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Resumo:  

Embora tenha papel fundamental no que diz respeito ao acesso à informação por significativa 
parcela da população brasileira, a sociedade do telejornalismo segundo título de livro publicado 
por uma rede de pesquisadores (SBPJor), a produção jornalística veiculada pelas emissoras 
comerciais de televisão sempre foi alvo de críticas com relação a profundidade de seus relatos e 
ao enquadramento das notícias veiculadas. Há uma espécie de consenso quanto aos limites do 
telejornalismo por sua inserção em uma mídia como a TV que “por sua própria natureza – 
financiada pela publicidade e, em consequência, orientada pela lógica da busca da audiência – 
não abriga, em sua programação, conteúdos destinados exclusivamente à difusão cultural e à 
formação da cidadania”(TV Brasil, 2010). Assim, a constituição da TV Brasil em dezembro de 
2007, uma emissora pública que apresentava em sua carta de princípios a busca por oferecer ao 
telespectador uma programação diferenciada, de forma a complementar e ampliar a oferta de 
conteúdos, jornalísticos inclusive, representava também uma possibilidade, ou ao menos 
promessa, da realização de um novo modelo de telejornalismo. Como evidência de seu 
compromisso com o direito à informação, a TV Brasil de acordo com material disponível em sua 
página da internet teria priorizado desde o início a produção de dois telejornais diários, 
“(...)pautados pela difusão de notícias de interesse público, observada a isenção e a pluralidade 
de opiniões” (TV Brasil, 2010). O presente projeto de pesquisa buscou monitorar a efetivação 
desse compromisso nas edições dos telejornais da emissora pública brasileira e também em uma 
de suas parceiras , a Rede Minas. Em outras palavras, buscou-se por meio do acompanhamento 
sistemático da produção veiculada pela emissora, avaliar em que níveis e com qual grau de 
qualidade interesse público e os direitos à Comunicação e à Informação são de fato incorporados 
no telejornalismo da TV Brasil. Vale ressaltar que a implantação dessa emissora pública de TV, 
com veiculação e abrangência nacionais, já representou uma importante conquista para 
segmentos da sociedade brasileira envolvidos com a luta pela pluralidade e democratização do 
acesso à comunicação e informação no Brasil. Foi realizado  o monitoramento das edições de 
segunda a sexta-feira dos telejornais de caráter nacional veiculados na emissora pública, Jornal 
Visual e Repórter Brasil, esse último apontado como “(...) o programa líder da articulação entre a 
TV Brasil e as demais TVs Públicas”, com veiculação em 19 estados, e também por televisões 
educativas e universitárias. A escolha por esses programas foi reforçada pelo fato de, sob o ponto 
de vista normativo, a criação da EBC pelo presidente Lula representar a busca por concretizar 
como prática efetiva a complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal de 
radiodifusão. No caso da Rede Minas, foi tomado como recorte da produção jornalística da 
emissora a edição noturna do Jornal Minas, veiculada de segunda a sexta- feira às 19 horas. 
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No que se refere à oferta de informação televisiva, a constituição de uma emissora de TV pública 
se constituiu em uma alternativa concreta para a prática de um jornalismo orientado de forma 
efetiva pela observância do interesse público e caracterizado pelo exercício dos direitos à 
informação e comunicação por telespectadores. Mais que isso, sinalizaria a possibilidade de oferta 
de um modelo diferenciado de telejornalismo, aqui denominado de Telejornalismo Público, que 
teria como principal característica sua independência da regulação comercial, e das balizas por 
captação de audiência, e ainda por sua autonomia em relação ao governo. Pesquisa realizada 
entre julho de 2010 e julho de 2012, inicialmente atendendo a uma solicitação da Câmara de 
Jornalismo do Conselho Curador da EBC, permitiu a formulação de parâmetros e categorias para 
a aferição do que poderia ser denominado como telejornalismo público de qualidade. Essas 
categorias foram estruturadas a partir das dimensões técnicas e sociais, da televisão de maneira 
geral e do telejornalismo em particular, e permitiram a construção de um diagnóstico preliminar 
das potencialidades e limites do Jornalismo na TV Brasil. Apresentados em forma de relatório ao 
Conselho Curador da Empresa Brasileira de Comunicação, os resultados foram ainda objeto de 
discussão com os editores da TV Brasil, em encontro realizado em dezembro de 2011. Em 
setembro de 2012 a Empresa Brasil de Comunicação publicou e tornou disponível na internet seu 
Manual de Jornalismo, explicitando algumas preocupações com a produção jornalística 
potencialmente diferenciada, na medida em que estaria liberta dos imperativos econômicos. 
Também no último ano foi publicado um livro, resultado da parceria entre a Empresa Brasil de 
Comunicação e a Unesco sobre os parâmetros de qualidade na TV Pública. Tendo como um de 
seus autores o jornalista Eugênio Bucci, diretor da empresa no primeiro mandato de Lula, a obra 
se configura como um possível roteiro adicional para investigações sobre a temática. Finalmente, 
ainda no que refere-se a emissora pública brasileira, merece destaque a implantação do programa 
"O Público", de veiculação semanal, no qual a ouvidora da empresa busca aproximar-se dos 
cidadãos, descortinando aspectos da produção televisiva, com destaque para o jornalismo. Esse 
programa é inclusive tema de uma dissertação, em desenvolvimento no Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da UFJF (PPGCOM), sob orientação da coordenadora deste projeto. 
Em 2013 a realização da pesquisa ainda resultou em uma monografia de conclusão de curso de 
Comunicação/ Jornalismo, desenvolvida por bolsista que atuava no projeto e que foi aprovada no 
último processo seletivo do PPGCOM. Nesse caso o foco da investigação, a ser ampliada em 
nível de pós-graduação, é a representação do cidadão no telejornalismo público. Assim, a 
proposta da pesquisa apresentada nesse projeto foi de aprofundar a investigação acerca do 
jornalismo oferecido na emissora pública de televisão, a partir de sua condição de produtora mas 
também como programadora de conteúdos audiovisuais. Essa segunda dimensão, que 
caracteriza a emissora americana PBS (Public Broadcasting System), ganha relevo na medida em 
que as emissoras parceiras participam de forma ativa na construção da grade da TV Brasil, que 
ainda conta com produções independentes, selecionadas e/ou financiadas por meio de chamadas 
públicas. Os telejornais de outras duas emissoras, parceiras localizadas em Minas Gerais, 
complementaram o universo de investigação: Rede Minas e TVE-Juiz de Fora. A primeira é 
vinculada ao governo do Estado e poderia ser caracterizada como uma emissora público-estatal. 
A TVE-Juiz de Fora, por sua vez, à despeito da concessão de um canal educativo, é gerida por 
um grupo privado com atuação nas áreas de ensino e comunicação. A proposta foi evidenciar 
eventuais semelhanças e diferenças, e relações de apropriação e compartilhamento de conteúdos 
jornalísticos entre a produção jornalística da rede pública de TV e duas de suas parceiras, uma de 
exploração estatal (Rede Minas) e outra de exploração privada (TVE-Juiz de Fora). Além disso, 
buscou-se  avançar na conceituação teórica do Telejornalismo Público por meio da observação de 
sua prática nas emissoras descritas, com destaque para o monitoramento do efetivo cumprimento 
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dos direitos à comunicação e à informação em seus telejornais: nacional, regional e local. A partir 
dos dados resultantes da avaliação e monitoramento dos telejornais ao longo de um ano, 
associada à análise das percepções de parcela do público, pode-se produzir um relatório capaz 
de apresentar um diagnóstico preciso quanto à qualidade do telejornalismo de TV Brasil, Rede 
Minas e TVE-Juiz de Fora a ser publicado em livro. Para isso, é necessário explicitar, há recursos 
previstos, disponibilizados pelo CNPq (Edital Universal 2011); em 01/03/2013 a coordenadora do 
projeto foi contemplada com a bolsa PQ 2. A expectativa é apresentar parâmetros concretos para 
a avaliação e (auto)controle da produção noticiosa da emissora tendo como diretriz principal sua 
dimensão pública, e os tipos de vínculos constituídos entre telejornais e seus receptores. 
Pretende-se apresentar uma avaliação consolidada sobre a incorporação do (interesse) público 
enquanto discurso produzido/ veiculado nos telejornais de três canais públicos de televisão: TV 
Brasil, Rede Minas e TVE- Juiz de Fora. Por meio dos telejornais da emissora será avaliado o 
efetivo cumprimento dos direitos à comunicação e informação, e a forma como esses dois direitos, 
de naturezas individuais e coletivas, emergiriam ao longo de um ano de edições veiculadas. Dada 
à centralidade da produção jornalística em televisão em nosso país, os resultados resultantes do 
monitoramento proposto ganham importância tanto para a academia quanto para a sociedade 
brasileira como um todo.	  

	  


