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Resumo: A TV pública, em geral, diferentemente das televisões comerciais, oferece 

uma programação que tem como premissa priorizar a oferta na área de cultura e a 

informação. Nesse contexto observamos uma preocupação na montagem da 

programação da TV Brasil em atender os variados públicos que possui, principalmente 

aquele com um potencial de crescimento: o jovem. Nesse sentido, percebemos formatos 

diferentes em três programas que possuem uma estrutura que conversa com a juventude: 

Estúdio Móvel, Paratodos e Rede Jovem de Cidadania. Durante a pesquisa, procurou-se 

analisar em que medida essa TV prioriza a "qualidade" da programação jovem ao invés 

do entretenimento. Para entender como ocorre a apropriação do universo jovem na 

televisão, avaliamos também a estrutura dos três programas tomados como recorte. 
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 Há muito tempo discute-se qual o papel da televisão e qual seria o seu lugar 

enquanto meio de comunicação diante a tantas possibilidades como entretenimento, 

educação, cultura e etc. 

  A programação da TV brasileira, ainda que muito difusa em suas 

especificidades, se mantém parecida no que se refere ao conteúdo que circula nas 

principais emissoras comerciais do país. O telespectador que não se identifica com tal 

conteúdo, se afasta da televisão ou acaba se deixando absorver por ela, consumindo o 

que ela lhe oferece e se acostumando em receber as mesmas informações e o mesmo 

entretenimento em "roupagens" diferentes.  

 Se refletirmos o real papel da televisão na sociedade tendo em mãos à obra de 

Jesus Martín Barbero, enxergaremos essa televisão com um potencial de mediadora 

social, funcionando como um ponto de encontro de nossa sociedade, que vive uma 

espécie de "solidão", no sentido de estar cada vez mais individualista e envolvida no 

desejo de ter e de ser alguém, e que, na medida em que todos ligam a TV e assistem à 

uma telenovela, formam o que o autor chama de "comunidade emocional", e de alguma 

maneira se relacionam, pois a estrutura social em que vivem é também construída por 
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esse " estar a par" do que se passa na TV. Sendo assim, todos vêem a televisão com um 

grande potencial transmissor de informação e conhecimento, já que além de levar o 

conhecimento às pessoas, teria o poder propagador do mesmo, à medida em que o 

assunto fosse inserido no cotidiano das pessoas.  

 Ao mesmo tempo, é impossível criar uma televisão onde o entretenimento não 

faça parte da programação, afinal, todas as faixas etárias assistem a telinha que oferece - 

para alguns - uma programação especial para cada uma delas. À luz de Arlindo 

Machado, que é contra a noção de "TV educativa", percebemos que a televisão não 

pode deter a responsabilidade de educar uma nação, não a educação "tradicional", 

aquela em que aprendemos a somar, escrever corretamente, ou as substâncias do solo, 

da atmosfera, etc. De fato, no momento em que ligamos a TV sempre aprendemos, para 

o bem ou para o mal. Toda a informação contida na tela impacta de alguma forma no 

cérebro de quem o assiste. Entretanto, assim como a literatura e o cinema conservam o 

potencial educacional, ambos não podem assumir a função educativa, que tenha 

vínculos exclusivos com a educação. Além disso, os profissionais que trabalham com 

comunicação e os que estão na área de educação pensam em caminhos diferentes, que 

muitas vezes, não há como se cruzarem. 

 O grande problema quando se trata do conteúdo da televisão, é que ele não é 

encarado como o personagem principal da TV, ao contrário, assume um papel de 

ferramenta para se chegar à um resultado final: a alta audiência. A conseqüência disso, 

pode ser muito mais grave do que a falta de diversidade de cultura, mas sim, a 

construção de um indivíduo desinteressado na sociedade em que vive. Para Danilo 

Rothberg, o desinteresse político pode ser uma decorrência natural desse quadro: 

Se as próprias emissoras de TV aberta encontram-se desimpedidas 

para exibir conteúdo de qualidade notadamente discutível como 

estratégia para atrair consumidores incautos, e se das próprias 

emissoras não se exige compromisso com a oferta de programação 

que informe a experiência democrática e a cidadania, o que dizer da 

percepção do público em relação à seriedade da própria sociedade em 

que vive? (ROTHBERG, 2011, p. 11) 
 

 Entretanto, um novo personagem parece dinamizar a programação das 

emissoras. Devido à intensa introdução de novos meios eletrônicos na vida das pessoas, 

bem como as técnicas que influenciam desde o trabalho de um engenheiro ao do editor 

de televisão, todas as áreas tiveram de incorporar a nova "linguagem" trazida com as 

novas tecnologias, combinando oralidade e visualidade. Martín-Barbero, no capítulo 

"Tecnicidade, identidades, alteridades: mudanças e opacidades da comunicação no novo 
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século", do livro: Sociedade Midiatizada, reflete sobre essa capacidade "visual" dos 

jovens, não como uma negação à linguagem ou a leitura, mas sim um reconhecimento 

com a tecnologia que já faz parte de sua formação: 

É nas novas gerações que essa cumplicidade opera mais fortemente, 

não porque os jovens não saibam ler ou leiam pouco, mas, sim, porque 

sua leitura já não tem o livro como eixo e centro da cultura. Deste 

modo, é a própria noção de leitura que está em questão, obrigando-nos 

a pensar a desordem estética que as escritas eletrônicas e a experiência 

audiovisual introduzem.  

(BARBERO, 2006) 

 

 Durante algum tempo, pensou-se que esse potencial educacional da televisão 

deveria estar concentrado na programação das TVs públicas, pois estas sim, teriam um 

"compromisso" com a sociedade. Com essa associação, veio também a ideia de que a 

TV pública faria programas desinteressantes. Porém, este trabalho discute a qualidade 

destes novos programas, que nada parecem ter de monótonos. Os programas aqui 

discutidos trazem uma grande bagagem cultural, deixando-se influenciar pelas temáticas 

dos jovens, e também por suas linguagens, não só verbais mas também a linguagem 

social. Muitas vezes isso acontece de forma direta, a medida que em vários programas 

são os jovens que assumem o personagem central. 

 Em busca de respostas sobre esse "lugar" do jovem na televisão, principalmente 

na TV pública, tendo em vista a colocação da cultura e da informação como prioridade 

desse tipo de emissora, em lugar do entretenimento, três programas foram estudados: 

Estúdio Móvel, Paratodos e Rede Jovem de Cidadania, cada um representado por um 

episódio, escolhido por critérios de disponibilidade e atualidade, cada um com trinta 

minutos de duração, em média. 

Estúdio Móvel: um espaço aberto a cultura 

 

 O programa Estúdio Móvel faz parte da programação da TV Brasil desde maio 

de 2010, trazendo à emissora um programa com a roupagem jovem e também destinada 

à ele. No site da emissora, a estréia do programa foi anunciada como : 

Estúdio Móvel é o novo programa da TV Brasil voltado para o público 

jovem com estreia marcada para o dia 3 de maio, segunda-feira. 

Apresentado por Liliane Reis, a nova produção busca um retrato do 

jovem urbano e contemporâneo. Para isso, o tradicional estúdio 

fisicamente limitado foi transformado em algo móvel. E desse 

conceito novo surgiu a ideia do nome, um estúdio que pudesse ir às 

ruas: Estúdio Móvel. (ESTÚDIO MOVEL, 2010). 

 

 À primeira vista, entendemos o porque do programa carregar o estereótipo 

jovem, pois se trata, na verdade, de um programa que busca a cultura que não é exposta 

http://tvbrasil.ebc.com.br/estudiomovel/
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na grande mídia e como seu nome diz, funciona como um estúdio móvel, onde os 

artistas são encontrados aonde quer que estejam, revelando quais são as tendências 

musicais mais atuais, bem como as tendências do cinema, das artes plásticas, dos 

quadrinhos, dos curtas, etc; e quem são os artistas por trás das obras. Além disso, o 

programa também abre portas para outras manifestações artísticas, como o teatro, a 

animação, os esportes, entre outros.  

 Outro destaque do programa, é a forma inusitada e livre de se fazer reportagens. 

Além do tradicional material, câmera e microfone, o Estúdio móvel se utiliza de 

recursos como a internet, o Skype, além de trabalhar com um movimento de câmera 

mais dinâmico, sem a preocupação com o tripé ou o perfeito enquadramento da 

imagem, sem falar no espaço onde as entrevistas acontecem, que podem ser desde  

parques, praias, campos ou onde o entrevistado estiver, ou ainda, dentro do ônibus do 

programa : 

Uma das inovações é a aproximação da linguagem da televisão com a 

linguagem web. Hipertextos permeiam as entrevistas e trazem pílulas 

e curiosidades sobre o assunto. Os movimentos de câmera também são 

outro diferencial. A mobilidade está presente em todo momento e a 

regra é não utilizar o tripé. Quem assina a direção é Denise Moraes, 

que trouxe a bagagem do Re[corte] Cultural - antigo programa da 

emissora com Michel Melamed. (ESTÚDIO MÓVEL, 2010). 

 

 De fato, esse novo formato de programa cria uma linguagem de aproximação 

com o público jovem, pois, em geral, grande parte do que está relacionado à cultura em 

programas das grandes mídias, tem o enquadramento estabelecido pelo sistema 

comercial. Gravadoras e distribuidoras e as personalidades que "mais entendem do 

assunto" acabam definindo o que é bom e o que é ruim. Dessa forma, com a pouca 

diversidade de manifestações culturais, os espectadores tendem a aderir ao modelo de 

cultura ditado pela grande mídia. 

 Os artistas brasileiros (mais especificamente aqueles ligados a música) 

encontram espaços na TV Globo como o "Caldeirão do Hulk", "Encontro com Fátima 

Bernardes", "Domingão do Faustão", "Altas Horas" e "Programa do Jô", que não 

possuem estrutura nem demanda comercial para abrirem espaço para outras 

manifestações culturais. A qualidade da programação da TV Globo não é um assunto 

que este trabalho pretende discutir, mas, ainda que haja um "esforço" para trabalhar 

essas questões culturais, a emissora ainda fica muito longe no que diz respeito à 

diversidade do que também é considerado cultura.  
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 Em matéria autoral publicada na revista Cult, Arlindo Machado declara "que a  

discussão sobre a qualidade é indispensável, sejam quais forem nossas concepções de 

televisão" (MACHADO, 2010). Na mesma matéria, Machado cita o livro The question 

of quality, de Geoff Mulgan, em que o autor do livro enumera pelo menos sete possíveis 

significados da palavra "qualidade", no que se refere ao universo da televisão. Pela sua 

relevância, apresentamos uma síntese deles a seguir: 

 Qualidade pode ser (1) um conceito puramente técnico, a capacidade de usar 

bem os recursos expressivos do meio: a boa fotografia, o roteiro coerente, a boa 

interpretação dos atores, a indumentária de época convincente etc. Esse conceito 

encontra-se difundido principalmente entre os profissionais que fazem televisão. Na 

direção contrária, qualidade pode ser (2) a capacidade de detectar as demandas da 

audiência (análise de recepção) ou as demandas da sociedade (análise de conjuntura) e 

transformá-las em produto, abordagem predileta dos comunicólogos e também dos 

estrategistas de marketing. A qualidade pode ser também (3) uma particular 

competência para explorar os recursos de linguagem numa direção inovadora, como o 

requer a abordagem estética. Já a abordagem que Mulgan chama de “ecológica”, 

identificada com o ponto de vista dos educadores e religiosos, prefere privilegiar (4) os 

aspectos pedagógicos, os valores morais, os modelos edificantes e construtivos de 

conduta que a televisão está potencialmente apta a promover. Mas se a televisão é vista 

como um ritual coletivo, a qualidade pode estar (5) no seu poder de gerar mobilização, 

participação, comoção nacional em torno de grandes temas de interesse coletivo, 

abordagem melhor identificada com o ponto de vista dos políticos, sejam eles de 

esquerda ou de direita. Outros, pelo contrário, podem encontrar mais qualidade (6) em 

programas e fluxos televisuais que valorizem as diferenças, as individualidades, as 

minorias, os excluídos, em vez de a integração nacional e o estímulo ao consumo. Por 

fim, se é difícil conciliar tantos interesses divergentes, a qualidade pode estar (7) 

simplesmente na diversidade, o que significa dizer que a melhor televisão seria aquela 

abrisse oportunidades para o mais amplo leque de experiências diferenciadas.   

  Todas as concepções de qualidade elencadas acima são importantes para o 

debate e compreensão do que seria uma TV ideal. Todas parecem adequadas quando 

procuramos uma máxima sobre o que de fato significa qualidade, entretanto nos 

propósitos desse artigo considera-se mais pertinente a definição número sete. Nesta 

propõe-se pensar a qualidade a partir da diversidade, sendo a melhor TV aquela que 

oferecesse um maior leque de manifestações culturais. Essa perspectiva parece valorizar 
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a autonomia dos cidadãos, julga ser importante que os indivíduos decidam por si o que 

consideram bom ou ruim.  

 Retomando o diálogo com o trabalho de Danilo Rothberg entendemos ser papel 

da mídia pública oferecer o tipo de informação, conteúdo e cultura que sirva para o 

avanço do pensamento da sociedade, para seu desenvolvimento: 

Em relação à oferta de mídia, a questão é procurar saber o que um 

indivíduo quer ter disponível na TV, não somente porque ele pode ter 

interesse em assistir, mas aquilo que ele quer que seja oferecido para 

todas as outras pessoas de sua sociedade, porque ele entende aquilo 

como importante para o refinamento das ideias e a formação plural do 

pensamento da coletividade (ROTHBERG, 2011, p.21) 

 

 Neste trabalho, percebe-se um esforço por parte da TV Brasil para que o mínimo 

dessa diversidade seja oferecida, o que poderia ser entendido como uma busca de 

distinção, de qualidade. No programa Estúdio móvel veiculado em dia 06/11/13, o 

músico Lucas Santtana é recebido para falar sobre seu trabalho e seu último álbum: O 

Deus que devasta, mas também cura , inspirado em temas como o amor, se dividindo 

entre a melancolia e ritmos quentes.  

 Quando a entrevista começa, a apresentadora Liliane Reis o questiona sobre o 

nome do álbum (O Deus que devasta, mas também cura), e o músico responde que o 

nome surgiu de uma troca de twitter. No decorrer da entrevista, Lucas Santtana fala 

sobre a organização das músicas no álbum e de como foi a seleção para o mesmo. 

 Ainda que a primeira vista possa parecer uma entrevista tradicional, o programa, 

na verdade, parece criar uma atmosfera bem íntima entre entrevistado e entrevistador. A 

conversa é dotada de uma informalidade sutil, como se o telespectador pudesse 

participar dela.  O ambiente em que a entrevista acontece é dentro do Galpão de Artes 

Tom Jobim,de cor forte, vermelha, com alguns elementos decorativos modernos, o que 

transmite uma ideia de jovialidade e originalidade, que não foi escolhido por acaso, 

além de ser bem próximo ao local onde mora o cantor. Durante o decorrer da entrevista, 

vídeos de apresentações do cantor são expostos, como forma de dinamizar o programa e 

ilustrar a conversa. 

 No que diz respeito à linguagem, não há uma tentativa de incorporar gírias ou 

típicas palavras usadas pelos jovens e adolescentes. Há apenas uma preocupação em que 

a entrevista seja fluida e com características de uma conversa informal. 

 Também neste mesmo episódio, a apresentadora conversa com o artista plástico, 

cenógrafo e curador Alexandre Murucci que também foi o idealizador da ARTIGO Rio, 
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feira de arte contemporânea que teve sua segunda edição em 2013. A conversa se inicia 

justamente sobre a ideia da criação dessa feira no Brasil,  e Murucci conta que a ideia 

partiu do momento em que vive o mercado de arte hoje no país, onde há um grande 

interesse das pessoas em entrar para esse universo, participar de feiras, adquirir obras, 

mas o preço das mesmas ainda continuava caro demais. Dessa forma, a ideia de uma 

feira que tivesse um preço mais acessível funcionaria para democratizar o acesso à arte 

e privilegiar principalmente os jovens artistas dentro do mercado. 

 E como última atração do episódio, o programa apresenta Carlon Hardt, sócio 

da Cia. De Canalhas, um estúdio visual especializado em produzir materiais gráficos 

para o meio musical. O programa traz a animação produzida por ele para a banda 

curitibana "Splippleman", o clipe "Me Myself" e ainda uma conversa sobre o mercado 

de animação para os jovens no Brasil. Dessa vez não acontece uma entrevista com a 

apresentadora, e em meio a exibições do clipe, Carlon aparece sozinho falando sobre a 

animação e todo o trabalho de dar vida ao personagem. 

 Além da conversa sobre a produção de Carlon, ele comenta sobre o mercado de 

animação no Brasil, que tem se valorizado devido à uma lei que regula a porcentagem 

de produções nacionais na TV à cabo, e valoriza a produção de séries, curtas, longas 

dentre outros gêneros audiovisuais. 

 

O desconhecido se revela no Paratodos 

 O programa Paratodos, também exibido pela TV Brasil, vai ao ar aos sábados às 

16:00h, e possui como tema central a cultura, seja ela em qualquer uma de suas 

representações. A ideia é dar espaço para que os artistas desconhecidos do Brasil 

encontrem um lugar onde possam mostrar seu trabalho, não importando de onde sejam 

ou de qual estilo seja sua obra. No site oficial do programa, ele aparece como um local 

de oportunidade para a manifestação da diversa cultura brasileira: 

O Paratodos procura mostrar a cultura popular, as festas tradicionais 

brasileiras - como o carnaval e as festas juninas -, a tradição mantida 

pelos pequenos povoados nas danças, tal qual a catira, e o ritmo das 

periferias, com manifestações artísticas que vão do funk ao baião. 

Acrescente a essas reportagens, outras tantas enfocando iniciativas 

pioneiras, como oficinas de arte e de incentivo à leitura. 

(PARATODOS, 2009). 
 

 O programa funciona com dois apresentadores que fazem as chamadas para as 

matérias. No episódio: Cinema, teatro e música no Paratodos, exibido no dia 08/03/14, 

os apresentadores começam com a frase de Mário de Andrade: "Ninguém escreve para 
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si mesmo, a não ser um monstro de orgulho. A gente escreve pra ser amado, pra atrair, 

encantar, etc." E é justamente o Mário de Andrade, o patrono do grupo de teatro 

Companhia de Feijão, que serviu de inspiração para  o recente trabalho da companhia, a 

peça Armadilhas Brasileiras. No espetáculo, o questionamento é “quem é o homem 

brasileiro?”. A reportagem veiculada traz imagens do espetáculo, associadas a 

informações sobre o escritor. 

 No mesmo episódio, o programa apresenta os cines "drive in", que funcionam ao 

ar livre. Na reportagem, trata-se de um drive in que funciona em Osasco, região 

metropolitana de São Paulo. O Cine Chaparral resgata o charme dos antigos autocines, 

em que os espectadores assistem ao filme de dentro dos carros. A reportagem conta 

sobre esse resgate do cinema que visa torná-lo acessível para todos, pois, até então, só o 

Cine Drive in de Brasília funcionava no Brasil. 

 Na chamada para o intervalo, o programa reserva momentos em que artistas de 

rap e soul, exibem um pequeno trecho de uma música. 

 O Paratodos traz também o trabalho do trio Conversa Ribeira, que interpreta um 

repertório de música caipira com melodias folclóricas da moda de viola atualizadas pelo 

próprio grupo, em uma roupagem mais contemporânea. O resultado é um trabalho 

delicado e de muito bom gosto, que o programa exibe fazendo a cuidadosa referência à 

raiz da música caipira e as referências contemporâneas. 

 Seguindo o programa, é exibida uma reportagem sobre cinquenta obras de 

grandes artistas do Modernismo no Brasil que foram expostas na Pinacoteca de São 

Paulo. O panorama dos principais momentos desse período da arte brasileira conta com 

obras de Alfredo Volpi, Tarsila do Amaral e Lasar Segall, entre outros. Na reportagem, 

há uma breve explicação do que se tratam os principais quadros, e também das 

diferentes técnicas de pinturas utilizadas em diversas obras, como o " achatamento" em 

Tarsila do Amaral, mostrando o "fatiamento" da obra, sem um contorno ou jogo de 

sombras, sendo considerado esteticamente feio pela academia do século XX. 

  Além do olhar cuidadoso para informar,  o programa valoriza a informação do 

conhecimento, explicando o movimento Antropófago, fundado pelo poeta Oswald de 

Andrade, onde há uma crítica da influência européia e uma busca pela arte e cultura que 

sejam genuinamente brasileiras, valorizando o movimento modernistas brasileiras. 

 Por último, o programa exibe uma apresentação de um grupo de tambores 

crioulos, oriundos do Maranhão, em São Paulo, valorizando a cultura brasileira que 

permanece distante da maioria dos brasileiros.  
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Rede Jovem de Cidadania: informação e vivacidade 

 Outro programa que prioriza a participação do jovem da TV é o Rede Jovem de 

Cidadania, veiculado desde 2009 na TV Brasil, quando é exibido nacionalmente. 

Originalmente o programa é produzido pela Rede Minas de Televisão, emissora 

educativa pública de sinal aberto do estado de Minas Gerais, onde é veiculado desde 

2004. 

 No site oficial do programa, são tratados como objetivos do Rede Jovem de 

Cidadania (RJC), a reflexão sobre temas do universo jovem, bem como trazer à tona 

iniciativas culturais desconhecidas: 

O Rede Jovem de Cidadania (RJC) é realizado pela Associação 

Imagem Comunitária (AIC) a partir da articulação de grupos e 

movimentos juvenis de Minas Gerais, especialmente da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Sua proposta é, por meio de uma 

metodologia de produção televisiva participativa, dar visibilidade a 

iniciativas nos campos da cultura e da cidadania protagonizadas pela 

juventude, além promover debates e reflexões ligados ao universo 

juvenil. (TV BRASIL, 2009). 
 

 A proposta do programa reconfigura o estereótipo do jovem na televisão, que 

durante muito tempo foi tratado pela mídia com um rótulo de  "problema"  ou 

"alienação",  e não como um ser humano repleto de potencialidades. Esses rótulos ainda 

fazem parte do imaginário coletivo, mas vão diminuindo a cada dia, a medida que a 

própria mídia o encara como um ser humano produtivo e em formação, através de uma 

nova abordagem nas matérias e na programação. E nesse processo de desconstrução da 

imagem negativa do jovem, encontramos o papel fundamental da TV pública, que 

direcionou o olhar para esse jovem e o incorporou  como personagem produtivo na 

televisão, através de programas como RJC. Para Bárbara Schlaucher, que analisa a 

questão da pluralidade, cidadania e direito à informação a partir do RJC, a mudança de 

posição do jovem de telespectador para também produtor, poderia levá-lo a uma 

reflexão sobre o modo como ele se relaciona com a televisão: 

Nesse caso, a participação efetiva de jovens na produção de conteúdos 

tira-os da condição de meros espectadores e coloca-os como 

protagonistas do processo. Ao pensar e executar as atividades 

envolvidas na produção, gravação e edição do RJC, esses sujeitos 

teriam a oportunidade de refletir sobre a prática profissional em TV, o 

que incentivaria uma leitura crítica dos meios de comunicação capaz 

de transformar sua postura diante da telinha. (SCHLAUCHER, 2013, 

p. 168). 
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 Os episódios do programa Rede Jovem de Cidadania não possuem produções 

regulares, sendo assim, são reprisados de tempos em tempos na TV Brasil nas segundas 

às 17:30h, nacionalmente. Além disso, os episódios não são disponíveis no site oficial 

do programa, como acontece com os programas Estúdio Móvel e Paratodos, aqui 

citados. Existem apenas dois vídeos disponíveis: Kora Brasil e A cultura hip hop, sendo 

que o segundo apresenta falhas na sua execução. No site do youtube, apenas o episódio 

Kora Brasil está disponível, portanto, partimos de uma análise do mesmo. 

 A abertura do programa tem a temática jovem, com a imagem de grafites, jovens 

andando de skate com as roupas características das expressões artísticas encontradas nas 

cidades e nas periferias ao som de ritmos tipicamente brasileiros. Como o episódio Kora 

Brasil foi produzido em parceria com o Centro Cultural Casa África, a abertura do 

episódio também conta com um uma série de imagens e sons da cultura africana, 

trazendo o título: Semana África. 

 Com palavras que lembram rimas, o personagem principal Zal Idrissa aparece 

dedilhando as cordas do instrumento africano, Kora. Enquanto conta a história de como 

surgiu o Kora, seu rosto é enquadrado, e o som do Kora ao fundo.  Zal explica que na 

África não existia registros escritos, e a música e o Griô (arte de contar fatos através 

apenas de palavras) eram a forma com que a memória era passada de geração a geração. 

Ele ainda faz uma comparação entre o Griô e o Rap, que utilizam apenas as palavras 

para expressar a mensagem.  

 Durante a reportagem , imagens de documentários também são exibidas. Neste 

episódio é apresentado o melhor de uma série de encontros, conversas e ensaios entre o 

senegalês Zal Idrissa Sissokho e músicos brasileiros. Herdeiro de uma espécie de "clã" 

que mantém as tradições da cultura mandinga, da África Ocidental, Zal é um griot, mix 

de poeta, cronista e trovador, que ainda canta suas melodias nos idiomas malinke e 

wolof. 

 A Rede Jovem de Cidadania acompanhou todo o processo de produção e mostra 

ao telespectador não apenas as músicas inéditas e a intensa experiência da inexistência 

das fronteiras da música que surgem do encontro multicultural entre diferentes artistas, 

como as singularidades que brotam desta mescla de sons. O programa também desvenda 

os segredos da kora e da tradição senegalesa. 

 Apesar de não haver um esforço para incorporar a linguagem característica dos 

jovens na reportagem, ela por si só já conversa com o universo juvenil, a medida que 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Vila Velha - ES – 22 a 24/05/2014 

11 

 

mostra uma troca de culturas e ritmos, onde o jovem pode encontrar similaridades entre 

um cantor de rap e um griot. 

 O programa também não utiliza nenhuma espécie de cenário ou trilha sonora 

característica da juventude, mas exibe uma reportagem completa e cuidadosa, com 

qualidade no que diz respeito às boas imagens e estrutura da reportagem, além de trazer 

à tona um assunto rico que enaltece a relação África e Brasil. 

 

Considerações finais 

 Ao fim do debate sobre a participação do jovem em três programas na TV Brasil 

neste trabalho, identificamos a importância do mesmo na mudança do cenário televisivo 

no país. Se por um lado vimos que no que diz respeito à qualidade dos programas (sob a 

perspectiva da diversidade da programação) é insuficiente, enxergamos a solução para 

essa questão na busca pelo público jovem, bem como a produção de programas 

"diferenciados", que são produzidos pelos mesmos. 

 A proposta dos programas aqui analisados demonstram um cuidado com a 

particularidade de cada expressão cultural que possa precisar de espaço para se 

manifestar, desde animação às artes plásticas, os programas mostraram a tentativa de 

dar espaço ao que muitas vezes é deixado de lado na mídia. 

 O grande desafio de Estúdio Móvel, Paratodos e Rede Jovem de Cidadania, é se 

popularizarem, criar alguma forma para que possam "competir" com a programação das 

TV's comerciais, que por uma questão cultural, detém a maior parte dos telespectadores.  

 No decorrer do trabalho, questões sobre a "regulação" da atividade televisiva 

brasileira fizeram parte das reflexões, tendo em vista que esse tipo de regulação selaria 

o compromisso que tem a televisão com os cidadãos, onde o Estado assumiria um papel 

de suporte para a garantia do que fomenta o capital humano de uma sociedade. Pois o 

direito à informação, que faz parte do entendimento e execução dos direitos e deveres 

civis fica à cargo da mídia, mas deveria estar sendo também cuidado pela esfera que 

existe para o cuidar do bem coletivo, da qualidade de vida e da liberdade de exercer a 

cidadania.  

 À medida em que repensamos o papel do jornalista na construção da sociedade, 

reconhecemos sua importância na manutenção da cidadania, no compromisso em levar 

as informações e todo o conteúdo necessário para que o indivíduo possa se 

autogovernar. Seja em qualquer veículo de comunicação é preciso que haja a busca por 

esse compromisso social, que justifica a existência dos meios de comunicação. Nesse 
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sentido, há que assumir esse compromisso com os variados tipos de público, inclusive o 

jovem,  na intenção de participar de sua formação, levando à ele informações de 

qualidade, bem como programas e o entretenimento. A retomada do público juvenil na 

televisão poderá encontrar abertura em programas que o jovem se reconheça e participe, 

mas, para isso, é necessário que seja oferecido à ele essa programação diversificada. 

 Por fim, entendemos que a existência de programas como os aqui citados 

representam uma rota alternativa para a programação exibida nas TV's comerciais, que 

independentemente de estar sendo veiculada em uma emissora pública, se configura 

como um caminho para a diversidade, e mais importante que isso, tendo o potencial 

transformador, já que conversa diretamente com a juventude, que representam 

indivíduos em formação que em breve selecionarão o que devem ou não assistir. Dessa 

forma, o ciclo de telespectadores que esperam e exigem mais da televisão é renovado, 

podendo significar um avanço do que consideramos interesse público. 
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