penetração e referenciação para seus 

usuários” (PICCININ, 2004, p.04), pautando as conversas diárias de quem assiste TV. E 

                                                            
1 Cíntia Neves de Azambuja é jornalista da TVBrasil, Professora da Universidade Veiga de Almeida e da 
UNISUAM e responsável pela TV Universitária da UNISUAM. 
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eles são muitos. Brasil (2007, p. 18) considera que existem 180 milhões de brasileiros que 

assistem diariamente televisão e, 78 % de toda informação que recebem, são de telejornais, 

o que reforça a questão do poder de penetração. 

Por definição, jornalismo é a “atividade profissional que tem por objetivo a 

apuração, o processamento e a transmissão periódica de informações da atualidade, para o 

grande público, através de veículos de difusão coletiva” (jornal, revista, rádio, televisão, 

cinema, etc.) (RABAÇA; BARBOSA, 1987, p. 346). Isso significa que o jornalista 

recolhe, processa e difunde por qualquer meio de comunicação uma notícia de interesse 

público, com a finalidade de informar e formar, assim como de persuadir e entreter. Apesar 

de Berti (2005, p.43) considerar mais fascinante no trabalho dos jornalistas o fato deles 

fazerem “despertar nas pessoas o desejo e o prazer de ampliarem seus conhecimentos, além 

de conscientizá-las sobre a necessidade de buscar informação, a educação não é citada 

como uma de suas funções. Porém, o Jornalismo pode apresentar reportagens educativas. 

Em suas pesquisas sobre a Teoria das Mediações, Martín-Barbero (2003) concluiu 

que a comunicação não constitui um fim, mas um meio de compreensão e conhecimento. O 

autor chegou a essa Teoria a partir de um estudo que fazia sobre o papel que os meios de 

comunicação de massa exerceram nas diferentes fases da América Latina. Durante suas 

investigações, as atenções de Martín-Barbero se voltam para as transformações sociais, 

econômicas e políticas que ocorriam nos países daquela região entre as décadas de 30 e 50 

do século XX (MONTARDO, 2005).  

Martin-Barbero “deparou-se com as reduções praticadas e não alegadas pelas 

maneiras através das quais a comunicação recebeu tratamento teórico nessa região” 

(ibidem, p.06). A partir dessa constatação, Martín-Barbero propôs uma abordagem 

diferente da comunicação, deslocando o eixo de análise dos meios para as mediações. Isso 

coloca as mediações no centro da comunicação, passando a ser levado em conta o estudo 

das mediações a partir das quais os meios adquiriram materialidade institucional e uma 

densidade cultural (MARTIN-BARBERO apud MONTARDO, 2005).  

Se o conceito de comunicação engloba a possibilidade de mudança do indivíduo a 

partir da comunicação, é possível afirmar que o jornalismo pode influenciar as pessoas. As 

conversas do cotidiano, que ocorrem com base no que foi mostrado no telejornal, acabam 

por influenciar o que o público vai discutir e opinar – o que se caracteriza como 
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agendamento ou agenda setting2, isto é “... um tipo de efeito social da mídia. É a hipótese 

segundo a qual a mídia, pela seleção, disposição e incidência de suas notícias, vem 

determinar os temas sobre os quais o público falará e discutirá" (BARROS FILHO, 1995, 

p.169). O público aprende e se interessa pelo que aparece na mídia, o que significa que os 

veículos de comunicação induzem o público sobre o que ele deve pensar e como deve 

pensar sobre determinados assuntos. Tudo isso é movido pela credibilidade do veículo.  

Podemos receber em tempo real, informações do outro lado do planeta, fato 

impossível de ser realizado antes das grandes invenções tecnológicas de comunicação. A 

partir do momento que as pessoas passaram a ter acesso à informação, a serem expostas a 

outras culturas e perceber suas diferenças na descoberta da existência do outro, 

independente do tempo e do espaço, essas informações passaram a promover as 

transformações do dia-a-dia das pessoas. A partir do reconhecimento simbólico dessas 

diferenças, é possível se falar em “enriquecimento potencial da nossa cultura” (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p. 60). Em outras palavras, os meios de comunicação podem aproximar 

as diferentes culturas e, com isso, transformar culturalmente os povos. Por isso, os meios 

de comunicação são, muitas vezes, apontados como responsáveis pelos fracassos e 

conquistas dos povos, tanto na luta para se defenderem quanto em relação a sua renovação 

cultural. 

A comunicação emerge desse processo de mediação. Sendo assim, é possível dizer 

que o conteúdo das emissoras de televisão é capaz de transformar a cultura. O Jornalismo 

Educativo pode ser inserido nesse contexto. Com isso, é possível perceber que os meios de 

comunicação podem ser vistos como um componente do processo educativo. A mídia é 

parte do processo das ações da educação. Mesmo não tendo formação pedagógica, o 

jornalista exerce o papel de educador quando apresenta informações educativas.  

Para Freire (1971), a comunicação não pode ser vista como mera ferramenta a 

serviço da educação porque a própria comunicação do homem com o meio resulta em 

aprendizagem, ou seja, não é apenas a escola que transmite conhecimento. As pessoas 

estão constantemente aprendendo na relação com outras pessoas, com o meio em que 

vivem, com o que vêem, lêem e escutam dos meios de comunicação. 

                                                            
2 Na tradição de língua inglesa. Essa é uma das Teorias de Comunicação. O termo não foi aportuguesado por 
dificuldade de tradução e sua adoção internacional. 
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É importante lembrar que há outros fatores diretamente relacionados ao elo entre 

Comunicação e Educação: o de que muitos programas de televisão são utilizados em sala 

de aula; o telejornal e outros programas de televisão teriam uma função educativa direta ou 

indireta, da pauta à realização da matéria. Sem esquecer que, segundo a Unesco, “tudo 

pode ser motivo para aprender e desenvolver as capacidades do indivíduo”. Como diz 

Soares (1999, p.19-79) “no campo da inter-relação comunicação/educação, não somente na 

América Latina (...) cresce, em todos os lugares, a sensação de que tem sido feito muito 

pouco em relação ao que deveria estar sendo realizado”. 

A própria Constituição Federal, em seu artigo 221 determina que a produção e a 

programação das emissoras de rádio e de televisão deverão atender a alguns princípios. O 

primeiro deles é a “preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas”. O que podemos observar é que a própria lei, que garante a prioridade à 

educação, faz distinção entre educação e informação. Acreditamos que a finalidade 

educativa pode estar presente em todas as outras finalidades da emissão televisiva 

contribuindo, inclusive, para a obtenção de bons resultados em todas as áreas.  

 

1- JORNALISMO EDUCATIVO 

 

 Jornalismo Educativo pode ser visto como a produção e a distribuição de 

mensagens informativas da atualidade, levando em conta o benefício público, o interesse 

pela vida humana em todas as circunstâncias fazendo com que o público descubra sua 

responsabilidade social3, tornando-se capaz de encontrar um sentido para contribuir com a 

formação de pessoas nesse novo mundo (CONCHA, 1999). O Jornalismo Educativo, 

portanto, poderia circular por essa pluralidade.  

A Constituição Brasileira, em seu artigo 221 estabelece que “a produção e a 

programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: 

I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

                                                            
3 Em linhas gerais, um cidadão com Responsabilidade Social é aquele que “dedica parte de seu tempo, seu 
dinheiro, sua experiência, suas idéias e até mesmo seu carinho em prol da comunidade, melhorando e 
mantendo sua imagem social, e ajudando a construir cidadãos melhores e mais conscientes de suas 
responsabilidades”. Disponível em 
<HTTP://www.sebrae.com.br/br/parasuaempresa/responsabilidadesocial.asp> Acesso em 22 de junho de 
2007. 
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II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo ä produção independente 

que objetive sua programação; 

III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

IV –  respeito aos valores áticos e sociais da pessoa e da família.” 

Diante disso, Bezerra (1999) entende que o papel social da TV está relacionado 

diretamente ao “cumprimento do que estabelece a Constituição brasileira do inciso 1° na 

ordem apresentada (finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas). Portanto, o 

jornalismo puramente informativo não teria primordialmente papel social, enquanto um 

Jornalismo Educativo, por se enquadrar na finalidade educativa, seria preferencial no que 

diz respeito ao papel social dos meios de comunicação citados. Além disso, deve-se levar 

em consideração que dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

apontam a existência de 15,7 milhões de analfabetos absolutos em 2004. Em um país 

carente de educação, saúde e segurança, a educação - principalmente a vinda em veículos 

de grande circulação – são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. 

 Contudo, a Educação, quando associada ao Jornalismo, é vista com certa 

desconfiança, até mesmo e principalmente por quem faz televisão. Isso porque Jornalismo 

é definido – com base na Teoria do Espelho4 (PENA, 2006) - como aquele que reflete a 

realidade e está embasado no fato de que sua função é a de informar e não a de educar.  

Montoro (1973, p. 54) define o Jornalismo Educativo como aquele jornalismo que 

“inclui comunicação por essência; informação por necessidade; formação por desejo de 

orientar; entretenimento por natureza e tudo isso dentro de uma área envolvente que inclui 

estilo, técnica e representação adequadas5”. 

Compartilhamos com Moretzohn (2002, p.194) a compreensão de que não há 

apenas um único modelo de jornalismo, mas várias concepções a partir de formas, métodos 

e objetivos de quem produz o conteúdo e do público a que ele se destina. Para Fonseca 

(2005, p.22) levando em consideração esse pluralismo, “seria possível pensar em 

                                                            
4 Teoria do Espelho – uma das Teorias da Comunicação. Segundo a teoria, as notícias são da forma como a 
sociedade as conhece porque assim determina a realidade. Para Pena (2005, p.125) “a imprensa funciona 
como um espelho do real, apresentando um reflexo claro dos acontecimentos do cotidiano”. 
 
5 Tradução livre do original em espanhol. 
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jornalismo econômico, feminista, sindical, partidário, religioso, literário, empresarial, 

institucional, humorístico, informativo”.  

Quando falamos em reportagens educativas, estamos nos referindo ao Jornalismo 

Educativo. Ou seja, a forma de se fazer Jornalismo com um objetivo além do de informar: 

um Jornalismo preocupado em informar, formar e educar, com uma clara função social. Na 

prática, pode-se afirmar que, ao contrário do teor puramente factual6 do Jornalismo, que se 

resume basicamente a responder às seis perguntas – o quê?, quem?, quando?, onde?, 

como? e por quê? – o Jornalismo Educativo oferece mais: nele estão a informação, claro, e 

outros dados explicativos para que o telespectador tenha condição de aprender novos 

conceitos, adquirir mais conhecimento ou se interessar e ir em busca destes conhecimentos. 

É o que acontece com o Jornalismo Científico7, o Jornalismo Ambiental8, o Jornalismo 

Público9, a Comunicação em Saúde10. No nosso entendimento, todos eles podem ser 

classificados como Jornalismo Educativo.  

Existe, no entanto, uma resistência dos jornalistas em aceitar o termo. Estes 

argumentam que a função de educar é do professor e não do jornalista; Porém, para Rivière 

(2003, p.157):  

 

Os meios de comunicação são educação. Há de dizer com clareza. Não é 
uma afirmação radical ou exagerada. Nós jornalistas não gostamos de 
pensar que somos educadores – eu mesma não havia me dado conta deste 
papel educador, na verdade, até bem pouco tempo – mas isso não justifica 
que se ignore o grande mal-entendido que impede entender o sistema 

                                                            
6 Notícia factual é aquela sobre um acontecimento do dia. A cobertura jornalística de um incêndio, a 
inauguração de uma praça, um tiroteio na cidade são notícias factuais. 
7 O Jornalismo Científico, em linhas gerais, produz reportagens sobre Ciência e Tecnologia. 
8 O Jornalismo ambiental tem como características: 1) ser um jornalismo de investigação; 2) ser um tipo de 
Jornalismo Científico; 3) ser Jornalismo Educativo e pedagógico; 4) saber que tem responsabilidade social 
específica, e 5) deve ser exercido com profissionalismo, objetividade e responsabilidade, sem confundir com 
militância ecológica. (Extraído e traduzido de Bacchetta, 2002. Disponível em 
<http://www.saladeprensa.org/art340.htm> 
9 Também denominado Jornalismo Cívico, é “uma vertente do Jornalismo que se caracteriza por estar a 
serviço do público, livre de interesses políticos e econômicos (...) uma espécie de voz ativa da 
cidadania”(PENA, 2005 p. 155) 
10 A OPS/UNESCO (1993) define a Comunicação em Saúde como sendo "uma estratégia para compartilhar 
conhecimentos e práticas que possam contribuir para a conquista de melhores condições de saúde, que inclui 
não apenas a provisão de informações, como também elementos de educação, persuasão, mobilização da 
opinião pública, participação social e promoção de audiências críticas”.  
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educativo permanente em que estamos através do jornalismo e da 
comunicação em geral.11 (RIVIÈRE, 2003, p. 157)  
 

No caso do Telejornalismo diário, todas as reportagens que informam, formam e 

educam são reportagens educativas, ou seja, podem ser classificadas como Jornalismo 

Educativo. Contudo, o termo Jornalismo Educativo não é usual no Brasil. Tanto que não 

há pesquisas produzidas especificamente sobre Jornalismo Educativo no País, ao contrário 

do que acontece na Argentina, no Chile, na Colômbia, em Portugal, na Espanha, dentre 

outros. Além disso, o termo Jornalismo Educativo, por muitas vezes, é utilizado para 

designar aquele jornalismo voltado para um público específico de alunos e com um 

conteúdo voltado para este segmento, o que, para outros autores, é considerado Jornalismo 

Educacional.  

 No que se refere ao termo Jornalismo Educativo, ele não vem sendo difundido nas 

universidades brasileiras e nem pesquisado, apesar de haver literatura sobre o tema em 

outros países vizinhos. O Jornalismo Educativo tampouco faz parte do currículo como 

disciplina nas instituições brasileiras nem mesmo como eletiva. Na Europa, encontramos 

especialistas e bibliografia sobre o tema. As universidades naquele continente já 

apresentam, em seus currículos, ainda que modestamente, disciplinas que abordam o tema.  

O Jornalismo Educativo na Espanha, por exemplo, é visto como uma disciplina 

optativa do curso de licenciatura em Jornalismo. Ela é denominada Información sobre 

educación y sociedad, em Complutense de Madrid; Periodismo Educativo, em Sevilla; e 

Educación y periodismo, em Málaga (PÉREZ DE LA CONCHA, 1998, p. 38-41). Estas, 

hoje, são as três únicas universidades espanholas que oferecem a disciplina, em um 

universo de aproximadamente 60 instituições de ensino superior12. 

Na Universidad Complutense Madrid (UCM), a disciplina propõe o estudo do 

fenômeno educativo presente na sociedade. A Universidad de Sevilla e a Universidad de 

Málaga já sugerem um jornalismo mais pedagógico. Assim como Perez de la Concha 

                                                            
11 Los medios de comunicación son educación. Hay que decirlo con claridad. No es una afirmación radical o 
exagerada. A los periodistas no nos gusta pensar que somos educadores – Yo misma no me he dado cuenta de 
este papel educador, la verdad, hasta hace bien poco – pero esto no justifica que se ignore el gran 
malentendido que impide entender el sistema educativo permanente en el que estamos a través del 
periodismo y de la comunicación en general. 
12 Lista das Instituições de Ensino na Espanha disponível em <http://lem.eui.upm.es/edues.html> 
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(ibidem, p. 38), acreditamos que as duas linhas deveriam ser complementares, ou seja, 

“informar sobre educação e educar com a informação”.   

Nessas três universidades, o Jornalismo Educativo está diretamente ligado a 

jornalismo especializado, ou seja, é o que: 

Estuda a produção de mensagens informativas que divulgam as diferentes 
particularidades do ser humano, de forma compreensível e atrativa, ao 
maior número de pessoas, com a finalidade de dar sentido à realidade 
através dos meios de comunicação13 (PEREZ DE LA CONCHA, 1998, 
p.40). 

 
 De todos os gêneros, a coluna de análise e as críticas são os mais didáticos do 

jornalismo, porque neles o jornalista informa de maneira que os destinatários passem a ter 

interesse e a sentir necessidade de conhecer melhor o tema, qualquer que seja ele - avanço 

tecnológico, comida, livro, idéia econômica etc. O autor lembra que, “para muitos, não 

basta saber o que passou, nem quem atuou ou por quê. Precisam saber como combater 

tanta injustiça, tantos desajustes, tanto horror e tanta morte. Ou como apoiar outras pessoas 

ou entidades que significam futuro e esperança” 14 (ibidem, p. 42).   

Em um primeiro momento, o Jornalismo Educativo pode parecer utopia ou algo que 

não vende jornal e não ganha espaço publicitário nas emissoras de TV. Devemos lembrar 

que os telespectadores da TV Britânica BBC consideram-na uma das melhores emissoras 

do mundo, pagam para assistir a sua programação recheada de documentários e de 

Jornalismo Educativo. No Brasil, programas com conteúdo educativo vêm sendo exibidos 

há anos, como o Globo Repórter, que está no ar há 25 anos, Um pé de quê?, do Canal 

Futura, dentre outros. E as séries da TV Globo no Jornal Nacional renderam DVDs que 

vêm fazendo sucesso, inclusive dentro das salas de aula. Os canais fechados, que são 

pagos, também apresentam muitos programas com Jornalismo Educativo. Acreditamos que 

o público não consome Jornalismo Educativo pelo fato de ele não existir ou não ser 

freqüente em nossa programação. Contudo, na Europa, a percepção do público nos parece 

                                                            
13 Tradução nossa: Estudia la producción de mensajes informativos que divulgan las distintas especialidades 
del saber humano, de manera compreensible e interesante, al mayor número posible de personas, con el fin de 
dotar de sentido a la realidad, a través de los medios de comunicación. 
14 Tradução nossa: Para muchos, no basta saber qué pasó, ni quién actuó o por qué. Necesitan saber cómo 
combatir tanta injusticia, tantos desajustes, tanto horror y tanta muerte o cómo apoyar a otras personas y 
organizaciones que significan futuro y esperanza. 
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estar mais apurada, já que, como dissemos, o conceito de Jornalismo Educativo está mais 

difundido.  

Para saber como é feito e ensinado o Jornalismo Educativo na TV Universitária, foi 

realizada uma pesquisa nas três universidades que mais produzem programas para o Canal 

Universitário do Rio de Janeiro. Dessa forma, foi possível verificar de que forma os futuros 

jornalistas estão sendo preparados para produzir Jornalismo Educativo e qual a concepção 

que os jornalistas e futuros jornalistas têm da função educativa do jornalismo. Ou seja, se 

existe, na prática, uma preparação para a realização de um Jornalismo Educativo, mesmo 

que não seja conhecida essa nomenclatura. 

A escolha de três universidades que produzem para a UTV deveu-se ao fato de que 

nelas podem-se encontrar professores e alunos de Jornalismo de várias instituições de 

ensino filiadas às TVs Universitárias que participam da produção de programas de 

categorias diferentes. A maioria é jornalística.  

A finalidade das TVs Universitárias é a de colaborar efetivamente para o 

desenvolvimento social, educativo, científico, cultural, artístico e econômico do País. Seu 

objetivo está voltado para a “promoção da educação formal e não formal e de estimular a 

produção, por terceiros, de programas educativos, informativos, científicos, culturais, 

artísticos e de serviços” - conforme Estatuto da Associação de Televisão das Universidades 

do Rio de Janeiro/UTV. Essa característica das Televisões Universitárias nos leva a 

imaginar que toda sua programação jornalística deveria ter como premissa a educação. 

O Jornalismo Educativo deve fornecer ao público elementos para que ele possa tirar 

suas próprias conclusões dos fatos sem usar didatismo, mas sim linguagem jornalística. Em 

matérias sobre poluição da água, por exemplo, o telespectador pode chegar a conclusões 

diversas, como a de que ele é capaz de melhorar a qualidade da água em sua própria cidade 

sem que isso seja mencionado diretamente pelo repórter. Portanto, pode-se dizer que há 

uma cumplicidade entre o Jornalismo Educativo e a Educação.  

 Para Sinopoli (2006, p. 23) é desnecessária a explicação do que seja ‘comunicar 

educando’, já que, para ele, o primeiro termo (comunicar) implica no segundo (educar). 

Para o autor, “em jornalismo, informar é básico. Mas não se pode informar deformando. 
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Um conteúdo jornalístico é sério quando damos conta de que ele está formando. Isso é 

educação15”. 

Amaral (1967, p. 24-25) já definia as funções da imprensa como sendo quatro: a 

imprensa teria a função política, econômica e social, educativa e de entretenimento. Para 

ele, a função educativa da imprensa é cumprida de várias maneiras: 

 
(...) seja com a publicação do noticiário internacional, dos debates da 
Câmara e do Senado, das reportagens com expressões mundiais das 
múltiplas atividades humanas, de páginas especializadas sobre os 
problemas educacionais, de comentários e editoriais. As técnicas 
audiovisuais não são mais consideradas auxiliares do ensino, mas 
juntamente com a imprensa ‘os instrumentos necessários para uma 
educação universal e permanente de jovens e adultos’.  

 

3- JORNALISMO EDUCATIVO NA TV UNIVERSITÁRIA 

 

A Televisão Universitária proporciona a integração entre ensino, pesquisa, extensão 

e socializa seus atores principais, que são os alunos, os professores, os dirigentes, os 

funcionários e a comunidade onde atua. Por ser um canal vinculado à formação de novos 

profissionais de Jornalismo, professores, alunos e profissionais de comunicação deveriam 

ter conhecimento sobre Jornalismo Educativo.  

O que se pode observar ao longo da pesquisa sobre Jornalismo Educativo nas TVs 

Universitárias (AZAMBUJA, 2008) é que o tema é desconhecido ou pouco difundido na 

UTV entre os estudantes e até mesmo entre os próprios jornalistas. Isso porque no Brasil, 

ao contrário do que acontece em outros países, não há uma cultura de Jornalismo 

Educativo. O objetivo da pesquisa era verificar qual a concepção dos profissionais 

responsáveis pela formação de novos jornalistas sobre Jornalismo, até que ponto eles 

concebem o Jornalismo Educativo e se o Jornalismo Educativo aparece na prática dos 

professores.  

Para analisar o discurso dos jornalistas, profissionais de TV e estudantes que 

produzem programas para a UTV, fundamentamos nossa investigação no Modelo de 

Estratégia Argumentativa –MEA - (CASTRO; FRANT, 2000), um modelo alternativo de 

análise do discurso baseado na Teoria da Argumentação (PERELMAN; OLBRECHTS-
                                                            
15 Tradução livre do original em espanhol. 
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TYTECA, 2002). O modelo leva em conta o fato de que as pessoas não podem dizer 

livremente o que quiserem por causa de regras sociais. 

O contexto de enunciação é fundamental para se ter acesso aos acordos 
sobre os quais a argumentação se baseia. A linguagem cotidiana é 
regulada por regras, regras de uso, oriundas de consensos nas práticas 
sociais, que devem ser explicitadas pela análise de discurso. Não se trata 
apenas de conhecer o contexto em que sujeito se expressa, mas a 
complexidade de elementos motivadores dessa expressão, ou ainda, a 
atividade em que está engajado. (CASTRO; FRANT, no prelo, p.46) 

 

Para Rizzini, Castro e Sartor (1999, p. 110), esse modelo é eficaz quando se deseja 

encontrar “quando buscamos a compreensão dos modos de vida e visões de mundo de 

grupos específicos.” As autoras acreditam que  

(...) quando alguém fala ou escreve, o faz para um outro ou outros com 
um objetivo determinado (...) Um discurso é preparado pelo seu autor 
com uma intenção, mesmo que esta não seja totalmente clara para ele. A 
análise buscará explicar a quem o falante está se dirigindo, o que ele diz e 
qual sua intenção. (idem, p. 100) 

 

O MEA foi escolhido como modelo de análise do discurso porque nosso material se 

constituiu basicamente de falas e porque pretendemos buscar o sentido produzido pelos 

sujeitos através da análise dos argumentos utilizados por eles ao defender seus pontos de 

vista. Nosso objetivo foi, através do MEA, buscar na atividade do sujeito o sentido do que 

ele disse. 

Para iniciar a pesquisa, elaboramos perguntas de forma a guiar as entrevistas e 

produzir material que fosse comparável. Foram elas: 

1- O que você entende por Jornalismo? 

2- Qual a função do jornalista? 

3- O que você achava de jornalismo antes de entrar para o curso e agora que atua? 

4- Você sabe o que é Jornalismo Educativo? 

5- É possível encontrar Jornalismo Educativo na UTV? 

O campo da pesquisa foi a TV Universitária do Rio de Janeiro (UTV) por ela 

incorporar profissionais de comunicação atuando na área de formação profissional e 

estudantes de jornalismo - ambos atuando em programas que, teoricamente, deveriam ter 

preocupação quanto ao conteúdo, já que se trata de uma Televisão Universitária.  
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A UTV tem como parceiras 12 (doze) Instituições de Ensino e de Pesquisa 

dentre públicas e particulares. Elas são responsáveis pela produção dos 39 programas da 

grade de programação da emissora. Ao observar os programas produzidos por essas 

instituições, optamos por selecionar algumas delas. O primeiro critério utilizado para a 

seleção foi a quantidade de programas produzidos pelas instituições, o que, por sua vez, se 

reflete no número de profissionais e estudantes envolvidos na produção dos mesmos. O 

segundo critério foi o número de programas com linguagem jornalística, já que nosso 

objetivo era verificar que tipo de jornalismo estava sendo produzido ali. Nosso campo, 

portanto, ficou delimitado em três instituições de ensino produtoras de programas para a 

UTV – duas de ensino particular e uma pública.  

A pesquisa mostrou que o termo Jornalismo Educativo é desconhecido por todos os 

depoentes das três TVs Universitárias visitadas. Apesar de não terem nenhum 

embasamento teórico sobre o tema, devido à escassez de literatura sobre Jornalismo 

Educativo e pouca difusão do mesmo, eles reconhecem a importância da promoção da 

reflexão pelo jornalismo.  

De acordo com o Estatuto da Sociedade de Televisão das Universidades do Rio de 

Janeiro, o objetivo da UTV é de “produzir, co-produzir, pós-produzir, adquirir, alienar, 

distribuir e transmitir (...) programas educativos de natureza informativa, cultural, 

esportiva e recreativa que promovam a educação permanente”. Portanto, é clara no 

Estatuto a função educativa da UTV. Também é evidente que a programação tem de ser 

toda educativa, inclusive aqueles programas de natureza informativa. Isto significa que o 

Jornalismo Educativo deveria estar sendo difundido, pesquisado, estudado pelas TVs 

universitárias. Porém, o espaço da TV universitária é utilizado quase que exclusivamente 

como um local de formação para o mercado de trabalho. O espaço universitário não é 

utilizado para a promoção e a criação de novas linguagens e formatos, papel de suam 

importância. Em contrapartida, observa-se um claro interesse em dar visibilidade à 

produção e ao nome da Instituição por parte das TVs universitárias pesquisadas.  

Além disso, os profissionais citam os interesses comerciais como empecilho para 

sua produção de Jornalismo. A função do jornalista, segundo eles, é de informar e, no 

máximo formar. Mas não teria a educação como finalidade. Eles, portanto, não associam a 

palavra formar com educar. É comum, inclusive, ver a palavra Educação associada quase 
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sempre à escola, à sala de aula, à educação bancária, que deposita conhecimento. Os 

depoentes acreditam que educação seja chata, cansativa e não vêem como fazer educação 

sem ser chato. Ao mesmo tempo em que acham chato, acreditam que é importante falar em 

educação e jornalismo. Há uma aceitação rápida da associação das palavras educação e 

jornalismo por parte dos profissionais e estagiários e um pouco de resistência por parte dos 

dirigentes.  

Diante destes dados, verificamos que não há nenhuma experimentação científica 

sendo realizada nas TVs universitárias. A conclusão foi de que as instituições estão se 

aproximando mais dos interesses comerciais (de divulgação do nome da instituição) e de 

ser local de treinamento para entrar no mercado de trabalho. Isso não significa que preparar 

para o mercado de trabalho não seja importante. Porém, é importante preservar, no espaço 

acadêmico, um ambiente de aprendizagem, capaz de comportar um centro de formação de 

novos profissionais e, ao mesmo tempo, um laboratório de pesquisa de novos formatos e 

linguagens para a televisão brasileira. 

Ao cruzar os dados coletados a partir dos discursos de dirigentes, estudantes e 

profissionais sobre educação, verificamos que é freqüente a idéia de que educação está 

diretamente relacionada à sala de aula, à didática e não ao jornalismo. Percebe-se que as 

concepções apresentadas pela maioria dos depoentes sobre educação é de algo chato, 

cansativo ou que está distante de entretenimento, já que algo chato não poderia entreter.  

O fato de os estudantes reconhecerem a importância educativa do jornalismo pode 

ser um indicativo na direção de uma mudança na qualidade do jornalismo produzido na 

UTV. A receptividade ao tema, independente de críticas e associações ao didatismo, 

também evidencia a possibilidade de produzirem Jornalismo Educativo. O desejo de 

produzir algo novo evidenciado por parte dos dirigentes de TVs universitárias pode ser um 

caminho, uma brecha para se tentar um jornalismo diferenciado. Até mesmo o desejo de 

ser um jornalista pleno, um profissional que informa e forma, consideramos um incentivo 

para a busca de novos formatos que contemplem o Jornalismo Educativo.  

 

3- O FUTURO DA TV UNIVERSITÁRIA 
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É fato que o tema vem se mostrando importante. É fato também que a linguagem 

nas tevês universitárias deveria ter, como premissa, atingir os objetivos de promoção da 

cidadania. Contudo, também é visível que os dirigentes das TVs Universitárias deveriam 

repensar a TV universitária, vendo-a como um espaço de pesquisa sobre televisão. Em 

contrapartida, o jornalista de hoje precisa buscar, cada vez mais, um diferencial. Ele 

precisa desenvolver um trabalho socioeducativo em um mundo em que se fala muito sobre 

responsabilidade social e cidadania e pouco se faz efetivamente.  

Um Jornalismo Educativo é capaz de contribuir para a formação de uma TV de 

qualidade e, desta forma, ajudar a difundir conhecimento e participar do processo de 

educação.  

Para isso, são necessários profissionais de televisão mais preparados e com 

capacidade de fazer da educação um instrumento de informação, de lazer e de 

entretenimento. 

Uma programação de televisão pode ser ruim mesmo com um conteúdo 
interessante. A qualidade em televisão depende da adequação da 
narrativa. É o profissional desta mídia que irá fazer as escolhas adequadas 
à comunicação do conteúdo e ajudar a promover a reflexão. Esta é umas 
das razões que demonstram que a formação e a experiência do 
profissional de televisão são tão importantes16.  

 
As Instituições de Ensino Superior que mantêm televisões universitárias têm um 

espaço privilegiado para pesquisas de linguagens e formatos novos para a televisão 

brasileira, um espaço que não está sendo explorado para a produção de pesquisas 

acadêmicas. Ao contrário, ele acaba por reproduzir modelos comerciais, com interesses 

comerciais, implicitamente relacionados à visibilidade dada à instituição ou de prestação 

de contas à sociedade (como no caso da instituição pública) ou ainda de cumprimento da 

grade de programação da UTV (que deve ir ao ar).  Não se pode esquecer que a televisão é 

um fenômeno social que merece ser estudado em toda a sua complexidade.  

Como lembra Coutinho (2006, p.112) “a Universidade (...) não tem como único 

objetivo formar mão-de-obra técnica para as empresas e instituições públicas (...), ela 

também tem como objetivo propor alternativas para os problemas sociais que se 
                                                            
16 Trecho da entrevista com Fabio Junqueira para a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e 
Adolescentes, disponível em 
<http://www.riosummit2004.com.br/entrevista.asp?id_noticias=1157&idioma=por&forum> Acesso em 22 
de junho de 2007.  
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apresentam”. TVs universitárias se apresentam como espaço privilegiado para o estudo do 

Jornalismo Educativo que acreditamos ser uma forma de se fazer jornalismo de qualidade, 

jornalismo mais responsável e que ajude a formar o cidadão. Além disso, o Jornalismo 

Educativo está de acordo com o que prega o Estatuto da UTV e das necessidades da 

sociedade como um todo.  
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