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Apresentam-se os resultados da pesquisa “Juventude na Mídia Escrita Catarinense” 

desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial de Serviço Social (PET-SSO) da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Os dados referem-se a dois meses do 

levantamento. Utiliza-se aqui o conceito de juventudes, pois se entende que esta não 

deve ser reduzida apenas a uma faixa etária, pois, há também muitas diferenças de 

gênero, sexualidade, classe social, etnia, escolaridade, localização geográfica, entre 

outros. Compreende-se a mídia como uma arena no qual se confrontam diferentes 

visões de mundo e que representam, de alguma forma, também o pensamento de 

parcela da sociedade. Para a pesquisa foram levantados os principais jornais escritos 

veiculados nas maiores cidades de Santa Catarina: Diário Catarinense (Florianópolis), 

A Notícia (Joinville), Jornal de Santa Catarina (Blumenau), Correio Lageano (Lages), 

Diário do Iguaçu (Chapecó) e Jornal da Manhã (Criciúma). Foram recolhidas as 

notícias que fazem referência à juventude, mais especificamente quando o jornal se 

referia ao sujeito da notícia como jovem ou quando se referia às idades entre 15 e 29 

anos. Nesses dois meses foram encontradas 705 reportagens que se referiam a 

jovens, sendo 201 (28,5%) no Diário Catarinense; 171 (24,2%) no A Notícia; 91 

(12,9%) no Jornal de Santa Catarina; 62 (8,7%) no Correio Lageano; 79 (11,2%) no 

Jornal da Manhã e; 101 (14,3%) no Diário do Iguaçu. Com a tabulação dos dados é 

possível traçar um mapa da quantidade de reportagens de cada região de Santa 

Catarina. O Planalto Norte totaliza apenas 4 reportagens e o Meio Oeste 28. Dentre as 

demais regiões o Litoral aparece com o maior número de citações, totalizando 126 

reportagens; logo em seguida vem o Nordeste Catarinense com 114 reportagens; 

seguido do Sul com 90 reportagens; Oeste com 86 reportagens; Vale do Itajaí com 66 

reportagens e; Planalto Serrano com 52 reportagens. Em relação aos cadernos onde 

as reportagens são encontradas, há referência ao jovem em cadernos sobre 

Acidentes, Anexos, Artigos, Casa/Decoração/Arquitetura, Colunas, Destaque 

/Especial, Diversos e Variedades, Economia, Editoriais, Educação, Lazer, Meio 

Ambiente, Mural/Notas/Painel/Informes, Opinião, Política, Saúde/Viver Bem, Trânsito, 

Vestibular e específicos de uma cidade, de uma região, do estado, do país ou do 

mundo. Dentre estes citados há uma variação na quantidade de reportagens 



encontradas, porém em nenhum deles são apresentadas mais que 20. Destaca-se o 

número de reportagens sobre a cidade de Joinville, que totalizam 54. Outros cadernos 

que ganham destaque e que ainda não foram citados são as Capas, com 29 

reportagens; as Contracapas, com 20 reportagens; os cadernos Gerais, com 87 

reportagens; os cadernos de Esporte, com 61 reportagens; e por último, com uma 

diferença gritante, os cadernos de Polícia e Segurança, que totalizam 255 

reportagens.  
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