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R ESU M O 
 
O presente trabalho tem como proposta analisar o espaço dedicado à saúde no 

telejornalismo público brasileiro, com a avaliação de aspectos como quantidade de 

tempo utilizado e ainda parâmetros para realizar inferências acerca da qualidade da 

cobertura sobre saúde no programa Repórter Brasil, telejornal veiculado pela TV Brasil, 

emissora pública brasileira. Investigações anteriores desenvolvidas no âmbito da UFJF e 

autores como Luiz Martins da Silva oferecem o referencial teórico para a avaliação 

empírica, realizada a partir de pesquisa de edições do telejornal disponíveis na rede 

mundial de computadores. 

 
PA L A V R AS-C H A V E : telejornalismo; saúde; repórter Brasil; televisão pública; 
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1. Introdução 
 
 

A TV Brasil é uma rede de televisão pública brasileira. Ela pertence à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC). Está presente em quase todo o território nacional e 

estreou sua programação em no dia 2 de dezembro de 2010, sendo ainda uma emissora 

muito nova. Ela tem como proposta principal complementar e ampliar a oferta de 

conteúdo audiovisual. 

A proposta dessa pesquisa é analisar nela a cobertura da saúde. A editoria é 

analisada de forma mais específica. O principal viés da pesquisa é a análise da 
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possibilidade da TV pública contribuir para a formação dos cidadãos e diversos autores 

destacam uma longa tradição educativa dos canais públicos.  

Na área da saúde essa formação e informação podem ampliar a compreensão do 

tema e auxiliar na perspectiva da prevenção. 

 

 

1.1 Jornalismo Público 

 

O jornalismo público ainda é uma terminologia nova no Brasil e se encontra 

muito ligado a organismos governamentais. Portanto, esse conceito ainda se encontra 

programa de pós-graduação em comunicação da Universidade de Brasília: 

Como gênero, o jornalismo público ainda não adquiriu o status 
de outras especializações, a exemplo da crônica policial, do 
jornalismo esportivo ou econômico. E ainda não encontrou no 
Brasil nem uma tradução definitiva nem uma compreensão do 
que ele representa enquanto função, área de cobertura e campo 
profissional. (Silva, 2002, p. 23). 

 Por ser difuso e novo o conceito no Brasil, ainda segundo Martins, a visão 

brasileira remete ao gênero público somente o que é praticado dentro de órgãos 

públicos. Assim, ele caracteriza o jornalismo público e o submete a quatro parâmetros: 

1) Finalidade não lucrativa; 

2) Independência do mercado, da economia e da política; 

3) Sustentabilidade; 

4) Gestão plural. 

Elencam-se as quatro principais diferenças entre o jornalismo público e o 

jornalismo comercial. A finalidade não lucrativa nos remete à principal diferença. O 

jornalismo público visa ser uma alternativa que dê espaço a todos, diferentemente do 

jornalismo comercial que visa o lucro e as notícias que mais vendem. Para tanto, o 

jornalismo público deve ser independente, sustentável e ter uma gestão plural.  

 
 

1.2 T ele jornalismo Público 
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De acordo com estudos e publicações do grupo de pesquisa Jornalismo, Imagem 

e Representação, existem parâmetros definidos para analisar e avaliar a qualidade do 

para essa análise. Ele é resultado de uma ampla pesquisa realizada sobre o tema, onde o 

grupo desenvolveu seus parâmetros para análise da qualidade do telejornalismo público. 

Os parâmetros tomados como referência para a avaliação da qualidade e do 

cumprimento pela emissora dos direitos de informação e comunicação dos cidadãos 

seriam: 

a) Caracterização a partir do conteúdo veiculado; 
b) Polifonia de vozes, garantindo assim equilíbrio das 

 
c) Balanço geográfico, que dê visibilidade ao Brasil todo e 
suas diversas divergências culturais e regionais; 
d) Definição do interesse público, tratando do que é o 
interesse público e não do público; 
e) Presença do governo. 

 
Sobre os parâmetros acima, trata-se da busca por elementos que permitam 

caracterizar o conteúdo veiculado no telejornalismo público tendo como base quais 

informações o telejornal veicula; de que forma pretende garantir a participação de todas 

nas suas pautas emerge o interesse público e ainda evidenciar a presença ou não do 

governo no noticiário. A análise desses itens, no período de recorte empírico, será 

descrita de forma pormenorizada na seção seguinte. 

Foi emitido, em 2010-2011, a Avaliação do Telejornalismo da TV Brasil, uma 

parceria do Conselho Curador da EBC e do grupo de pesquisa Jornalismo, Imagem e 

Representação. Nela consta: 

 

O Telejornalismo Público, como modelo, deveria ter como um 
de seus princípios orientadores, em especial, avançar para além 
da distinção forma-conteúdo que impediria a oferta de 
informação de qualidade nas emissoras comerciais e estatais, na 
medida em que estaria liberto da perspectiva mercadológica, da 
busca pelo lucro, comercial sobretudo. Entre as perspectivas 
gerais de um modelo de telejornalismo público, que guardam 
relação direta inclusive com os documentos constitutivos da 
EBC e da TV Brasil, estaria a oferta de conteúdos voltados para 
o cidadão e para as diferentes comunidades. Os telejornais e 
programas jornalísticos nesse sentido deveriam ter como 
premissa e/ou promessa promover uma melhor compreensão da 
realidade, tornando mais próximo e efetivo, seu entendimento e 
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apropriação pelos telespectadores. Estes deveriam ser 
compreendidos e representados nas reportagens como cidadãos e 
também como grupo social. Além disso, mais do que 
informações descontextualizadas, os telejornais públicos 
deveriam contribuir com a oferta de conhecimento cotidiano e 
formação dos espectadores e, assim, estimular sua 
autonomização. (COUTINHO, 2013, p.29) 

 
E, ainda: 
 

A perspectiva da pluralidade de vozes no telejornalismo público 
orientaria a constituição dos programas jornalísticos em uma 
emissora pública como espaço para oexercício do direito à 
comunicação, para além do direito à informação de qualidade, 
aferida segundo parâmetros de excelência. (COUTINHO, 2013, 
p.30) 

 
Diversos fatores influenciam nos modelos de análise do telejornalismo público, 

principalmente do Repórter Brasil. A própria TV Brasil, por ser uma emissora nova, 

interfere na análise. Assim, o modelo estabelecido é um modelo ainda inicial e que deve 

ser adaptado de acordo com o tema analisado. 

Ainda nesse âmbito, o livro ressalta que: 

 
 
Pesquisas e investigações posteriormente realizadas, no âmbito 
do grupo de pesquisa, e especialmente no projeto 

mobilizaram em diferentes momentos também outras 
categorias/tensionamentos, a partir da questão central a ser 
respondida em cada situação. Nesses casos o modelo 
estabelecido para a avaliação do telejornalismo público pode ser 
considerado uma forma inicial de diagnóstico, a ser interpretado, 
mobilizado ou ainda adaptado a partir do problema a ser 
investigado. Em todos os casos, contudo, vale destacar a 
importância que os eixos de pluralidade e democratização 
devem receber na avaliação da prática do jornalismo, tanto em 
aspectos temáticos, quanto geográficos e de linguagem ou estilo. 
(COUTINHO, 2013 p.38/39) 

 
 

 
2. O Repórter Brasil em análise: a saúde como tema de cobertura e estudo 

 
O Repórter Brasil é um telejornal diário (não exibido aos domingos) da já citada 

TV Brasil. A proposta do telejornal é trazer o jornalismo público às televisões 

brasileiras. De segunda a sexta possui duração de uma hora e aos sábados 30 minutos. 
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2.1 Análises 

 
Para o levantamento e análise empíricos foi analisado o material disponível na 

internet no site do Repórter Brasil (http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil). Existem 

duas edições, uma diurna e outra noturna. O alvo do artigo é a análise da edição 

noturna. Os dados coletados foram do mês de fevereiro de 2014. Foram analisadas todas 

as matérias relacionadas à saúde nesse mês. 

O artigo visa analisar quantitativamente e qualitativamente a editoria de saúde 

no telejornal Repórter Brasil  edição noturna. Foram analisadas todas as matérias, 

notas ao vivo e todo o conteúdo do mês de fevereiro de 2014 que se relacionasse à 

saúde.  

O número de análises foram 48. Em análises estão contempladas matérias, notas 

ao vivo e todo o conteúdo que se relacione à saúde.  

Em um telejornal de uma hora de segunda a sexta e, na edição de sábado, 30 

minutos, temos um total de 22 horas de telejornal no mês de fevereiro. Dessas 22 horas, 

1 hora, 21 minutos e 44 segundos são dedicados à saúde. 

No que diz respeito ao formato, existe quase uma padronização em chamadas em 

estúdio + passagem do repórter + entrevistas com personagens + entrevistas com 

especialistas. Notas ao vivo também se destacam. 

Na análise quantitativa, destaca-se o fato de que a editoria não está com tanto 

espaço. Verifica-se que em outros meses, como, por exemplo, outubro de 2013, a 

editoria possui mais tempo e destaque. Esse dado foi obtido através de pesquisas 

publicado no XI ERECOM (Encontro Regional de Comunicação) realizado na 

fevereiro ser o mês do carnaval e, também, um mês de destaque para obras da copa do 

mundo que estará acontecendo em breve, pode ser que o destaque dado a essas 

coberturas tenha retirado algum tempo da editoria. 

Com 48 matérias em 28 dias, tem-se uma média de 1,71 matérias por dia. Se 

retirarmos da análise os domingos nos quais o jornal não é exibido (4 em fevereiro), 

temos uma média de 2 matérias por dia. Em outubro de 2013, verificou-se uma 
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porcentagem de 2,5 matérias por dia. Como já mencionado, esse dado foi obtido através 

de pesquisa anterior. 

Considerando os números de horas, têm-se 22 horas analisadas de telejornal e 1 

6,21% do telejornal. 

Quanto ao formato, predominantemente se vê chamada em estúdio seguido da 

passagem do repórter, entrevista com personagens e em seguida o especialista no 

assunto sendo entrevistado. Ao elencar um segundo destaque, seriam notas curtas ao 

vivo, lidas pelos apresentadores no estúdio.  

A análise qualitativa nos remete a um campo mais amplo. Seguindo os 

parâmetr

síntese dos elementos analisados. 

 
 

2.2 Caracterização a partir do conteúdo veiculado 
 
Pode-se dizer que, para o jornalismo público, é extremamente importante dar 

segmentos sociais. O conteúdo do jornalismo público deve 

amplos e deram destaque a todos os segmentos sociais, não priorizando nenhum. 

 

 

2.3  Polifonia de voz 
 

Garantir o equilíbrio das vozes na construção do telejornal. Mostrar as diferentes 

vozes e opiniões contrastantes na construção da matéria. Buscar a imparcialidade 

sempre. Ouvir diferentes ângulos da história. Investir na pluralidade de vozes. Dar voz a 

movimentos e grupos sociais. Se tornar um espaço para os que não são representados no 

jornalismo comercial. 

 No Repórter Brasil  edição noturna verifica-se que nem sempre os dois lados 

são ouvidos. Não parece ser por uma política editorial controladora. É apenas o enfoque 

dado às notícias. O mais comum nas matérias é seguir certa padronização. Não há a 

presença de vozes desarmônicas. O repórter entrevista um personagem que conta sua 

história e a fonte especialista segue o mesmo caminho. Não há vozes contrastantes. 
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2.4 Balanço Geográfico 
 
Fugir do eixo Sudeste-Sul é o principal viés desse parâmetro. No jornalismo 

comercial percebe-se uma polarização dessas regiões, com evidente destaque no 

sudeste, até mesmo por empecilhos econômicos. A exceção à regra são as tragédias e 

notícias com grande impacto. Assim, uma das funções primordiais do jornalismo 

público é mostrar as diferentes culturas brasileiras. Do Acre à Goiás, de Rondônia ao 

Amapá, todos devem se sentir representados pelo jornalismo público. 

Na editoria de saúde percebe-se que esse parâmetro é cumprido. O telejornal 

procura, sempre, inovar e buscar novas pautas que representem o Brasil como um todo, 

de norte a sul. 

 
 

2.5 Definição do interesse público 
 
O interesse público é diferente do interesse do público. O que gera audiência 

nem sempre tem qualidade. A função social do jornalismo é fiscalizar a sociedade e 

gerar discussão em assuntos que tragam benefícios a ela. Seguindo esse pensamento, o 

jornalista deve ser um formador de opinião e gerar argumentações sociais que sejam 

pertinentes ao momento vivido.  

questionamentos novos e pertinentes; em torno de assuntos novos e recorrentes. Como 

exemplo de assunto recorrente com novo enfoque, pesquisa sobre o câncer que aponta 

que os casos devem aumentar para 22 milhões por ano. Já de assuntos contemporâneos, 

a vacina do HPV e suas polêmicas. 

 

 

2.6  Presença do governo 
 

Por se tratar de uma empresa mantida com recursos do governo federal deve-se 

sempre prestar muita atenção tanto às pautas, quanto à produção e até a edição das 

reportagens da TV Brasil como um todo. Assim, cabe ressaltar a presença ou não do 

governo. E, mais, de que forma; se direta ou indiretamente. E, ainda, se apuram os dois 

lados ou se a TV Brasil funciona apenas como mensageira do governo. 
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O que se percebe é que existe, até mesmo, certa preocupação em não se pautar 

demais o governo. Ele aparece quando tem que aparecer, sem ser tratado de forma 

especial ou, mesmo, tratado como vítima. O Repórter Brasil  edição noturna cumpre 

seu papel de levar a informação de forma completa ao cidadão, sem privilegiar o 

governo. 

 
 

3. Considerações F inais 
 

Ao analisar a saúde no telejornal Repórter Brasil, edição noturna, da TV Brasil, 

percebe-se, primeiramente, que a editoria tem um espaço considerável no jornal. Em 

todos os dias analisados pelo menos uma matéria foi exibida na editoria.   

Alguns pontos interessantes devem ser destacados. A escolha das notícias é um 

deles. Priorizam sempre notícias diversificadas que remetem ao Brasil todo. Mas, ainda 

assim, falta cobertura na editoria de saúde. Para um telejornal nacional em horário nobre 

é notório que a editoria deveria possuir mais tempo e destaque; até mesmo por ser um 

dos bens necessários à população. Talvez falte, ainda, um pouco mais de tempo para a 

jovem TV Brasil (fundada em 2 de dezembro de 2007) se aprofundar mais nas análises 

de suas produções. Talvez, faltem também recursos. O custo de produção de uma 

matéria no Acre é muito diferente do custo de produção de uma matéria no Rio de 

Janeiro. Assim, deve-se sempre levar em conta uma série de fatores que interferem na 

produção do telejornalismo público no Brasil. 

As matérias seguem um padrão jornalístico. Os apresentadores chamam, em um 

pequeno texto, a reportagem e entra o VT com o repórter (às vezes na frente da câmera, 

outras em off) e entrevistam pessoas relacionadas ao fato que servem de personagens. 

Surge ai, às vezes, a dramatização da notícia. Depois, entrevista-se um especialista com 

voz consonante ao discurso anterior. No período analisado não existiram vozes 

contrastantes. Poucas variações de tempo foram notadas. Isso vai de encontro ao 

parâmetro de polifonia. Não dar destaque igual a todos os segmentos sociais e vozes 

contrastantes é uma falta grave para o telejornalismo público. 

Os assuntos tratados são os mais variados. Desde vacinas até parteiras, passando 

pelo câncer e por notas de estado de saúde. Sempre com um especialista respaldando a 

fala das fontes e os entrevistados. Ainda assim, garantem a definição de interesse 

público, ao levantar questionamentos pertinentes à sociedade. A caracterização a partir 
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do conteúdo veiculado também se mostra presente ao garantir temas amplos sempre na 

editoria. 

A presença do governo não foi notada de forma negativa; não qualificou uma 

forma de privilégio ou mesmo de política editorial que seja protecionista. 

O balanço geográfico nos mostra um bom equilíbrio de produção de matérias. 

Obviamente, a maioria recai nos grandes centros, até mesmo por serem os grandes 

centros os maiores produtores de notícias. 

Pode-

saúde no telejornal Repórter Brasil, edição noturna. Mas, no geral, é uma editoria de 

destaque e bem produzida. 
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