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RESUMO 

 
A TV Pública Brasileira ainda está em construção, assim, muito tem se estudado sobre 

os critérios de qualidade a serem verificados na mesma. Esse artigo tem o objetivo de 

analisar os parâmetros do telejornalismo e a qualidade da TV Pública brasileira com base 

na TV Pública Americana, em especial a PBS, com o intuito tem entender como as duas 

emissoras tem se estruturado. Para isso, acompanhamos durante uma semana as 

produções jornalísticas diárias do Repórter Brasil (TV Brasil) e do PBS News Hour 

(PBS), e trabalhamos à luz de autores como Eugênio Bucci, Danilo Rothberg e Iluska 

Coutinho, e sobre os Indicadores de Qualidades estabelecidos pela ONU e pelo Grupo de 

Pesquisa Telejornalismo Imagem e Representação. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “O Telejornalismo nas emissoras Públicas 

Brasileiras”, realizado pelo Laboratório Jornalismo e Narrativas Audiovisuais da 

Universidade Federal de Juiz de Fora. Nele tomamos como ponto de partida a 

centralidade da televisão, veículo de informação que no Brasil atinge o maior número de 

pessoas, sendo formadora de opinião e muitas vezes única fonte de informação.  Segundo 

relatório da Pesquisa Nacional de Amostras em Domicílio (PNAD), 96,9% dos domicílios 
                                                           
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
2 Aluna de graduação no curso de Comunicação Social da UFJF, e-mail: laryssaprado@live.com 
3 Orientadora do artigo. Professora do departamento de Jornalismo e do Mestrado em Comunicação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), email: iluskac@uol.com.br 
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tinham TV em 2011, o que equivalia a 59,4 milhões de lares. Segundo dados do IBGE de 

2010, cerca de 175 milhões (ou 92,4%) de pessoas com 14 anos ou mais tinham o hábito 

de assistir televisão e 75,2 milhões, o equivalente a 42,9%, o faziam por mais de três 

horas diárias. Dentro de um contexto social em que cada vez mais a sociedade ganha voz 

através da interatividade com os meios, com a facilidade de acesso à internet e redes 

sociais, o estudo da televisão se mostra indispensável para o fortalecimento do veículo e 

para a qualidade de sua informação.  

A televisão brasileira surgiu da iniciativa empresarial tomando uma proporção 

comercial. Sob o domínio empresarial, a TV veio para incrementar o comércio de bens e 

serviços e divertir o público “consumidor”. Apesar de também ser financiada pelo Estado, 

um dos grandes anunciantes, a maior parte do investimento da TV privada vem da 

publicidade. Isso reflete em uma programação televisiva e um conteúdo noticioso que 

acabavam tendo como maior preocupação a audiência do que a utilização do meio como 

difusor de cultura e informação. E como não existe nenhuma regulamentação a respeito 

dessa programação, o espaço se torna livre às iniciativas privadas.  

A Constituição Brasileira de 1988, denominada “cidadã” prevê em seu artigo 223 que 

devem existir no país três tipos de sistemas de televisão, o privado, o público e o estatal, 

sendo eles complementares de acordo com seus objetivos. As emissoras públicas 

funcionariam como prestadoras de serviço em uma sociedade que necessita de 

informação sem interesse comercial.  

 

O negócio da televisão pública não é entretenimento e, indo mais longe, 

não é sequer televisão: é cultura, é informação, é liberdade. Para a 

televisão comercial, o meio é um fim. Para a pública, o meio é uma 

possibilidade em aberto. (BUCCI, 2010). 

 

 

A maior parte das chamadas TVs educativas e culturais no Brasil foi criada nas últimas 

duas décadas, período que coincide com a redemocratização do país. A experiência 

pioneira foi da TV Universitária de Pernambuco em 1964. E ainda que de maneira tardia, 

em resposta a esse modelo televiso comercial que foi o primeiro a entrar em vigor no 

Brasil, em Dezembro de 2007 é que nasce a emissora que é nosso objeto de análise. 

Realizado pela Empresa Brasil de Comunicação, vai ao ar o primeiro programa, no canal 

TV Brasil. A TV Brasil foi criada para ser um diferencial diante das outras fontes de 

informação, oferecendo um conteúdo isento e de qualidade.  
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A TV Brasil busca oferecer ao telespectador programação diferenciada e 

privilegia conteúdos nacionais e regionais em suas diferentes faixas: 

infantil, jornalismo, documentários, debates, programas culturais e 

entretenimento. A programação inclui conteúdos próprios, co-produções, 

contribuições da produção independente e da produção regional (EBC, 

2012). 

 

Essa iniciativa de uma TV Pública já havia sido tomada também em países da Europa e 

pelos Estados Unidos. Segundo a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, as 

televisões públicas têm sua origem no surgimento da televisão na Europa, por iniciativa 

do Estado. As TV’s de países como a Alemanha, França, Reino Unido, e outros países, já 

nasceram estatais, controladas pelos governos nacionais. 

Assim como a TV brasileira, a TV americana nasceu privada. No início, a história da 

televisão nos dois países caminhava lado a lado. Mas, vendo que a TV comercial não 

estava representando o interesse público de informação, e sim puramente o interesse 

comercial, em 1962, nos Estados Unidos, por meio do Educational Television Facilities 

Act, o governo federal promoveu recursos para a construção e aparelhamento de 

televisões públicas não-comerciais. O governo criou também uma comissão para avaliar 

os problemas e as soluções para a comunicação pública, e dessa comissão saiu o relatório 

que definiu a organização da TV Pública americana, assim como seu objetivo e 

funcionamento. Esse relatório também previu a criação da Corporation For Public 

Broadcasting (CPB) para promover a qualidade e a instauração de uma rede de emissoras 

públicas, a Public Broascasting Service, PBS. 

É a partir daí que o setor público de informação do Brasil e dos Estados Unidos passam 

a se diferenciar. Hoje financiadas com o dinheiro do contribuinte (pessoa física ou 

jurídica) e de suas programações, as emissoras públicas americanas não sofrerem 

cerceamento por parte do governo destes países. Aqui no Brasil, o principal financiador 

das emissoras públicas ainda é o governo. 

Hoje, a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais 

(ABEPEC), com 16 anos de atuação, conta com a associação de 21 emissoras geradoras 

de caráter educativo e cultural, não comercial. 

 

Atualmente, as emissoras da Abepec mantém uma programação de 

debates, documentários, programas jornalísticos, além dos infantis que é 

produzida pela TV Cultura de São Paulo, TV Brasil, TV Minas, TV 

Cultura do Pará, TV Cultura do Amazonas, TV Educativa do Rio Grande 

do Sul e TV Universitária do Recife, entre outras emissoras associadas da 

http://www.tvbrasil.org.br/tvspublicas/alemanha.asp
http://www.tvbrasil.org.br/tvspublicas/franca.asp
http://www.tvbrasil.org.br/tvspublicas/reinounido.asp
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ABEPEC. (http://www.abepec.com.br/site/quem/detalhe.asp?c=4)  

 

 

A iniciativa da criação de uma TV pública no Brasil e no mundo tem o mesmo 

interesse: suprir o direito de informação da sociedade, complementar as emissoras 

comerciais oferecendo uma informação de qualidade desvinculada de qualquer fator 

econômico e político. Entretanto, a independência e a qualidade desse serviço público 

ainda são muito distintas. 

 

PUBLIC BROADCASTING SYSTEM 

 

A PBS é a rede nacional que reúne a grande maioria de emissoras de TV públicas dos 

Estados Unidos, e foi criada pelas emissoras que compõem o sistema, que estão televisão 

estão localizadas em todos os estados, em cidades como Nova Iorque, Los Angeles e 

Boston. O seu financiamento vem em parte dos telespectadores, em parte de doações de 

empresas e entidades. Cerca de três campanhas acontecem por ano para incentivar 

arrecadação de fundos e estimular a contribuição dos telespectadores. O dinheiro 

arrecadado é enviado à PBS. Atualmente, 25% do total de sua receita é obtida assim. 

Além disso, algumas empresas também pagam para ter seu logotipo no início ou fim de 

programas da rede.  

A PBS não produz conteúdo, apenas aprova ou não os programas e séries que lhes são 

oferecidos, levando-se em conta os critérios para a construção de uma programação 

educativa e cultural. São várias, no entanto, as emissoras integrantes da PBS que realizam 

co-produções inclusive com TVs européias, a exemplo da BBC e do Channel Four, da 

França. A grade de programação destas emissoras também conta com conteúdo de 

emissoras locais e produções independentes. Os programas para aprovação chegam à PBS 

já prontos, ou como projetos. Uma vez aprovados, recebem autorização para ir ao ar, 

enquanto no caso dos projetos, a PBS busca recursos para financiá-los. 

Embora a PBS transmita uma programação de rede nacional, via satélite, para todas as 

emissoras públicas, elas têm autonomia para exibir ou não a programação oferecida. 

Essas emissoras, aliás, podem até comprar programação de outras emissoras, e não 

apenas da PBS. 

De acordo com a diversidade de temáticas das emissoras públicas nacionais esse modelo 

seria uma boa opção a ser colocada em prática no Brasil. E foi por esse critério, para 

http://www.abepec.com.br/site/quem/detalhe.asp?c=4
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saber se grandes mudanças devem ocorrer, que escolhemos analisar diante a qualidade do 

telejornalismo público brasileiro comparado ao telejornalismo exibido pela PBS.  

 

Como a história da televisão brasileira sempre esteve atrelada à 

americana, tanto na forma produtiva quanto nas definições normativas, 

sustenta-se a necessidade desse estudo. A compreensão do modelo 

americano, assim, insere-se no debate para a formação do modelo de 

televisão para o Brasil, mesmo que indiretamente. (SILVEIRA, 2002, 

p.7) 

 

 

OS CRITÉRIOS DE QUALIDADE 

 

Segundo informações da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV (ABERT), 

98,7% dos brasileiros assistem a TV aberta. Entre os 62 milhões de lares no país, apenas 

17 milhões são assinantes da TV paga. É importante lembrar que mesmo as emissoras 

privadas de televisão dependem de uma concessão pública, logo também são 

consideradas “públicas”, apesar de fazerem uso privado do espaço cedido. Então, por TV 

aberta também se entende a TV comercial, por isso os dados mostram que boa parte das 

informações que as pessoas recebem são pautadas por veículos privados de comunicação, 

e daí da necessidade de se fortalecer a informação pública. 

Para nortear a análise dessa pesquisa foram tomadas como referência duas bases 

teóricas. Primeiro, os critérios de qualidade estabelecidos nas pesquisas desenvolvidas na 

UFJF desde 2010 sobre Telejornalismo Público, e em seguida o texto lançado pela ONU, 

“Indicadores de Qualidade nas Emissoras Públicas – Uma análise contemporânea”.  

Durante uma semana – do dia 17 de Março de 2014 ao dia 22 de Março de 2014 - foram 

analisadas as edições dos jornais Repórter Brasil - Noite, e do PBS News Hour, telejornal 

transmitido diariamente nas Emissoras Públicas nos Estados Unidos. Com base nos 

critérios levantados, realizou-se uma comparação entre as produções no sentido de 

confrontar padrões de qualidade diante de matérias que fossem estritamente de políticas 

públicas, ou seja, que atendessem de forma direta o objetivo do qual a TV pública se 

dispõe, o de fazer valer o direito à informação e à cidadania. 

Como este tipo de produção ainda é muito recente é difícil estabelecer critérios 

específicos de avaliação a respeito da informação dos noticiários. Por isso, duas etapas de 

análise foram feitas. A primeira de acordo com os critérios do grupo de pesquisa, e a 

segunda de acordo com critérios da ONU, dentro de um recorte onde, diante dos dez 

eixos apresentados pela cartilha, foram escolhidos apenas quatro, e diante das 188 
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perguntas do questionário, foram selecionadas 25, que estão mais diretamente ligadas à 

abordagem do artigo. 

 

Nessa busca por um jornalismo que atenda aos anseios da sociedade, 

consideramos que a melhoria da qualidade da informação jornalística 

faz parte de um processo de fortalecimento da democracia e que as 

questões aqui apontadas são indícios relevantes sobre como pensar o 

jornalismo público, diante das necessidades atuais. (EBC, 2012). 

 

Na verdade o que denominamos aqui de indicadores de qualidade estabelecidos pela 

ONU são em realidade itens de aferição da qualidade sintetizados por três autores - 

Eugênio Bucci, Marcelo Chiaretti e Ana Maria Fiorinni - atendendo a uma solicitação da 

Unesco. O documento, lançado na sede da EBC, em Brasília, propõe-se a oferecer 

maneiras de tornar objetivas as avaliações de desempenho dessas instituições [públicas] e 

de suas equipes, de modo a permitir comparações contínuas e processos de melhoria 

mensuráveis (BUCCI, Eugênio; CHIARETTI, Marcelo; FIORINNI, Ana; 2012). Entre os 

dez eixos propostos foram selecionados quatro como itens a serem observados nesse 

artigo: cobertura geográfica e oferta de plataformas, independência (na informação), 

experimentação e inovação de linguagem e por último, diversidade cultural. Em cada eixo 

foram selecionadas as perguntas que atendessem à demanda do artigo, resultando em 25 

questionamentos.  

Já os indicadores do Grupo de Pesquisa Telejornalismo Imagem e representação tem 

como diretriz principal e específica a dimensão pública da emissora e de seus telejornais, 

e os tipos de vínculos a serem idealmente constituídos entre os a produção jornalística da 

TV Brasil e seus receptores, assim como as dimensões técnicas e sociais da mídia 

televisão, e de sua penetração na sociedade brasileira. 

Os critérios giram em torno de quatro eixos que podem ser definidos como, primeiro, a 

caracterização a partir do conteúdo veiculado, levando em consideração a pauta, temática, 

abordagem, formatos, enquadramentos, a fim de incorporar temáticas e agendas não 

encontradas na mídia comercial. O segundo eixo seria a polifonia de vozes, garantindo o 

equilíbrio de opiniões e a isenção da emissora. O terceiro seria o balanço geográfico, a 

representação do brasileiro, e neste caso do americano também, não como um indivíduo 

único, garantindo a representação de diferentes grupos identitários. E por último, a 

presença do governo. Essa forma de identificação das categorias partiu do modelo de 

análise desenvolvido por Coutinho (2003), quando analisou a estrutura narrativa das 

notícias na televisão brasileira. 
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Depois de acompanhar uma semana dos telejornais, foram escolhidas para a realização 

de análise, a partir dos parâmetros apresentados, três matérias que estão relacionadas a 

algum tipo de preconceito e ações públicas que desencorajam ou que o analisam a fim de 

promover a conscientização da sociedade.  

A matéria do PBS foi ao ar no dia 20 de Março com o seguinte tema: “Department of 

Education finds pattern of inequality by race in public schools”
4
, e tem como gancho uma 

pesquisa divulgada pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos que indicou que 

em diversas escolas públicas do país existem grandes desigualdades de raça, como por 

exemplo, um alto índice de expulsão na pré-escola de alunos negros. Já as duas da TV 

Brasil, que foram escolhidas por se complementarem, foram ao ar no dia 18 de Março. A 

primeira aborda o projeto Pró-equidade de Raça e Gênero, que trata da promoção da 

igualdade de condições de trabalho para homens e mulheres, de todas as orientações 

sexuais, negros ou brancos, além de outras iniciativas. A segunda matéria, sobre o 

Pequim +20, reflete a diferença de oportunidades de trabalho para mulheres, e os 

resultados da conferência mundial que foi feita há dezenove pela ONU, pelo direito das 

mulheres. 

De acordo com os critérios propostos pelo Grupo de Pesquisa Telejornalismo, Imagem e 

Representação, temos diferenças significativas nas três matérias. O que primeiro se 

observa são formato e técnica, é visível que a emissora americana conta com mais 

recursos. A notícia é dada de dois estúdios diferentes, e três cenários distintos são usados. 

Entretanto, neste caso, este fator não fez com que a abordagem e a qualidade das matérias 

da TV Brasil fosse prejudicada.  

No conteúdo, as temáticas são pautadas pelo interesse social, os temas são realmente 

relevantes para a sociedade e ao interesse público. O que muda são abordagem e 

formatos. No PBS NewsHour vemos uma abordagem que dificilmente seria comum em 

uma TV pública no Brasil. Catherine Lhamon, secretária assistente no Escritório de 

Direitos Civis do Departamento de Educação dos Estados Unidos, é a fonte especializada 

da matéria, e representa o governo. A independência da emissora diante do patrocínio do 

governo permite que críticas mais acirradas sejam feitas à educação pública do país. É 

interessante perceber que a própria fonte do governo se coloca como personagem da 

“história” que conta. 

                                                           
4 Departamento de Educação encontra padrão de desigualdade de raça nas escolas públicas. 
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Estou ofendida, como a executora principal dos direitos civis do 

Departamento de Educação, e estou ofendida como mãe de duas meninas. 

Eu acho que essa informação é chocante (PBS, 2014).
5
 

 

 

Já na TV Brasil, os temas são abordados mais superficialmente, de forma mais 

expositiva, não convidam o espectador a uma discussão sobre o assunto que é de interesse 

público. Apesar de ressaltar a importância de ações afirmativas, de dar voz a uma 

personagem, a duas fontes oficiais (ONU e EBC) e uma socióloga, a abordagem se 

aproxima muito do conceito de uma vitrine social, pois não promove uma troca e 

interação efetiva a respeito da discussão levantada pelo tema. 

O telejornalismo público em lugar disso deveria constituir-se em espaço 

para a veiculação de argumentos, para a ocorrência de diálogos como 

uma espécie de esfera pública mediatizada, tal como propõe o sociólogo 

rancês Dominique Wolton ao tratar da televisão como meio de 

comunicação central nas sociedades contemporâneas (COUTINHO, 

2013, p.31). 

 

Outro eixo a ser analisado é a polifonia. Na TV Brasil, nas duas matérias é possível 

perceber que, mesmo que existam mais de uma fonte, os discursos são os mesmos. Ou seja, 

não existe o embate de ideias, não existe um pensamento controverso que levante uma 

discussão. Na PBS, apenas uma fonte aparece, em formato de entrevista. Apesar de a 

emissora americana propiciar uma reflexão maior sobre o tema a que a matéria se refere, 

ela também não dá voz à outra parcela da sociedade, os prejudicados com esse preconceito. 

O aprofundamento, no sentido de mostrar essa realidade de exclusão não só pela visão da 

representante do governo, não foi dado. 

Já no terceiro eixo, o balanço geográfico é verificado quando se analisa a programação de 

uma maneira mais geral. Na TV Brasil ainda existe o problema de se retratar estados 

específicos como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, com mais frequência do que os 

outros. Na PBS, as notícias aparecem mais em nível nacional, não se atendo tanto a 

questões regionais.  

A presença do governo é a grande diferença entre as duas emissoras. Enquanto o 

conteúdo da TV Brasil ainda parece ser cerceado pelo governo, por não existir uma 

abordagem mais críticas de matérias que o envolvam, na PBS americana essa presença 

parece ser mínima. O governo é colocado em voga. Durante a entrevista com a secretária 

                                                           
5 I am offended, as the chief civil rights enforcer at the Department of Education, and I am offended as a mom of two 

little girls. I just think that that information is shocking.  

http://www.pbs.org/newshour/bb/study-education-inequality/
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assistente no Escritório de Direitos Civis do Departamento de Educação dos Estados 

Unidos, Catherine Lhamon, o repórter a questionava em todo momento sobre as causas da 

exclusão racial de estudantes no ensino público: o que tem sido feito, e porque não 

funcionado? A fonte não soube responder as perguntas e assim convocou a população a 

ajudar o governo a descobrir, o que também é uma característica interessante no 

enquadramento. 

Esse fator é muito observado no conteúdo jornalístico da PBS, o chamado à população 

como agente das notícias, e para ser parte desse serviço público. A representante do 

governo diz:  

Qualquer mãe, qualquer aluno, qualquer pesquisador, qualquer educador, 

qualquer professor, qualquer membro da comunidade em qualquer lugar 

do país pode ver os dados, pode tentar descobrir o que eles significam, e o 

que precisa ser mudado ou mantido em suas escolas, e como agir nelas 

(PBS, 2014)
6
. 

 

Na programação em geral, os temas internacionais da semana foram comuns nas duas 

emissoras, especialmente no caso do desaparecimento do avião da Malaysia Airlines e da 

separação entre Ucrânia e Rússia. O que as difere seria justamente o aprofundamento da 

notícia. A PBS explora melhor o conteúdo, e o destrincha já a TV Brasil ainda se mostra 

bastante superficial apesar de sua tentativa de tentar ser mais específica e profunda que a 

TV comercial na cobertura internacional. As outras notícias foram mais específicas de 

acontecimentos de cada país. 

Já de acordo com as análises dos Indicadores de Qualidade da ONU, que tratam das 

emissoras de uma maneira mais geral, as 25 perguntas dos 5 eixos escolhidos foram 

respondidas com o uso de uma escala de 1 a 5, onde 1 representava a resposta “não”, 2, 

“com pouca frequência”, 3, “com frequência”, 4, “certa frequência” e 5, “com muita 

frequência”. 

A TV Brasil, foi avaliada em cinco perguntas com “muita frequência”, em nove como 

“pouca frequência”, em outras onze com “com frequência”. Isso significa que, a emissora 

se mantêm mediana no seu padrão de qualidade. Seu compromisso com o serviço público 

                                                           
6 Any mom, any student, any researcher, any educator, any teacher, any community member anywhere in the country can 

take a look at the data, can try to figure out what it means, and what needs to be changed or not changed in their schools, 

and how to act on it. 

 

http://www.pbs.org/newshour/bb/study-education-inequality/
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tem se verificado, entretanto, ainda não atingiu um alto padrão de qualidade. Mesmo 

assim, de acordo com comparações feitas com outras análises anteriores do grupo de 

pesquisa, a qualidade da informação tem melhorado. 

Na americana PBS, os indicadores mostram que existem sim uma maior qualidade na 

informação e em sua produção, entretanto, ainda existem pontos que precisam ser melhor 

consolidados, como foi dito antes, na questão de polifonia. A avaliação feita gerou nove 

respostas com “muita frequência”, seis “certa frequência”, e outras dez respondidas com 

“com frequência”.  

 

CONCLUSÃO 

A TV Pública brasileira ainda está em um processo de construção. Modelos europeus são 

mais consolidados devido a terem nascido públicos. No Brasil, e nos Estados Unidos, foi o 

contrário, a TV já começou privada. Por isso, o jornalismo em si já está fortemente 

vinculado a um padrão imposto por esse formato nos dois países. 

A TV Brasil, ainda tem limitações quanto a questões técnicas e de conteúdo. Sua 

dependência diante do financiamento do governo ainda exerce influência em suas 

abordagens e deixa o seu telejornal principal, o Repórter Brasil, a desejar no quesito 

aprofundamento e crítica. Outro problema encontrado foi o forte regionalismo, pois as 

pautas giram em torno dos estados onde a emissora está instalada, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília. 

Mas o foco do artigo era saber como notícias de políticas públicas tem sido abordadas nas 

duas emissoras. Apesar de as pautas estarem de acordo com a proposta estabelecida pela 

comunicação pública, a maior diferença encontrada, e que influencia diretamente no 

padrão de qualidade, foi a liberdade de lidar com temas sem ser cerceados pelo governo. 

De questionar e problematizar suas ações sem censura, e sem parecer uma propaganda. Já 

que o papel da TV pública é fugir da agenda comercial, e apresentar um viés diferente 

sobre os assuntos de interesse público, nós podemos dizer que a TV Brasil tem feito pouco 

nesse aspecto. Nas próprias tabelas de análise vemos que os formatos são sempre os 

mesmos, e segue o modelo das grandes emissoras comerciais brasileiras, não há inovações. 

O modelo PBS de televisão pública seria uma alternativa interessante de aplicação no 

país. Seu modelo apresenta uma mudança que seria essencial para a comunicação 

brasileira, que é a desvinculação com o governo, e também na cobertura, onde esses 
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regionalismos seriam deixados para trás porque a “rede” criada receberia conteúdos das 

mais diversas áreas do país, garantindo uma maior representação de um povo tão diverso 

como o brasileiro. A mudança de modelo também propiciaria um conteúdo mais crítico e 

se diferente da abordagem comercial, além de promover uma melhora na própria técnica.  

Diante do início em comum e da realidade atual da comunicação pública no Brasil, como 

a diversidade cultural do país e fatores como dependência governamental, o modelo do 

Public Broadcasting System (PBS) seria uma boa alternativa a ser seguida pelas nossas 

emissoras públicas. Mas pra que essa mudança ocorra, primeiramente, as pessoas teriam 

que se conscientizar da importância de uma TV Pública, para que assim a sociedade a 

financiasse e a visse como um direito, tirando das mãos do governo essa ferramenta de 

comunicação que na verdade é do povo. 
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