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A presente pesquisa faz parte do projeto A imprensa e os jovens: representações sobre 

a juventude veiculadas na imprensa brasileira (1960-2000) desenvolvido no laboratório de 

ensino da história (LEH), situado na FAED/UDESC, orientado pela professora Luciana Rossato. 

O artigo produzido em conjunto com a professora se intitula O jornal Mundo Jovem e a 

preparação da juventude para a redemocratização do país durante a década de 80. O objetivo 

do artigo foi analisar o posicionamento do Mundo Jovem sobre as questões políticas que estavam 

sendo debatidas na década de 1980, marcada por mudanças políticas significativas como o 

processo de reabertura que o país sofreu com a queda da ditadura militar em 1985. Portanto, o 

artigo apresenta primeiramente uma introdução ao Mundo Jovem e sua postura nos anos 80, suas 

principais seções e atitude ante a necessidade da inserção dos jovens na nova realidade política. O 

contexto em que o Brasil se encontrava também foi explanado para trazer coesão ao analisar as 

fontes. Por conseguinte, foi utilizado como objeto de análise 5 capas do Mundo Jovem durante a 

década de 80 e suas reportagens principais. 

A visão sobre juventude trabalhada no jornal também foi expressa no artigo, cujas 

principais matérias em que a palavra juventude é citada e relacionada politicamente foram 

abordadas, referindo-se aos jovens como cidadãos agentes de mudança. O Mundo Jovem também 

chama atenção por ter o cuidado de produzir matérias com o foco de instruir o jovem, o 

apresentando a importância do voto, da constituinte de 1986, os partidos políticos que surgem na 

década, seus candidatos e a história dos partidos que o Brasil possuiu anteriormente.  

Para realizar a pesquisa foi necessário analisar as reportagens que se referiam a política 

durante a década de 1980, fazendo uso de 41 reportagens. As fontes analisadas foram obtidas por 

meio do acervo digitalizado em CD Rom disponibilizado pelos editores do jornal localizado no 

campus de Porto Alegre da PUC/RS. Ao terminar o artigo, ele foi enviado para a Revista o 
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Instituto Histórico e Geográfico Do Rio Grande Do Sul e está sendo analisado quanto a 

aprovação para a publicação.  

 


