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RESUMO 

A pesquisa investiga a partir da Análise Textual de Conteúdo Televisivo proposta por 

Francesco Casetti e Federico di Chio, como o relatório da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades sobre o Saneamento Básico em 2014 se 

desdobra em duas reportagens. O método de Casetti e Chio permitiu uma leitura mais ampla 

do conteúdo audiovisual. Foram verificadas e comparadas as abordagens e angulações na 

representação e apresentação dos dados sobre as políticas públicas apresentadas no Bom 

Dia Brasil, da TV Globo e no NBR Notícias, da TV NBR. A partir do marco teórico 

estabelecido foram utilizados na análise os conceitos de Eugênio Bucci e Beatriz Becker 

sobre qualidade e pluralidade no telejornalismo e o ordenamento jurídico sobre a 

Comunicação Social brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas; Saneamento Básico; Telejornalismo; Análise 

Textual; Pluralidade. 

 

Introdução 

 

O Saneamento Básico constitui uma importante política pública de direitos 

sociais e de dignidade humana. Ou seja, é um serviço público fundamental e indispensável. 

No Brasil, o Saneamento é definido pela lei federal número 11.445 de 2007, como o conjunto 

de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, esgotamento 

sanitário, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e manejo das águas pluviais e drenagem 

urbanas. (BRASIL, 2007) Nesse sentido as políticas públicas de Saneamento Básico podem ser 

entendidas como os “princípios norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos 

para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da sociedade e do 

Estado”. (TEIXEIRA, 2002) As políticas públicas podem se traduzirem na distribuição de 

poder e competência, leis, programas direcionados ao setor, financiamento e investimento. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ/DT 1 – Jornalismo do XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste 

realizado de 17 a 19 de junho de 2016. 
2 Jornalista diplomado. Graduado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, e-mail: 

miranda.pedrosilva@gmail.com 
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Em razão da importância e da pertinência as reportagens cujo assunto tratava do 

Saneamento Básico, especificamente do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, que é o 

documento que apresenta os resultados das políticas públicas do setor em 2014, foram 

escolhidas como tema da pesquisa. Outro fator relevante na escolha foi a não partidarização do 

tema. Ou seja, é um assunto relevante de competência de vários âmbitos da gestão pública e 

pouco explorado de forma política. 

Como objetos empíricos foram selecionados dois telejornais de emissoras 

distintas: Bom Dia Brasil, da TV Globo e NBR Notícias, da TV NBR. As duas reportagens 

selecionas, uma de cada telejornal, para compor o corpus da pesquisa tratam sobre as 

políticas públicas de Saneamento Básico no Brasil. As reportagens foram exibidas no dia 16 

de fevereiro de 2016 no NBR Notícias, e a outra no dia 17 de fevereiro de 2016 no Bom 

Dia Brasil. Elas foram pautadas a partir dos dados do Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento presentes no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos de 2014 

divulgados pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades 

no dia 16 de fevereiro de 2016, em uma entrevista coletiva em Brasília. O relatório 

apresenta dados de 2014 referentes ao acesso, e/ou a falta de acesso à água potável, coleta e 

tratamento, e/ou a falta de coleta e tratamento de esgotos, obras executadas e investimentos 

no setor. As informações que deram origem ao estudo foram encaminhadas pelas secretarias 

de estados e munícipios ao Ministério e servem, ou deveriam servir, como instrumento para 

projetar e analisar a situação do Saneamento Básico no país e planejar os investimentos 

futuros em políticas públicas no setor.  

Um dos objetivos deste trabalho é investigar, a partir da Análise Textual de 

Conteúdo Televisivo proposta por Francesco Casetti e Federico di Chio, como esse relatório 

com dados sobre o Saneamento Básico é apresentado e representado nas duas reportagens. 

Assim, portanto, testaremos a hipótese de que os produtos audiovisuais exibidos são 

distintos e atendem aos objetivos de cada telejornal e veículo de comunicação, seja com a 

intenção de atenuar o tom nas críticas em relação às políticas públicas de Saneamento 

Básico, no caso a hipótese testada é de que o NBR Notícias trabalhe nesse sentido, e/ou 

acentuar o tom nas críticas referentes aos dados apresentados, hipótese testada com o Bom 

Dia Brasil. Outros objetivos são: verificar e comparar a abordagem e angulação dada por 

cada noticiário entre os canais privado e estatal, na representação e apresentação dos dados 

sobre as políticas públicas. Os princípios procurados com a aplicação do método em cada 

matéria serão: a pluralidade e a independência. 
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Para compor esse método de análise, conforme previsto por Casetti e Chio, 

vamos nos valer de um marco teórico. Nos fundamentaremos nas hipóteses e conceitos 

desenvolvidos pelos pesquisadores em Comunicação, Beatriz Becker e Eugênio Bucci sobre 

qualidade e pluralidade no telejornalismo. E, no ordenamento jurídico instituído pela 

Constituição Federal de 1988, no capítulo V, que tange sobre a Comunicação Social, e pela 

lei federal número 11.652, de 7 de abril de 2008, “que institui os princípios e objetivos dos 

serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a 

entidades de sua administração indireta”. (BRASIL. Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.) 

Adiante vamos detalhar melhor os conceitos teóricos e as escolhas por estes referenciais. 

Mas, neste ponto do estudo, como parte da metodologia a ser desenvolvida, se faz 

necessário traçar um breve perfil dos telejornais e veículos de comunicação a fim de 

contextualizar estes que produzem e exibem os noticiários objetos deste trabalho. 

O telejornal Bom Dia Brasil, um dos noticiários analisados, começou a ser 

exibido no dia 3 de janeiro de 1983, pelo canal comercial TV Globo. Apresentado 

inicialmente pelo jornalista Carlos Monforte, era exibido ao vivo de Brasília e tinha 30 

minutos de duração. Segundo Monforte (GLOBO, 2002), “como 1982 foi um ano de 

abertura política, com eleições gerais para governador, surgiu na direção da TV Globo a 

ideia de se fazer um jornal político”. 

O critério básico para a seleção dos assuntos do noticiário era que os fatos 

tivessem origem ou repercussão na capital política do país, Brasília. Notícias de outros 

estados só eram apresentadas eventualmente, em edições extras. (GLOBO, 2002) Com o 

passar dos anos e algumas reformulações depois, atualmente a estrutura do programa 

jornalístico consiste no formato de um telejornal tradicional, com foco na política, 

economia, mundo e prestação de serviço, com tom de informalidade e análise.  É exibido ao 

vivo de segunda a sexta-feira, às 7h30, com uma hora e vinte minutos de duração. 

Atualmente, é apresentado do Rio de Janeiro pelos jornalistas Chico Pinheiro e Ana Paula 

Araújo, que interagem com outros apresentadores em Brasília, Giuliana Morrone e, Rodrigo 

Bocardi, em São Paulo. 

Outro noticiário analisado é o NBR Notícias exibido desde 1998 pelo canal 

estatal federal, NBR. Em 29 de março de 2016, após 17 anos no ar o telejornal foi retirado 

da grade de programação sendo substituído pelo Jornal NBR. Segundo a NBR, as 

mudanças, que incluem troca de cenário e de apresentador, fazem parte do processo de 

reformulação da identidade visual do canal iniciado em março de 2016. Porém, o anúncio 
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dessas alterações só foi feito ao público uma semana depois que o novo telejornal já estava 

sendo exibido e que o NBR Notícias havia sido extinto. (TV NBR, 2016) Desde 2008, o 

programa era produzido pela EBC Serviços e realizado pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República. O NBR Notícias era exibido de segunda a sexta-feira, 

às 19h30, com trinta minutos de duração. Era apresentado ao vivo de Brasília pela jornalista 

Renata Corsini, que também era a editora-chefe do noticiário. Segundo o Manual de 

Comunicação do Governo Federal da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da 

República (BRASIL, 2015), apresentava reportagens sobre os principais acontecimentos do 

dia da Presidência da República, além de informações sobre as políticas públicas do 

governo com foco no cidadão, e contava também com entradas ao vivo de repórteres.  

Em 2010, dois contratos firmados entre a Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República (Secom), detentora e responsável pelo canal, e a divisão de 

Serviços da Empresa Brasil de Comunicação, reforçaram a prestação dos serviços de 

produção de conteúdo e estrutura a TV NBR. (PENG, 2014, p. 31-34) 

A TV Nacional Brasil, NBR, começou a operar no dia 13 de junho de 1998 sob 

a coordenação da, hoje extinta, Radiobrás. Sendo a sucessora da TV Nacional, primeira 

experiência de TV estatal do Governo federal, extinta em 2007. Segundo Ricardo Peng 

(2014), o canal “nasce com o principal objetivo de divulgar as ações do Governo Federal”. 

Inicialmente a programação apresentava a íntegra de eventos, campanhas institucionais, 

além de documentários e entrevistas com autoridades. A partir desse contexto, em 1998, o 

telejornal NBR Notícias foi criado sendo resultado do Núcleo Experimental de Produção 

Jornalística do canal idealizado para a realização de reportagens especiais. O projeto dos 

que criaram o canal, como Carlos Zanzur, então presidente da, hoje extinta, Radiobrás, era 

de “um canal especializado em notícias do governo”. (PENG, 2014, p. 24)  

Dezessete anos depois, após um processo de reestruturação, a TV NBR continua 

dando seguimento a ideia original de sua criação o que fica expresso na autodenominação 

presente em seu atual slogan: A TV do Governo Federal. O canal transmite todas as 

cerimônias e eventos oficiais com a presença do/da presidente da República. Além de 

divulgar as ações e políticas públicas desenvolvidas pelo Executivo. Para Eugênio Bucci 

(2013), a definição de emissora estatal está relacionada ao pertencimento ou vínculo da 

mesma ao Estado. Para tanto, esse conceito é resultado do atendimento de três requisitos: 
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(1) sua propriedade e sua natureza jurídica a vinculam direta ou indiretamente ao 

Estado, nos termos da legislação que rege a administração pública do país; (2) sua 

gestão cotidiana está subordinada a autoridades de um dos três poderes da 

República; e (3) sua programação sofre limites decorrentes dos dois requisitos 

anteriores, estando, portanto, mais a serviço das necessidades de divulgação 

decorrentes da lógica interna do Estado do que a serviço de refletir livremente o 

debate e a diversidade cultural que resulta das dinâmicas não estatais típicas da 

vida social. (BUCCI, 2013, p. 130) 

 

Entre as emissoras estatais federais, a NBR é a única que não possui base legal. 

Ou seja, lei que regulamenta a criação e os princípios e objetivos a serem seguidos nas 

produções audiovisuais do canal. (PENG, 2014, p.22) Todos os princípios editoriais dos 

produtos da emissora, inclusive o telejornal NBR Notícias, são orientados pelo Decreto 

número 6.555, de 8 de setembro de 2008, da Secom. Contudo, essa normativa não é 

exclusiva para a TV NBR, mas estabelece os principais objetivos da comunicação de todo o 

Poder Executivo Federal. Ou seja, incluem os portais na internet, programas de rádio, entre 

outras plataformas. 

Principais objetivos da comunicação do Poder Executivo Federal, de acordo com 

o Decreto Nº 6.555, de 8 de Setembro de 2008 da SECOM: Dar amplo 

conhecimento à sociedade das políticas e programas do Poder Executivo Federal; 

Divulgar os direitos do cidadão e serviços colocados à sua disposição; Estimular a 

participação da sociedade no debate e na formulação de políticas públicas; 

Disseminar informações sobre assuntos de interesse público dos diferentes 

segmentos sociais. (BRASIL, 2015, p.13) 

 

Ainda não existe um consenso entre os pesquisadores sobre o conceito mais 

adequado para definir as emissoras de radiodifusão cuja administração está ligada 

diretamente aos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário. No estudo “Indicadores de 

qualidade nas emissoras públicas: uma avaliação contemporânea”, Bucci, Chiaretti e Fiorini 

(2012) apontam outra categoria para as emissoras públicas: a emissora governamental. 

“Emissora governamental é uma emissora estatal específica: seu vínculo administrativo se 

dá com o Poder Executivo e esse vínculo implica subordinação, expressa ou velada.” 

(BUCCI, CHIARETTI E FIORINI, 2012, p.22) Para fins metodológicos adotaremos o 

conceito estatal federal para identificar a TV NBR por ser o termo previsto pela 

Constituição, ainda que essa definição seja limitada e não dê conta da complexidade do 

sistema de radiodifusão brasileiro. Vale ressaltar que mesmo sendo definida como estatal 

sua natureza continua sendo pública, pois “na ordem democrática, toda emissora estatal é 

pública, deve ser pública e há de ser gerida como coisa pública.” (BUCCI, CHIARETTI E 

FIORINI, 2012, p.21) A seguir vamos passar para o desenvolvimento do método e posterior 

aferição dos resultados encontrados. 
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Análise Textual de Conteúdo Televisivo, fase descritiva 

 

A metodologia proposta por Casetti e Chio permite uma análise do material 

audiovisual como um todo, e não como componentes isolados. Como exemplo, no caso de 

uma matéria de um telejornal não basta saber quantos e quais são os personagens, o cenário 

em que estão ambientados e a abordagem, é preciso que se analise a relação desses 

elementos levando em consideração também o contexto telejornalístico no qual estão 

inseridos. (CASETTI E CHIO, 1999) A partir dessa leitura o método foi escolhido para a 

pesquisa. 

A primeira parte da metodologia apresenta uma fase descritiva e constrói um 

esquema de leitura do material analisado, conforme os autores. Como sugere a metodologia, 

as matérias foram divididas em categorias, compondo assim um mapa de todos os 

elementos presentes nas reportagens. Como citado anteriormente nosso objetivo é buscar os 

princípios da pluralidade e da independência nos materiais analisados. A motivação pela 

escolha desses elementos será esclarecida mais adiante quando explicarmos o marco teórico 

utilizado.  

Durante a aplicação do método as categorias foram adaptadas a partir do que era 

observado no corpus. Assim, as divisões resultaram nas seguintes especificações: 

1. Personagens e interações (comportamento e função na matéria): 

apresentadores/as, repórteres, especialistas, autoridades e personagens foram 

definidos como Vozes; 

2. História (estrutura temporal, quantidade de histórias e interação entre elas): 

alternância de vozes e múltiplos argumentos foram definidos como Narrativa; 

3. Textos verbais (estilo de linguagem, conteúdo do discurso, tratamento e 

valoração): o conteúdo das matérias, a angulação e a abordagem foram 

definidos como Intenções e Interesses; 

4. Encenação (estrutura espacial, recursos televisuais, relação entre as figuras): 

múltiplos cenários, recursos gráficos, interação com/entre os personagens, 

foram definidos como Recursos Gráficos e Cenários.  

De acordo com Casetti e Chio (1999), o esquema de leitura começa com a 

decomposição do material. A tabela 1 apresenta o resultado da decomposição do texto de 

cada matéria aplicando os conceitos e a estrutura apresentados anteriormente.  

 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Salto - SP – 17 a 19/06/2016 

 
 

7 

 

 

 

Conforme esclarecido anteriormente, e previsto pelo método, utilizamos um 

marco teórico para definir categorias que irão reagrupar os dados da decomposição do texto 

das matérias. 

Na verdade, os diferentes momentos estão juntos, porque quando se decompõe o 

programa já se tem em mente as categorias que se aplicam para apreender as 

informações relevantes, e estas categorias, por sua vez, só podem referir-se a um 

modelo geral que está elaborado ou será feito. (CASETTI e CHIO, 1999, p. 257-

258). 

 

 

Becker (2005) constrói sua conceituação sobre telejornalismo de qualidade a 

partir de uma pesquisa sobre o Jornal Nacional. Para Becker (2005), a valorização da 

pluralidade de fontes e vozes é essencial para uma mídia democrática e um jornalismo de 

                                                 
3
 Disponível em: <http://goo.gl/KjBFXk>. Acesso em: 6 de abril de 2016. 

4
 Disponível em: <http://youtu.be/9hijkkuYfGE>. Acesso em: 6 de abril de 2016. 

MATERIAL VOZES NARRATIVA 
INTENÇÕES E 

INTERESSES 

RECURSOS 

GRÁFICOS E 

CENÁRIOS 

Bom Dia 

Brasil/TV Globo 

– Brasil tem 

quase metade da 

população sem 

acesso à 

Saneamento 

Básico
3
 – 3’37” – 

Exibida em 

17/02/2016 

Chico Pinheiro, 

Giuliana Morrone 

(apresentador/a); Paulo 

Ferreira (secr. Nac. de 

Saneamento 

Ambiental/autoridade); 

Heloísa Torres 

(repórter); Edison 

Carlos (pres. Exec. 

Instituto Trata 

Brasil/especialista); 

Ana Paula Araújo 

(apresentadora) 

2 histórias; 

vozes plurais 

Incapacidade do 

Governo em cumprir 

as metas de 

Saneamento para 

2033; Destaca os 

números da falta de 

acesso à água tratada 

e coleta de esgoto; 

Destaca a 

desigualdade no 

acesso ao 

Saneamento e no 

investimento por 

região do país; 

Consequências da 

falta de Saneamento. 

Lettering; Arte 

infográfico. 

 

Estúdio Rio de 

Janeiro; Estúdio 

Brasília; Local não 

identificado com 

lixo nas ruas, 

esgoto escorrendo a 

céu aberto, mato 

alto, pneus jogado; 

Sala de conferência 

MCid em Brasília. 

NBR Notícias/TV 

NBR – 

Brasileiros têm 

mais acesso à 

Saneamento 

Básico, aponta 

diagnóstico do 

Ministério das 

Cidades
4
 – 2’39” 

– Exibida em 

16/02/2016 

Renata Corsini 

(apresentadora); Luana 

Karen (repórter); Paulo 

Ferreira (Secretário 

Nacional de 

Saneamento 

Ambiental/autoridade) 

2 histórias; 

discurso único 

Destaca os números 

de pessoas com 

acesso à água tratada 

e esgoto; Destaca a 

responsabilidade dos 

munícipios e a 

atuação supletiva do 

Governo federal em 

relação ao 

Saneamento; Maior 

parte dos 

investimentos vem do 

Governo federal; 

Destaca as metas do 

Plansab para 2033 e 

fala sobre como 

continuar avançando. 

Lettering; Arte 

infográfico. 

 

Estúdio Brasília; 

Local não 

identificado com 

água tratada saindo 

das torneiras; Sala 

de conferência 

MCid em Brasília; 

Local não 

identificado com 

obras de 

saneamento básico 

e água tratada 

saindo das torneiras 

e sanitários. 

Tabela 1 – Decomposição do texto das matérias analisadas 
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qualidade no Brasil. Ainda que inicial, os estudos da pesquisadora sobre telejornalismo de 

qualidade apontam elementos indispensáveis ao jornalismo em geral e na TV. Entre eles: a 

produção de conteúdo mais voltado para o interesse público e a abertura de espaço para 

vozes diferentes privilegiando outros pontos de vista.  

 

Em síntese, há telejornalismo de qualidade quando uma cobertura jornalística do 

Brasil e do Mundo representa a pluralidade de interpretações e a diversidade de 

temas e atores sociais, quando imaginamos que existem novas elaborações e 

outros modos de construir sentidos sobre o mundo cotidiano na tela da TV [...] 

(BECKER, 2005, p.63) 

 

 

A Constituição Federal de 1988 determina no capítulo V – Da Comunicação 

Social, no artigo 221 princípios básicos a serem seguidos na produção de conteúdo e 

programação de emissoras de rádio e televisão no Brasil com licença de autoridade para o 

funcionamento, independente da natureza privada, pública ou estatal do emissor:  

 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente 

que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme 

percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. (BRASIL, 1988, 

p.59) 

 

Como parte do ordenamento jurídico utilizado como marco teórico nessa 

pesquisa também adotamos a lei federal número 11.652, de 7 de abril de 2008, “que institui 

os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder 

Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta”. (BRASIL. Lei nº 

11.652, de 7 de abril de 2008.) Essa mesma lei também é a base legal de criação da 

Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e que estabelece os princípios as serem seguidos 

nas produções para os veículos da EBC e na prestação de serviços de radiodifusão pública. 

Vamos destacar do texto da lei alguns pontos de interesse para esta pesquisa e que serviram 

como fundamento para a criação das categorias que reagruparão os dados obtidos na 

decomposição do conteúdo. O artigo 2º da lei determina os princípios da EBC e de outros 

órgãos do Poder Executivo na prestação de serviços de radiodifusão pública com destaque 

para: 

II - promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de 

produção e distribuição do conteúdo; [...]  

VIII - autonomia em relação ao Governo Federal para definir produção, 

programação e distribuição de conteúdo no sistema público de radiodifusão; [...] 

(BRASIL. Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.) 
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O artigo 3º da referida lei institui os objetivos da EBC e de outros órgãos do 

Poder Executivo na prestação de serviços de radiodifusão pública, com destaque para:  

 

I - oferecer mecanismos para debate público acerca de temas de relevância 

nacional e internacional;  

II - desenvolver a consciência crítica do cidadão, mediante programação 

educativa, artística, cultural, informativa, científica e promotora de cidadania; [...] 

Parágrafo único. É vedada qualquer forma de proselitismo na programação. 

(BRASIL. Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.) 

 

 

Esse ordenamento jurídico foi escolhido para suplementar a teoria de Becker e 

Bucci por refletir o interesse público na forma da lei sobre a atuação dos meios de 

comunicação privado, público e estatal. Além de ser a garantia da proteção constitucional 

dada à Comunicação Social, estabelece princípios essenciais, que a Constituição e a lei 

julgam necessários para a prática de uma Comunicação Social, consequentemente, de um 

jornalismo, efetivamente democrático na sociedade brasileira. Com base na teoria e no 

ordenamento foram identificados elementos que ajudaram a construir um modelo de 

referência do que se considera um de ideal de telejornalismo de qualidade, plural e 

independente. Veja na tabela 2: 

Tabela 2: Modelo de referência 

Esse modelo de referência evidenciou elementos a serem buscados nas matérias, 

de acordo com cada dado dos textos decompostos. Para avaliar as Vozes o elemento 

escolhida como ideal foi a Representatividade, em oposição à Exclusividade, que a partir da 

teoria e do modelo de referência não seria um ideal de telejornalismo de qualidade, plural e 

independente. Para avaliar a Narrativa o elemento selecionado como ideal foi a Pluralidade, 

em oposição à Unicidade. Na avaliação das Intenções e Interesses a característica 

selecionada como padrão foi o Público em detrimento ao Específico. E por fim, em relação 

aos Recursos Gráficos e Cenários o elemento a ser observado como um ideal será Amplo 

em contrapartida ao Restrito. A tabela 3 sintetiza os elementos definidos como um ideal 

com base no modelo de referência. 

VOZES NARRATIVA 
INTENÇÕES E 

INTERESSES 

RECURSOS 

GRÁFICOS E 

CENÁRIOS 

Abertura para vozes 

diferentes das tradicionais e 

que privilegiem outros pontos 

de vista; Representatividade e 

participação social; 

Diversidade de atores sociais. 

Múltiplas 

narrativas; 

pluralidade de 

vozes e 

argumentos. 

Promoção do debate público 

de temas relevantes; 

Desenvolver a consciência 

crítica do cidadão; 

Promoção do acesso à 

informação; Autonomia; 

Independência;  

Valorização da 

regionalização; 

Criatividade. 
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 Tabela 3: Elementos definidos como um ideal com base no modelo de referência 

 

Com base na tabela 3, ao analisar o corpus na categoria Vozes foi atribuído o 

elemento Representatividade, quando houve a participação dos mais variados segmentos 

sociais possíveis e adequados ao contexto da matéria, e Exclusividade quando o material se 

reservou a poucas vozes e/ou apenas um ponto de vista. Na categoria Narrativa foi atribuído 

o elemento Pluralidade quando a reportagem abordou mais de um ponto de vista, e 

Unicidade quando se reservou à apenas um lado da história. Na categoria Intenções e 

Interesses foi atribuído o elemento Público quando a matéria refletiu o interesse público e 

ampliou o acesso ao maior número de informações com pontos de vista diferentes a fim de 

fomentar o debate, e Específico quando o interesse evidenciado na matéria refletiu apenas o 

de uma parte da narrativa, ou grupo de interesse. Por fim, na categoria Recursos Gráficos e 

Cenários aplicamos o elemento Amplo quando o material fez uso dos mais variados 

recursos e cenários a fim de contextualizar o público e ampliar sua experiência com o tema 

abordado, e aplicou o elemento Restrito quando a reportagem se reservou a apenas um 

cenário ou fez pouco uso de recursos telegráficos. A tabela 4 apresenta o esquema de leitura 

após a análise das matérias. 

Tabela 4: Esquema de leitura após a análise das matérias 

 

VOZES NARRATIVA 
INTENÇÕES E 

INTERESSES 

RECURSOS GRÁFICOS 

E CENÁRIOS 

Representatividade 

 

versus 

 

Exclusividade 

Pluralidade 

 

versus 

 

Unicidade 

Público 

 

versus 

 

Específico 

Amplo 

 

versus 

 

Restrito 

MATERIAL VOZES NARRATIVA 
INTENÇÕES E 

INTERESSES 

RECURSOS 

GRÁFICOS E 

CENÁRIOS 

Bom Dia Brasil/TV Globo 

– Brasil tem quase metade 

da população sem acesso à 

Saneamento Básico – 

3’37” – Exibida em 

17/02/2016 

Representatividade Unicidade Público Amplo 

NBR Notícias/TV NBR – 

Brasileiros têm mais 

acesso à Saneamento 

Básico, aponta diagnóstico 

do Ministério das Cidades 

– 2’39” – Exibida em 

16/02/2016 

Exclusividade Unicidade Público Restrito 
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Os resultados observados a partir da finalização do esquema de leitura das 

matérias encerram a fase descritiva da metodologia. Passaremos a seguir para a fase 

interpretativa dos dados obtidos. 

 

Análise Textual de Conteúdo Televisivo, fase interpretativa das matérias 

do Bom Dia Brasil e NBR Notícias 

 

Os resultados da fase descritiva se constituem em um subsídio para a 

interpretação do conteúdo das matérias analisadas. Consequentemente, a partir da 

interpretação surgiram conceitos que nos ajudam a responder os questionamentos dessa 

pesquisa. A seguir esquematizamos as interpretações seguindo o modelo de leitura definido 

na fase anterior. 

Quanto às Vozes – Com base nessa divisão foram analisadas as vozes presentes 

nas reportagens. Se elas refletiram a diversidade de pessoas, de ideias e a independência.     

---------------Quando o objeto analisado em questão é o Bom Dia Brasil é possível inferir 

que a reportagem analisada tem representatividade quanto às vozes. Foram ouvidas mais de 

uma pessoa: especialista e autoridade. A matéria foi além do discurso oficial da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental e deu voz a um pesquisador, que analisou, rebateu e 

discutiu os dados apresentados e a situação atual das políticas públicas voltadas para o 

setor. Os apresentadores da TV Globo também se posicionaram. Demonstraram indignação 

diante da ineficiência do Governo em cumprir as metas de universalização do Saneamento 

para 2033. 

Quando o objeto analisado em questão é o NBR Notícias foi possível concluir 

que as vozes no conteúdo apresentado são de exclusividade. A matéria dá voz apenas ao 

secretário Nacional de Saneamento Ambiental, reserva-se ao discurso oficial. A 

apresentadora ressalta apenas os aspectos positivos dos dados e em nenhum momento cita, 

por exemplo, que na região Norte do país 90,1% dos domicílios em área urbana não tem 

acesso a rede de esgoto, ou que o próprio Governo federal admitiu que dificilmente irá 

cumprir as metas de acesso para daqui a 17 anos. Essa fala com contexto negativo para o 

Governo federal é destacada no BDBR, que por sua vez, não apresenta nenhum ponto 

positivo. 

Quanto à Narrativa – Nessa categoria analisamos a interação entre os discursos 

e a multiplicidade e alternância de argumentos.  
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Nesse quesito a angulação da matéria exibida pelo Bom Dia Brasil é focada 

apenas nos aspectos negativos e não abre espaço para números positivos como, por 

exemplo, 93% da população urbana brasileira ter acesso à rede de distribuição de água 

tratada. A abordagem é incisiva em cima da ineficiência e má distribuição dos recursos pelo 

Governo. A matéria é uma prestação de serviço à população ao mostrar as mazelas da falta 

de Saneamento Básico, mas é omissa, pois não mostra os avanços no setor e os argumentos 

de defesa da administração pública. Na contramão disso, o NBR Notícias confere espaço 

único para os argumentos favoráveis ao Governo. Apenas dados positivos são destacados. 

A matéria não abre espaço para especialistas ou para a população. A abordagem é 

majoritariamente focada em cima do discurso oficial, da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental. O discurso narrativo da reportagem atribui uma responsabilidade 

suplementar ao Governo federal, e passa todo o dever para os Munícipios, o que de fato é 

previsto em lei. Mas, isso não exime totalmente o Executivo federal de obrigações em 

relação ao Saneamento, como a reportagem tenta enfatizar, uma vez que, o Ministério da 

Saúde tem atribuições diretas, prevista pela legislação. A falta de um contraponto levanta 

questões que não são respondidas, como: as obras de infraestrutura que estão paradas e/ou 

atrasadas por falta de repasse de verba, a maioria das cidades brasileiras que ainda não têm 

um Plano Municipal de Saneamento Básico, o que impede o recebimento de novos 

recursos, mas que é dever do Governo federal fiscalizar e exigir o documento, entre outros. 

Quanto às intenções e interesses – Nessa categoria analisamos se as matérias 

representavam o interesse público ou exclusivo. Portanto, a partir da observação das duas 

matérias foi-lhes atribuído o elemento “Público”. No Bom Dia Brasil e no NBR Notícias 

esse princípio foi atendido parcialmente, uma vez que, ambas deram mais ênfase em pontos 

diferentes dos dados, o BDBR apresentou números negativos e o NBRNot apresentou 

apenas os positivos ao governo, mas sem deixar de lado o interesse público do acesso à 

informação.  

Quanto aos Recursos Gráficos e Cenários – Nessa categoria avaliamos se as 

matérias utilizaram recursos característicos do telejornalismo e, principalmente, se existe 

uma alternância de cenário na narrativa proporcionando ao público uma experiência ampla 

em relação ao assunto abordado. Nesse aspecto a matéria do Bom Dia Brasil se ambientou 

em diferentes lugares. Ora em Brasília, ora nas cidades satélites do Distrito Federal. Esse 

giro pelas localidades afetadas por problemas de Saneamento ampliam a percepção e a 

experiência do público em relação aos problemas mencionados. Segundo Becker (2005, 
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p.76), podemos tratar essa percepção ampliada como ubiquidade. Esse princípio 

enunciativo está associado à capacidade de percepção do receptor. Ou seja, ele tem a 

sensação de que pode ver tudo, estar em todo lugar e de que nada ficará de fora. Essa 

impressão de onipresença do público é promovida pela multiplicidade de olhares, pela 

variedade de fontes e imagens. Em relação à matéria exibida pelo NBR Notícias, foi-lhe 

atribuído o elemento restrito por se ambientar apenas no espaço institucional da Secretaria 

Nacional de Saneamento Ambiental, em Brasília. As poucas imagens de fora desse local 

não são identificadas e são em geral material de arquivo, com exceção do que foi gravado 

na coletiva. Contudo, as duas reportagens fazem uso de recursos gráfico, o que facilita a 

compreensão do público com tantos números apresentados. 

 

Considerações finais 

 

A Análise Textual de Conteúdo Televisivo permitiu uma observação mais 

detalhada de como as políticas públicas de Saneamento Básico são representadas na TV 

comercial e estatal federal. Conforme a hipótese testada, foi possível comprovar que cada 

telejornal atende aos interesses particulares e linhas editoriais de seus emissores, porém, 

sem deixar de atender também ao interesse público. Nessa perspectiva e, nesse caso 

específico do Saneamento Básico, a emissora estatal federal, TV NBR, ignora os números 

negativos relativos ao setor. A abordagem adotada pelo NBR Notícias é de Diário Oficial, 

exerce uma função quase que de assessoria, uma vez que, opta por mostrar os dados apenas 

de um modo positivo as políticas públicas de Saneamento desenvolvidas pelo Governo 

federal. Por exemplo, a matéria começa com a informação mais positiva do relatório que 

aponta que 93,2% dos habitantes de áreas urbanas possuíam água encanada em 2014. Além 

disso, mostra que 57,6% da população em áreas urbanas tinham acesso à rede de coleta de 

esgoto em 2014. Na contramão disso, o Bom Dia Brasil aponta que 42,4% da população em 

áreas urbanas não tinham acesso à rede de coleta de esgoto no mesmo ano. Ou seja, os 

mesmos dados produziram abordagens diferentes guardados os interesses de cada produtor. 

No noticiário da TV Globo a abordagem tem um tom de serviço, de utilidade pública, 

graças, principalmente, às vozes (apresentadores, repórter, fontes) presentes na matéria que 

ressaltam o caráter de cidadania, dignidade e urgência nas questões que envolvem o 

Saneamento. Contudo, a matéria não ressalta nenhum avanço ou aspecto positivo do 

relatório.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Salto - SP – 17 a 19/06/2016 

 
 

14 

 

A partir do conceito de Bucci, Chiaretti e Fiorini sobre emissora governamental 

e dos resultados deste estudo também é possível levantar um questionamento sobre associar 

a TV NBR ao conceito de emissora governamental. Uma vez que, segundo os resultados, o 

vínculo da emissora com o Governo federal implicou subordinação velada observada na 

matéria que deu destaque apenas ao discurso do Executivo, favorável à administração 

pública.  

Essa pesquisa permite observar a importância da base legal para a 

regulamentação das emissoras estatais.  O decreto número 6.555, de 8 de setembro de 2008, 

da Secom, não tem força de lei para instituir os princípios e objetivos do canal deixando o 

veículo livre para servir propósitos particulares, exclusivos. Um ordenamento jurídico 

específico coíbe equívoco e uma interpretação dúbia de leis mais generalistas como a 

Constituição Federal e o Código Brasileiro de Telecomunicações. Além disso, abre espaço 

para a construção de um debate mais amplo e democrático com a sociedade. Dando suporte 

aos cidadãos na formação de uma consciência mais crítica diante da realidade.  
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