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A EXPERIÊNCIA DA FOLHA MARTIN PILGER: OS JOVENS REDESCOBRINDO UM 

JORNAL. Cândida Hansen, Sarai Patricia Schmidt (orient.) (FEEVALE). 

O objetivo geral desta pesquisa: descrever e analisar o funcionamento do ―estatuto pedagógico‖ da mídia 

alternativa no estabelecimento de padrões de comportamentos para a juventude a partir da análise do jornal Folha 

Martin Pilger. O estudo pretende contribuir para a discussão sobre a construção das identidades juvenis tendo como 

foco central a análise de um conjunto de jornais produzidos por jovens acadêmicos e moradores da comunidade. A 

partir da perspectiva dos Estudos Culturais, trata-se, nesta pesquisa, de problematizar as representações da 

comunidade produzidas pelos jovens, discutindo as relações entre cultura global e local e suas implicações nos 

complexos processos identitários que se dão na pós-modernidade. A pesquisa tem como foco central a construção da 
identidade jovem e, para isso, adota como suporte da investigação o estudo centrado na análise das 14 edições do 

jornal publicadas entre 2002 e 2007 e simultaneamente de grupos de discussão do projeto Nosso Bairro em Pauta 

desenvolvido pelo curso de Comunicação Social do Centro Universitário Feevale desde 2001. Sabe-se que, 

atualmente, a mídia torna-se um terreno fecundo para problematizar as políticas de identidade – sobretudo da 

identidade jovem, na medida em que este é apontado tanto como a fonte de inúmeros problemas sociais — 

sexualidades fora de controle, drogadição, desemprego, violência — como a solução para as dificuldades que o País 

enfrenta. Trazer como tema de pesquisa a relação da cultura com os ensinamentos da mídia e análise da experiência 

de um projeto comunitário que envolve jovens da comunidade e acadêmicos neste alvorecer de século pode 

oportunizar novos olhares, oferecer outras possibilidades para ampliar este debate entre profissionais/pesquisadores 

do campo da Comunicação e da Educação. 
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