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RESUMO 
 

O presente artigo visa analisar o espaço dado à participação popular na 2º edição do 

principal telejornal da TV Brasil, o Repórter Brasil Noite. Levando-se em conta as 

premissas de uma rede pública de televisão, e tomando como base trabalhos anteriores 

do grupo de pesquisa “O Telejornalismo nas emissoras públicas brasileiras” e conceitos 

relacionados aos estudos do telejornalismo, busca-se analisar se de fato tem sido dado 

um espaço relevante à participação do público, fugindo do lugar comum que é o uso dos 

populares como personagens e em consultas de povo-fala. 

 

PALAVRAS-CHAVE: telejornalismo; participação popular; TV pública. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A notícia ocupa um papel importante na sociedade ao permitir que os indivíduos 

tomem conhecimento de fatos que estão além de sua existência, mas que lhe são 

essenciais para gerir suas vidas, estabelecer relações sociais, formar opiniões e intervir 

nos processos decisórios que os afetam nos âmbitos individual e coletivo.  

Presente em mais de 97% dos lares brasileiros (PNAD 2012 – IBGE), a televisão 

é importante instrumento de acesso à essas informações. Seu alcance, somado ao fato de 

atingir uma população muitas vezes caracterizada pela pobreza econômica, educacional 

e cultural, torna a função social do veículo ainda mais ampla. Dessa forma, faz-se 

necessária uma análise de como o meio vem trabalhando o gênero jornalístico. 

 Estudos iniciais de audiência centraram-se nos efeitos das mensagens sobre o 

receptor, caracterizando a massa como passiva em relação aos materiais oferecidos. 

Estudos que se seguiram, no entanto, concluíram que o público tem “papel ativo na 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 1 – Jornalismo do XIX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, 

realizado de 22 a 24 de maio de 2014. 
2 Estudante de graduação do 6º período de Comunicação Social, habilitação Jornalismo, da Faculdade de 

Comunicação da UFJF. Bolsista do projeto O Telejornalismo nas emissoras públicas brasileiras. E-mail: helena-

amaral@hotmail.com. 
3 Orientadora da discente e coordenadora do projeto O Telejornalismo nas emissoras públicas brasileiras. Jornalista 

diplomada (Ufes), doutora em Comunicação (Umesp), professora do Curso de Jornalismo e do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da UFJF, email: iluskac@uol.com.br. 
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construção do sentido das mensagens” (VIZEU, 2010, p. 4), sendo responsável por 

operar um processo de significação e ressignificação dos conteúdos. 

Através dessa construção de sentidos, o indivíduo se reconheceria nos 

telejornais. A partir do reconhecimento, criar-se-ia um sentimento de segurança nos 

telespectadores. É disso que Alfredo Vizeu fala quando estabelece que o telejornal é um 

lugar de referência para o público, um lugar onde os brasileiros se encontram. 

Wolton (1996 apud. Vizeu, 2010, p. 11) afirmou que os telejornais funcionariam 

como um laço social. Na ausência do que ele chama de laços primários – relacionados 

às relações com a família, os vizinhos, os amigos -  é que a televisão atuaria. Ou seja, na 

ausência de um espaço de troca de experiência entre indivíduo e coletivo, a televisão 

funcionaria como um laço, um lugar onde a nação se vê. 

Através da experiência do outro, o indivíduo é capaz de se reconhecer e 

construir um sentimento de identificação. Em um mundo em que se é possível estar no 

lugar deste outro, seja dando a sua opinião, seja participando de outras formas na 

produção da notícia, é importante analisar como a participação popular atua na 

construção do sentimento de pertencimento e identidade dos cidadãos. 

Muitas foram as portas abertas ao público nos últimos anos. Hoje é possível não 

somente ser personagem de um fato noticiado, ou ser um entrevistado com direito à 

poucos segundos no chamado povo-fala. O telespectador pode ser coprodutor ou até 

mesmo produtor da notícia. 

Mais do que mudanças tecnológicas que proporcionam ao indivíduo se 

manifestar mais, os próprios veículos de comunicação tem adotado uma postura 

diferente no concernente ao público. Em um cenário como o atual, um conceito como o 

de audiência presumida tem perdido cada vez mais espaço. Não são mais os jornalistas 

que decidem pelo o que o público quer ver, mas sim o próprio público. 

Mas vale ressaltar que, embora cada vez mais presente e expressiva, a 

participação popular não está isenta de um processo de “censura” pelos jornalistas. No 

caso de conteúdos audiovisuais enviados por espectadores, por exemplo, há um 

processo de seleção das imagens que serão utilizadas. Outro exemplo são os programas 

feitos pelos veículos em parceria com membros da sociedade: maior parte do processo 

produtivo é conduzido por pessoas ligadas à empresa em questão, cuidando de dar a 

angulação e os parâmetros de produção característicos daquele veículo. Mesmo os 

conteúdos integralmente independentes passam por uma seleção - e às vezes até mesmo 

por uma edição-  antes de serem então exibidos. 
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A TV PÚBLICA NO BRASIL  

 

Ao passo que na Europa, nascida em um cenário pós-guerra marcado pelo 

fortalecimento democrático, a televisão nasceu estatal, no Brasil o veículo foi orientado 

por ideais mercadológicos desde a sua implantação. Assim, pressões de tempo e 

interesses de gestores, patrocinadores e grupos políticos ligados à administração, 

somados à submissão à ordem mercadológica, interferem diretamente na qualidade dos 

conteúdos veiculados, acarretando prejuízos ao público e à sociedade como um todo. 

Apenas em 2007, buscando atender a proposta da Constituição Federal de 

complementaridade entre os sistemas privado, estatal e público, e aos anseios da 

população por uma televisão democrática e independente, foi criada a Empresa Brasil 

de Comunicação. Idealizada a partir das discussões do I Fórum Nacional de TV’s 

Públicas, realizado em Brasília, a EBC herdou os canais de rádio e televisão geridos 

pela estatal Radiobrás e pela TVE do Rio Janeiro. 

Dentre os quatro canais de televisão geridos atualmente pela empresa está a TV 

Brasil, cujo principal jornal, o Repórter Brasil, é objeto de estudo do presente artigo. É o 

espaço dado à participação popular e as formas como essa participação acontece, que 

serão analisados na 2° edição do noticiário.  

O Repórter Brasil Noite é veiculado de segunda à sábado, às 21h. De segunda à 

sexta o telejornal possui duração de uma hora; aos sábados, o noticiário ocupa trinta 

minutos da programação da TV Brasil. O jornal possui um perfil bem próximo aos 

exibidos nas televisões comerciais no período noturno, mas apresenta alguns 

diferenciais. Seus conteúdos versam sobre os acontecimentos do dia no Brasil e no 

mundo, com destaque para as editorias de saúde, política e notícias internacionais. 

Um dos aspectos que o diferencia dos telejornais das tevês comerciais é a 

participação de comentaristas, quase que diariamente, agregando mais informações a 

conteúdos como os de economia e política, por exemplo. Essas participações tem caráter 

quase que didático, ajudando o telespectador a compreender os assuntos ali noticiados. 

Outro diferencial são as entrevistas feitas ao vivo no estúdio, abordando algum tema da 

semana ou do dia, e que permitem uma abordagem mais completa dos assuntos em 

questão.  

O telejornal possui ainda dois quadros de participação popular. Um deles é o 

“Pergunta do Dia”, que ao final de cada bloco apresenta opiniões de populares sobre 
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algum assunto em voga. O outro é o quadro “Outro Olhar”, que, exibido semanalmente, 

permite a veiculação de conteúdos produzidos pelos telespectadores. 

A presente pesquisa faz parte das atividades da autora no grupo “O 

Telejornalismo nas emissoras públicas brasileiras”. Para sua realização, o conteúdo do 

Repórter Brasil Noite foi analisado por um período de quatro semanas, entre os dias 3 

de fevereiro e 1° de março, tendo como fonte os materiais de vídeo disponibilizados no 

site da emissora4. Foram considerados todos os espaços dados à participação popular, e 

buscou-se observar se de fato esses espaços fogem do lugar comum utilizado pelos 

telejornais das redes comerciais, e atendem às propostas (e ao que se espera) de uma 

rede pública de televisão. 

 

A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO REPÓRTER BRASIL 

 

 Nas quatro semanas observadas foi analisado um total de 574 conteúdos, dentre 

notas secas, notas cobertas, matérias, reportagens e entrevistas no estúdio. No tangente à 

participação e à importância dada ao interesse público, algumas características foram 

recorrentes nestes materiais. Elas serão aqui enumeradas, exemplificadas e analisadas. 

Alguns conceitos relacionados ao telejornalismo serão abordados com fins de 

aprofundar a apresentação dos resultados obtidos na pesquisa. 

 

  O público como coprodutor da notícia 

 

Uma das formas de espaço dada à participação popular no Repórter Brasil Noite é a 

utilização de imagens feitas por espectadores. Essas imagens dão ancoragem à notas e 

também à algumas passagens de matérias maiores. O uso de materiais audiovisuais 

“amadores” apareceu 17 vezes durante o período analisado. Deste total, 4 não foram 

identificados como materiais não captados por profissionais da emissora. Os demais 

foram identificados como materiais retirados do site youtube, materiais veiculados por 

outros telejornais, materiais retirados da web e materiais produzidos por cinegrafista 

amador. Deste último, apenas um teve identificação do autor das imagens. 

No que diz respeito aos conteúdos dessas imagens, a maior parte é de registros de 

crimes, agressões e tumultos: 8 dos 17 materiais. Imagens que mostram o repórter 

                                                 
4 É importante ressaltar que no site não estavam disponíveis todos os vídeos. Muitos dos materiais não foram aqui 

analisados e contabilizados pois não foi possível acessar seus conteúdos. 
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cinematográfico da Band, Santiago Andrade, sendo atingido por um rojão durante 

manifestação de rua em São Paulo, por exemplo, são utilizadas com certa recorrência 

nas matérias que fazem menção ao fato e a seus desdobramentos. 

Os outros vídeos que mais aparecem são os de flagrantes de acidentes e falhas, que 

estão em 3 dos conteúdos “amadores” identificados. No dia 8 de fevereiro, imagens 

feitas por um motorista mostram um veículo completamente destruído após explosão, 

em São Paulo. No dia 1° de março, imagens de um cinegrafista amador flagram a queda 

de parte da cobertura do estádio do Mineirão. 

Também aparecem imagens das manifestações na Ucrânia e na Venezuela, de 

denúncias de condições de serviços públicos e imagens retiradas da web para ilustrar 

uma matéria de conteúdo cultural. Neste último caso, uma reportagem do dia 27 de 

fevereiro, que faz parte de uma série em homenagem à herança cultural negra no Brasil, 

faz uso de fotos retiradas da web para ilustrar o contexto histórico feito na matéria. 

Um dos problemas identificados na presente análise está relacionado à identificação 

da origem desses materiais. Alguns dos conteúdos são identificados apenas como 

retirados da internet ou do youtube, sem mais informações sobre quem teria feito as 

imagens. Outros, pertencentes à matérias feitas por emissoras parceiras, emissoras 

comerciais e outros veículos de comunicação, apresentam apenas a identificação da rede 

de onde material foi obtido. Há ainda aquelas imagens cuja origem nem sequer é 

creditada, mas em que, visivelmente, os materiais não foram capturadas por 

profissionais da TV Brasil.  

Levando-se em conta o fato de que no ambiente da rede os conteúdos se reproduzem 

com muita facilidade, a origem das imagens acaba realmente se perdendo. Mas é 

importante que as imagens utilizadas no telejornal sejam creditadas ao menos a um 

cinegrafista amador. Além de distinguir os materiais enviados por telespectadores ou 

retirados da internet, daqueles feitos pela própria emissora, a identificação permite um 

reconhecimento do telespectador com o material exibido. Não somente a identificação 

da pessoa que fez as imagens e as vê ali veiculadas, mas também de quem está 

acompanhando o telejornal e se dá conta de que imagens de sua captação/produção 

também podem contribuir na construção das notícias. 

 

  Uso de personagens e da dramaturgia 

 

Mata (2013), citando Coutinho (2003), afirma que 
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na estruturação de notícias e reportagens ancoradas numa narrativa dramática, 

tanto em nível local quanto nacional, as ações se desenrolam na medida em que 

nos são dados a conhecer os personagens e ainda outros elementos daquela 

estória, tais como cenário, contextos, referências temporais. (Mata, 2013, p. 79). 

 

Assim, ao construir as notícias, os jornalistas fazem uso de certos recursos 

pertencentes às narrativas. Um deles é a utilização de personagens. Segundo Coutinho 

(2005, p. 9), “a utilização do recurso do personagem tornaria a narrativa televisiva mais 

concreta para os telespectadores por meio da identificação com o problema descrito na 

matéria”.  

Citando Lucas Mendes (2001), a autora ainda complementa dizendo que “a 

presença do personagem facilitaria também o trabalho do jornalista ao encadear as 

informações” (Coutinho, 2005, p. 9). Logo, o uso de pessoas comuns como personagens 

nos materiais telejornalísticos, além de contribuir para que a notícia alcance seu objetivo 

máximo - que é o de se fazer entender pelos telespectadores -, contribui também para o 

processo de identificação do público com o conteúdo/realidade veiculado/a. 

 Durante o período analisado, constatou-se o uso do recurso em 615 materiais. No 

concernente a temática, a presença de personagens foi mais frequente nos conteúdos da 

editoria de saúde, com 11 aparições contabilizadas. No dia 26 de fevereiro é exibida 

uma reportagem sobre o dia Internacional de Doenças Raras (comemorado no dia 29 do 

mesmo mês), e a história de um garotinho de 7 anos, portador da síndrome de Aicardi 

(doença que causa danos neurológicos nos portadores) é usada para ilustrar a matéria. 

Os personagens também foram muito utilizados para ilustrar temáticas 

relacionadas à direito (como em matéria sobre a lei que versa sobre alterações em 

modelos de uniformes escolares), educação (no Repórter Brasil do dia 27 de fevereiro, 

uma notícia sobre lei que dificulta o fechamento de escolas rurais, indígenas e 

quilombolas, traz como um dos personagens um aluno mostrando as dificuldades 

enfrentadas no trajeto até a escola), inclusão social e “lições de vida”, as três com 5 

veiculações. 

 No que diz respeito à condição do personagem dentro do conteúdo narrado, em 

22 dos materiais os personagens foram utilizados para ilustrar as matérias, ou seja, eram 

utilizados para exemplificar as temáticas abordadas nos conteúdos noticiosos. “Maioria 

de brasileiros preferem trocar o celular ao consertá-lo” é o título de uma matéria, 

                                                 
5 Com relação ao total de materiais analisado (574) esse número pode parecer pequeno. Mas cabe aqui ressaltar que o 

número total corresponde ainda a notas secas e cobertas (que apareceram em grande quantidade nas edições 

analisadas), e o fato de que a participação popular se dá ainda de outras maneiras. 
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veiculada em 26 de fevereiro, que traz um personagem para exemplificar/ilustrar a 

situação descrita na manchete. 

O segundo lugar em que os personagens mais aparecem é na condição que esta 

autora classificou como “vítimas”. Nesta categoria, identificada em 21 dos casos, foram 

incluídos vítimas de desastres naturais, portadores de doenças ou pessoas que 

passaram/passam por algum outro tipo de problema. Na edição de 4 de fevereiro uma 

vítima da enchente do rio Acre foi entrevistada. No entanto, em comparação com 

algumas emissoras, pode-se perceber que o uso desse personagem não faz com que a 

matéria caminhe para um viés sensacionalista. Não há uma exploração exagerada do 

drama vivido pela personagem, e sim uma utilização da mesma como representante de 

tantas outras vítimas da enchente. 

Na sequência, temos o uso de personagens como exemplo de vida e superação, 

com 10 aparições. Um exemplo é a matéria 3 de fevereiro que conta a história de uma 

diarista que dá aulas gratuitas de sumô para crianças e adolescentes. São mostradas as 

dificuldades enfrentadas pela personagem para poder passar aos alunos o que sabe sobre 

a arte marcial. A noção de que a falta de condições financeiras e de espaço físico não 

impedem a trabalhadora de permitir às essas crianças e adolescentes a prática de um 

esporte, é o ponto principal da matéria. Mais uma vez, não há uma abordagem 

sensacionalista. 

A utilização de personagens se deu não somente para ilustrar as matérias. Em 

alguns casos foi a história dessas pessoas que guiou os conteúdos. Assim, no dia 12 de 

fevereiro foi veiculada uma matéria cujo personagem é um jovem que vem lutando 

contra o câncer há anos, e que já apresentou variações da doença durante esse tempo. A 

matéria gira em torno da história do jovem e de sua luta contra as diversas 

manifestações da doença. 

  A análise também observou uma recorrência no uso de personagens nas 

matérias que fazem menção às ações das comissões da Anistia e das comissões nacional 

e estaduais da verdade. Os personagens também são presença constante nos conteúdos 

que falam de inclusão, como os referentes à prática de esportes paraolímpicos, que 

apareceram por 2 vezes durante o período analisado. 

 Mas ao passo em que muitas matérias fazem uso de personagens, um problema 

identificado na análise foi a ausência do uso do recurso em conteúdos em que o mesmo 

seria relevante. “Novidade no Paraná facilitará o acesso de surdos à carteira de 

motorista” é o título de matéria exibida em 5 de fevereiro. Seria benéfico, por exemplo, 
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o uso de um personagem mostrando as dificuldades antes enfrentadas e como o novo 

recurso poderia ajudar os deficientes auditivos na hora de tirar a carteira de habilitação. 

 

  Da voz ao povo 

  

Outra forma de participação popular encontrada nos programas foi o povo-fala. 

O recurso consiste em entrevistas rápidas, com perguntas objetivas e respostas curtas, e 

que, em geral, vem na abertura das matérias com o objetivo de introduzir o assunto. 

Uma característica do Repórter Brasil é o uso deste recurso em um quadro que encerra 

cada um dos blocos do programa, chamado “Pergunta do Dia”. No período analisado, o 

quadro apareceu 51 vezes6.  

 Geralmente a temática da pergunta formulada está relacionada a assunto 

abordado na edição do dia, ou que esteja em voga naquela temporalidade (semana ou 

mês). O quadro aparece no final de cada bloco, e apresenta um esquema que se repete 

ao longo das edições: são mostradas cerca de 3 ou 4 entrevistas feitas nas ruas, e uma 

opinião enviada via redes sociais. 

 A iniciativa proporciona um espaço importante de participação do público. No 

entanto, alguns problemas já identificados em pesquisas anteriores do grupo ainda 

persistem. Um deles é a concentração das entrevistas em algumas cidades. No total, 

foram 144 entrevistados contabilizados no período analisado. São Paulo, Rio de Janeiro 

e Brasília são os locais que tiveram mais entrevistados, com 44, 27 e 23 entrevistas, 

respectivamente.  

Algumas variações puderam ser percebidas com relação à estudos anteriores, 

como a consulta de entrevistados em Palmas (12 entrevistas) e em Aracaju (15 

entrevistados), por exemplo. Mas a inclusão destes e outros locais (como Rondônia e 

São Luís, que apareceram somente uma vez) não colocaram fim à questão da 

centralização. 

 A participação via redes sociais permite que pessoas de lugares mais distantes 

possam se manifestar, mas ainda assim foi constatado um monopólio da capital federal. 

De um total de 51 participações, 10 foram de telespectadores de Brasília. Depois da 

                                                 
6 Vale ressaltar que em 3 edições do período analisado o quadro não foi veiculado. Além disso, conforme citado em 

referência anterior, nem todos os vídeos estavam disponíveis no site de emissora, o que aconteceu por 2 vezes com 

materiais do quadro. 
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capital federal, os estados de Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo foram os que mais 

apareceram: 11, 6 e 5 vezes, respectivamente.  

 Nos 23 dias de análise, a temática que mais apareceu no quadro “Pergunta do 

Dia” foi o esporte, presente em 4 edições. Em sequência vêm o carnaval, que apareceu 

em 3 edições; e os temas saúde e direito, ambos com 2 aparições. Constata-se, assim, 

uma outra questão levantada em trabalhos anteriores do grupo de pesquisa: o uso 

recorrente de perguntas que versam sobre temas “supérfluos”, sem relevância pública. 

No dia 4 de fevereiro, por exemplo, a rede social Facebook completou 10 anos, e 

a Pergunta do Dia foi: “qual é a influência do facebook na sua vida?”. Na edição de 11 

de fevereiro a pergunta foi sobre futebol, e questionou-se junto aos entrevistados quem 

deveria ser o camisa 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2014. 

 Algumas poucas edições possibilitaram aos entrevistados dar sua opinião a 

respeito de temas polêmicos e interessantes. No dia 13 de fevereiro, por exemplo - em 

razão dos insultos racistas sofridos pelo jogador Tinga, do Cruzeiro, em jogo da 

Libertadores no Peru -  o questionamento foi: “pra você, por que atitudes racistas ainda 

existem?”. 

 Tomando por base a análise dessas quatro semanas, observou-se que a maioria 

das perguntas do quadro são voltadas para temáticas mais leves, dando a impressão de 

que o que se quer não é saber a opinião do público sobre os temas polêmicos, perdendo-

se uma boa oportunidade de permitir ao mesmo dar a sua opinião sobre assuntos dos 

quais é quase sempre excluído. 

 O povo-fala é também utilizado nas matérias: a presente análise identificou seu 

uso em 35 conteúdos. O recurso apareceu mais vezes nas matérias relacionadas ao 

Carnaval, que começou nos dias finais deste estudo. Seu uso se faz presente, inclusive, 

no noticiário internacional, sendo que, em segundo lugar, os materiais em que ele mais 

apareceu foi nos noticiários sobre os confrontos na Venezuela (3 vezes). As temáticas 

violência, transporte público e preços abusivos figuram em terceiro lugar na contagem 

das que mais apareceram, com 2 aparições.  

 Também pelo uso do povo-fala no interior das matérias, percebe-se um 

direcionamento concentrado em temáticas mais leves, não tendo o recurso sido utilizado 

para questões mais polêmicas, embora ele apareça em temáticas relacionadas à saúde, 

direito do consumidor, problemas com o transporte público e outras questões de 

relevância social. 
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  O quadro “Outro Olhar” 

 

 Um importante espaço dado pelo Repórter Brasil Noite à participação do público 

é o “Outro Olhar”. Trata-se de um quadro semanal que dá espaço à materiais 

audiovisuais produzidos pela sociedade. Os vídeos exibidos, que tem cerca de 2 minutos 

de duração, são feitos por produtores independentes, cooperativas, grupos e movimentos 

sociais. Os temas em geral são associados à assuntos em voga no momento.  

 Das 4 semanas analisadas, o quadro foi exibido em somente 2. Essas exibições 

aconteceram na mesma semana e em dias seguidos. Porém, na edição de 12 de 

fevereiro, o quadro não apresentou materiais audiovisuais produzidos por setores da 

sociedade: foram exibidos vídeos que fazem parte de uma campanha do Ministério da 

Justiça a respeito da importância da classificação indicativa.  

No dia seguinte foi veiculado material produzido por alunos de uma escola 

municipal de Belo Horizonte. Fazendo gancho com a notícia de que o jogador Tinga, do 

Cruzeiro, tinha sido vítima de insultos preconceituosos, o material “destaca a 

necessidade de mudança de postura para pôr fim ao racismo”. 

O que se pode perceber, então, é que além de não ter sido observado 

compromisso com a regularidade de exibição do quadro, que deveria ser transmitido 

uma vez por semana, também não houve um respeito à proposta do mesmo, que busca 

dar espaço a produções independentes de membros e grupos da sociedade. 

 

 

De outras participações do público 

  

Fora da condição de personagem, do povo-fala, do quadro “Outro Olhar” e 

enquanto fornecedor de materiais audiovisuais, o público esteve presente na maior parte 

das matérias e em algumas notas cobertas do Repórter Brasil Noite. A participação dos 

populares nestes conteúdos foi mais frequente nas posições de 

especialistas/profissionais (como professores, médicos, advogados, etc.), de membros 

de associações e sindicatos, de visitantes ou participantes de eventos e exposições 

artísticas, de comerciantes e como exemplos para ilustrar alguns conteúdos (sem para 

tanto estarem na condição de personagens). 
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Percebe-se que o papel ocupado pelo público no telejornal analisado é muito 

semelhante ao observado nas emissoras comerciais. Porém alguns diferenciais foram 

observados. Um destaque pode ser dado, por exemplo, para algumas das temáticas 

abordadas, que em geral não encontram espaço nas emissoras comerciais. Assim, na 

edição de 8 de fevereiro é veiculada uma matéria sobre um festival internacional de 

filmes sobre pessoas com deficiência, com entrevista feita com uma cadeirante. 

Foi exibida também uma série de reportagens sobre a herança negra na cultura 

brasileira. As matérias apresentaram cerca de 6 minutos, e inúmeras pessoas foram 

entrevistadas. Na do dia 27 de fevereiro, por exemplo, foram 5 entrevistados: 3 músicos, 

um ator e o presidente de um clube pela valorização da cultura negra. 

Uma ressalva a ser feita é a ausência de populares entrevistados em assuntos em 

que a presença dos mesmos seria relevante, assim como aconteceu no tópico em que 

analisamos a presença de personagens. Um exemplo é uma matéria do dia 18 de 

fevereiro, cuja temática é reforço de segurança nas linhas de trens do Ceará. Como um 

assunto de interesse público, caberia aqui um espaço aos usuários do transporte 

ferroviário sobre a necessidade deste reforço. Em conteúdo noticioso do dia 19 de 

fevereiro, que fala sobre trabalho escravo em confecções têxteis, não foi dado espaço 

para que nenhuma vítima se manifestasse. 

A participação popular também foi possível em ocasiões em que entrevistas ao 

vivo foram feitas no estúdio, mas esse recurso participativo deixou muito a desejar. De 

um total de 12 entrevistas contabilizadas no período de análise, somente em 2 foi dado 

espaço à participação do público. Uma delas foi a veiculada na edição do dia 4 de 

fevereiro, na ocasião dos 10 anos do Facebook. Porém, além de se tratar de uma 

temática sem tanta relevância social (ainda que algumas abordagens interessantes, como 

a relacionada à privacidade, tenham sido feitas), a participação popular ficou restrita à 

manifestações de opiniões sobre a rede social. 

 Somente na edição do dia 17 de fevereiro, em conversa no estúdio sobre lance 

polêmico do jogo entre Flamengo e Vasco (acontecido no dia anterior), foi dado espaço 

para que perguntas enviadas por 2 telespectadores via rede social fossem respondidas. 

Considerando-se que muitas outras temáticas relevantes foram abordadas nas entrevistas 

em estúdio (como as ligadas à saúde, educação, violência e preconceito), constata-se 

que foram perdidas oportunidades de proporcionar ao público um canal efetivo de 

participação no telejornalismo público. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conteúdos educativos e culturais, voltados para os cidadãos e as diferentes 

comunidades; a promoção de um melhor entendimento da sociedade pelos indivíduos; a 

voz aos mais diversos atores sociais, respeitando as diferenças culturais e regionais; a 

abordagem de temáticas ignoradas pelas tevês comerciais, dentre outros aspectos que 

atendam aos interesses e anseios da população, são alguns dos preceitos esperados do 

jornalismo feito pelas emissoras públicas. 

 O que se pôde perceber pela presente análise do Repórter Brasil Noite, principal 

noticiário da TV Brasil, emissora pública brasileira, é que há um esforço para atender à 

essas demandas e produzir um telejornal diferenciado e que dê mais espaço à temáticas 

de relevância social e interesse público. Percebe-se também que são buscadas maneiras 

de ampliar o espaço de participação do cidadão. 

Se destacam iniciativas como as entrevistas em estúdio, a participação de 

especialistas explicando assuntos de determinadas temáticas e os quadros que permitem 

aos membros da sociedade dar suas opiniões e enviar materiais audiovisuais produzidos 

de forma independente. 

 No entanto, o uso dos recursos de participação popular merecem uma melhor 

atenção, para que suas potencialidades não sejam desperdiçadas. Assim, as temáticas 

abordadas no quadro “Pergunta do Dia” poderiam ser mais voltadas a questões de 

interesse público, uma vez que falta justamente um espaço para que a sociedade possa 

se manifestar sobre essas questões mais relevantes que envolvem seu cotidiano. 

 No que diz respeito ao “Outro Olhar”, iniciativa que se destaca das já vistas em 

emissoras comerciais por se tratar de uma espaço de veiculação de produções 

independentes (sem interferência da TV Brasil na elaboração do conteúdo, embora a 

emissora interfira no material através da edição para que o mesmo se enquadre nos 

padrões de tempo do quadro), é necessário que haja um respeito à periodicidade e à 

proposta do quadro. 

 O compromisso com a periodicidade é fundamental, pois o telespectador tem o 

hábito de procurar pelos conteúdos que sabe que serão veiculados em determinados dia 

e horário. Faz parte da rotina de consulta do público às notícias. Já no tangente à 

proposta, é necessário que não se perca o intuito inicial do quadro e a sua verdadeira 

razão de ser, que é dar espaço para que os cidadãos comuns possam ver suas produções 
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audiovisuais ali exibidas. Além da questão do reconhecimento, o telespectador tem a 

sensação de poder contribuir com o conteúdo do telejornal, e assim se sentir parte dele, 

se sentir reconhecido e “ouvido”. 

 No tangente a presença dos populares nas matérias, foi encontrado um número 

significativo de participações, mas que não fogem ao uso comum dado aos membros da 

sociedade nas televisões comerciais. No entanto, o que se pôde perceber é que não há o 

uso da espetacularização e do sensacionalismo exacerbados, que acabam por tirar o foco 

principal da notícia, que é o de informar. 

 A TV Brasil ainda é uma televisão nova, que está em busca dos melhores 

formatos e recursos para atender as muitas demandas de uma televisão pública. Em um 

país em que as emissoras comerciais é que são mais fortes e dispõem de mais recursos 

(financeiros e de pessoal), todos os esforços para se produzir um telejornalismo público 

de qualidade devem ser vistos com bons olhos e incentivados. A presente pesquisa, bem 

como todas as demais produzidas pelo grupo de pesquisa “O Telejornalismo nas 

emissoras públicas brasileiras”, buscam tão somente fazer uma análise crítica com fins 

de que os apontamentos apresentados sirvam de base para um aprimoramento do 

telejornalismo da emissora. 
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