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Resumo 

Neder, Vinicius; Aguiar, Leonel Azevedo de. Jornalismo e exclusão 

social. Rio de Janeiro, 2009. 182p. Dissertação de Mestrado - 
Departamento de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro. 

O objetivo deste trabalho é levantar alguns pontos para uma reflexão 

sobre a prática jornalística na cobertura dos jornais sobre a exclusão social de 

crianças e adolescentes. Toma-se o jornalismo como lugar de circulação de 

ideias, empresa capitalista e campo profissional, organizado como um conjunto 

de técnicas, com as quais intervém na sociedade e contribui para o processo de 

“construção social da realidade”. À luz dos conceitos de “noticiabilidade” e 

“objetividade”, extraídos das diversas correntes da teoria do jornalismo, e da 

abordagem de Michel Foucault sobre a “verdade”, o trabalho de pesquisa está 

baseado numa análise comparativa entre o “noticiário cotidiano” e “reportagens 

especiais” sobre a temática em tela, no espaço de tempo entre meados da 

década de 1990 e esta primeira década do século XXI. No primeiro nível, a 

análise é feita a partir dos relatórios de análise de mídia da Agência de Notícias 

dos Direitos da Infância (ANDI). No segundo nível, foram selecionadas quatro 

reportagens vencedoras do Prêmio Esso. Na comparação, procura-se verificar a 

observância de “parâmetros mínimos” da técnica jornalística, 

independentemente das distinções entre o “noticiário cotidiano” e a 

“reportagem especial”. 

Palavras-chave 

Crianças; adolescentes; exclusão social; jornalismo; objetividade; 

noticiabilidade; construção social da realidade. 
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Abstract 

Neder, Vinicius; Aguiar, Leonel Azevedo de. Journalism and social 

exclusion. Rio de Janeiro, 2009. 182p. MSc Dissertation - Departamento 
de Comunicação Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro. 

This work is aimed in promoting a discussion on journalistic practices used 

in the coverage of youth social exclusion in the Brazilian press. Journalism is 

referred as a place for ideas circulation, as a capitalistic enterprise and as a 

professional field. Organized in a whole of techniques, journalism acts upon 

society and contributes for the “social construction of reality”. Driven by the 

concepts of “newsworthness” and “objectivity”, extracted from the 

“newsmaking” theoretical paradigm, and by Michel Foucault’s approach on 

“truth”, the research work is based on a comparative analysis between, in one 

hand, the “news of the days” and, on the other hand, “special coverage” about 

social exclusion of children and adolescents. The analysis is done on Brazilian 

newspapers, from the 1990’s until this first decade of the 21st century. The first 

level of analysis is extracted from media monitoring reports done by the 

Childhood Rights News Agency (ANDI). In the second level, four stories were 

chosen – all of them are winners of Prêmio Esso (the most important journalism 

awards in Brazil). Comparing the two levels is a way to verify the use of 

“minimum standards” in the journalistic technique, regardless the difference 

between “day-to-day news” and “special coverage”. 

 

Key-words 

Children; adolescents; social exclusion; journalism; objectivity; 

newsworthness; social construction of reality. 
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