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Resumo

O artigo tem como proposta analisar o telejornal público, produzido pela TV Brasil, o 
Repórter Brasil,  sob o ponto de vista da edição deste noticiário.A pesquisa é feita a 
partir  de  análises  quantitativas  e  qualitativas  do  Repórter  Brasil.  Com  base  no 
referencial  teórico  de  COUTINHO,  BUCCI  e  VIZEU forma-se  um olha  crítico  do 
telejornal.  Desta  maneira,  observa-se os  recursos  de edição,  a  utilização técnica,  as 
escolhas editoriais e a posição revelada pelo noticiário. Este trabalho faz parte de um 
projeto maior, denominado “Avaliação do Telejornalismo da TV Brasil”.
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Este artigo faz parte do projeto de pesquisa, “Avaliação do Telejornalismo da TV 

Brasil”, que tem como proposta analisar a prática jornalística da TV pública brasileira, a 

partir  de  seu  principal  noticiário,  o  Repórter  Brasil  (RB).  Para  este  trabalho,  em 

particular, optou-se pelo recorte do momento do processo jornalístico referente à edição. 

Esta pesquisa se torna necessária, já que de certa forma as tvs públicas, em geral, 

e a TV Brasil, especificamente, são recentes no país e despertam grande discussão em 
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relação ao cumprimento ou não de seu papel público. Avaliar o telejornalismo que está 

sendo feito  por  esta  emissora  pode acrescentar  de  alguma maneira  aos  estudos que 

refletem o sistema de radiodifusão brasileiro e a tv pública no Brasil. Além disso, pode 

contribuir em uma visão crítica por parte dos produtores e consumidores da informação, 

resultando em melhorias.

A edição é a etapa do fazer jornalítico finalizadora da contrução narrativa. É nela 

que cria-se sentido e, dessa forma, envolve grande responsabilidade, já que possibilita 

distorções. Sendo assim, a escolha deste recorte foi feita pois pode ser reveladora dos 

potenciais técnicos e da posição revelada pelo telejornal. 

A  pesquisa  tem  sido  desenvolvida  por  um  ano.  Análises  quantitativas  e 

qualitativas  do telejornal  foram feitas em conjunto com leituras  bibliográficas.  Itens 

como a editoria das matérias, seus formatos, duração, as fontes ouvidas, a presença ou 

não do governo e de partidos políticos e a posição revelada em relação ao governo 

foram observados. 

Em um outro momento, passou-se a considerar variáveis como a presença de 

vozes no telejornal, a programação visual, o texto e a edição. Na análise da edição do 

telejornal, foram observados elementos como: o formato das matérias, a estrutura delas, 

a  utilização de  recursos  audiovisuais,  o  casamento  entre  texto  e  imagem,  os  cortes 

utilizados, o estilo e a posição revelada. 

Para este artigo foi utilizado a análise de uma semana composta do RB noite e 

manhã. Esta opção se deu para evitar que tivéssemos alguma distorção no conteúdo 

geral  do  noticiário,  causada  por  uma  cobertura  especial.  Observou-se  cada  dia  da 

semana do RB, porém sem continuidade de data. 

A Televisão Pública no Brasil

O  sistema  de  radiodifusão  brasileiro  se  baseia  na  concessão  pública.  Desta 

forma, é dever dos meios de comunicação privilegiar o interesse público. Porém, não é 

isso que se percebe, na maioria das vezes. Assim, na Constiutição Brasileira de 1988 

ficou decidido a necessidade de uma complementação entre os sistemas privado, estatal 

e público. 



As emissoras privadas são financiadas pela publicidade, atendendo desta forma, 

muitas  vezes,  aos interesses  de proprietários e  patrocinadores  em lugar  do interesse 

público.  A lógica comercial da busca pelo lucro acaba sendo privilegiada em relação à 

qualidade dos conteúdos, à justiça social e à independência política e econômica. 

De outro  lado,  as  TVs estatais,  sendo reguladas  e  financiadas  pelo  governo, 

acabam cumprindo muito mais um papel de porta voz dele. E assim, também não supre 

a necessidade de informação isenta e independente da população. 

A TV pública seria, então, uma via alternativa. Um espaço em que o interesse 

maior fosse de fato o interesse público. Informação de qualidade, isenta e plural. Como 

explica BUCCI,  “uma emissora pública existe  porque as  pessoas  têm direito  (como 

autoras,  agentes  ou  espectadoras)  à  informação  jornalística,  ao  conhecimento  e  às 

manifestações culturais.” (BUCCI, 2010, p.5). Ele ainda complementa, 

“As emissoras públicas, em suma, existem para ajudar a sociedade a realizar 
o ideal da imprensa — que é instituição social, independente do Estado, em 
que vige a liberdade de expressão, incumbida de fiscalizar o poder. Elas só 
têm sentido social  e  histórico se  estiverem a serviço da sociedade e  dos 
direitos dos cidadãos.” (BUCCI, 2010, p.5)

A TV pública  no  Brasil  passa  por  discussões  acerca  de  seu  conteúdo,  seu 

potencial técnico e suas formas de financiamento. Ela surgiu apenas em 1968, 18 anos 

depois do surgimento da televisão no Brasil e como explica TORRES citando LEAL, 

“quando a televisão já havia se consolidado como o mais importante instrumento da 

indústria cultural brasileira” (LEAL, 2000, p. 158 apud TORRES, 2009, p.30).

TV Brasil

Criada em dezembro de 2007, com o intuito de suprir uma lacuna no sistema de 

radiodifusão brasileiro, a TV Brasil  se coloca como uma emissora que “veio atender à 

antiga  aspiração  da  sociedade  brasileira  por  uma  televisão  pública  nacional, 

independente e democrática.” (http://www.tvbrasil.org.br/sobreatv/)

Ela é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e composta por quatro 

canais  federais,  cuja  “finalidade  é  complementar  e  ampliar  a  oferta  de  conteúdos, 

oferecendo uma programação de natureza informativa,  cultural,  artística,  científica e 

formadora da cidadania” (http://www.tvbrasil.org.br/sobreatv/).

http://www.tvbrasil.org.br/sobreatv/
http://www.tvbrasil.org.br/sobreatv/


A EBC é supervisionada por um conselho curador, cujo o diretor-presidente e o 

diretor-geral  são  nomeados  pelo  presidente  da  República.  E  o  financiamento  desta 

emissora  vem do Estado.  Na teoria,  isso não poderia  significar  que a  TV Brasil  se 

comportasse como uma porta-voz do governo, entretanto, na prática essa estrutura acaba 

por limitar a liberdade do veículo. Como defende BUCCI, 

“Seja no plano político (relações com o governo e o Estado), seja no plano 
econômico (relações com o mercado), a independência é indispensável para 
a realização de qualquer projeto de radiodifusão pública.” (BUCCI, 2010, 
P.6)

Alvo de críticas e discussões, a TV Brasil, ainda que não seja a emissora pública 

ideal, representa um grande passo deste sistema no país. Avaliar o telejornalismo que é 

produzido  por  ela  pode  contribuir  muito  para  mudanças  e  reflexões  acerca  de  um 

caminho a ser seguido, para que sua função seja cumprida. 

Repórter Brasil

Desde sua primeira exibição, no dia 3 de dezembro de 2007, o Repórter Brasil  

vai ao ar em duas edições, às 8h e às 21h. O RB manhã é apresentado por uma âncora 

de Brasília, de segunda a sexta. Enquanto o RB noite tem três âncoras, um em cada uma 

das principais capitais - Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, de segunda a sexta; e aos 

sábados uma âncora do Rio de Janeiro. 

Durante as análises, três quadros especiais foram vistos no RB noite: “Repórter 

Brasil Explica”, “Outro Olhar” e um povo fala4 ao final de cada bloco. O primeiro foi 

observado nos seis primeiros meses de análise, não sendo visto mais, por exemplo, na 

semana analisada para este artigo. O Repórter Brasil Explica tinha o objetivo, como o 

próprio  nome já  diz,  de  explicar  algo,  seja  um assunto,  um termo,  uma técnica  ou 

qualquer outra coisa. Com uma linguagem didática, este quadro, geralmente, comentava 

algo que estivesse ligado a alguma matéria, em uma nota coberta com a presença de 

arte. 

O povo fala esteve presente em todas as edições analisadas e funciona de forma 

que a cada dia, um tema de destaque, seja questionado a pessoas na rua. Uma mesma 

pergunta é feita em todos os blocos do programa e, geralmente, três pessoas de lugares 

4 Chamamos de “povo fala” as enquetes realizadas em matérias de TV para repercutir algum assunto, 
dar credibilidade a uma matéria ou até salvar um telejornal em dia fraco de pautas. (...). O “povo fala” 
como o próprio nome diz tem o objetivo de ouvir a “voz rouca das ruas”.” (COUTINHO, 2004, p.8)



diferentes  respondem.  Estes  três  lugares  são,  majoritariamente,  Rio  de  Janeiro,  São 

Paulo e Brasília – aparecendo, algumas vezes, outros. Uma tentativa de dar voz ao povo. 

O “Outro Olhar” aparece sem uma periodicidade determinada e  se comporta 

como um espaço para que produções, de até dois minutos, feitas pelo público, sejam 

exibidas.   A maior  parte  das  matérias  que foram vistas  ao ar  tem um viés  social  e 

cultural  muito  forte.  Este  quadro  contribui  de  alguma maneira  para  o compromisso 

público do noticiário, ao criar um espaço em que o telespectador possa ser produtor de 

conteúdo  e  personagem dele.  As  matérias,  geralmente,  possibilitam a  expressão  de 

culturas e tradições pouco vistas em outra emissora.

Já no RB manhã, não há quadros especiais. Apenas, o anúncio da previsão do 

tempo, ao final de cada bloco. Ela é dividida por regiões e feita com uma arte muito 

simples,  que  revela  um potencial  técnico  bem menor  que  o  de  TVs  comerciais.  A 

presença da previsão do tempo contribui para ressaltar o viés de serviço, observado na 

edição diurna do RB. 

“Queremos que o Brasil se reconheça no nosso noticiário e que o Repórter Brasil 

seja  reflexo  da  diversidade  social,  cultural  e  étnica  do  país.” 

(http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/flat/sobre/).  Essa  é  a  proposta  do  principal 

noticiário da TV Brasil. E de alguma forma percebe-se uma tentativa de conquistar esse 

objetivo.  Ainda que grande parte  dos conteúdos seja produzida primordialmente nas 

principais capitais, encontra-se no RB matérias de várias partes do país, que guardam 

em si características locais. 

Outra proposta do RB, em sua carta de apresentação, é a ousadia e a criatividade. 

Dois  itens,  que  na  prática,  quase  não  aparecem no  telejornal.  Tanto  em termos  de 

conteúdo, quanto de estrutura do programa em si e das matérias, o que se percebe é um 

pouco mais do mesmo. Quando há tentativas, na maior parte das vezes, revela-se um 

amadorismo e falhas técnicas.

As duas edições do telejornal possuem características que diferenciam-na um 

pouco. A principal, como já dito, é a presença de três âncoras no RB noite. As outras 

referem-se, principalmente, a predominância de formatos, editorias e o tratamento dado 

as matérias. 

http://tvbrasil.ebc.com.br/reporterbrasil/flat/sobre/


A edição diurna é marcada por stand ups ao vivo e entrevistas. Um tom leve e de 

serviço também são observados. Aliás, uma coisa está ligada a outra, já que muitos dos 

stand ups tem o intuito de dar dicas, explicar algo pro telespectador, em uma prestação 

de serviço. O caráter agendário também pode ser notado.

Enquanto isso,  o  RB noite  apresenta,  em sua maioria,  VTs e  notas  cobertas. 

Estas, frequentemente, com notícias internacionais. Ele é marcado por uma escalada de 

abertura muito longa, tanto pela quantidade de machetes quanto pelo tamanho delas, 

chegando  a  ter  -  na  semana  composta  que  serve  de  base  para  este  artigo  –  dez 

manchetes.

O processo de Edição

Grande  parte  dos  veículos  de  comunicação  brasileiros  se  colocam  como 

imparciais  e  isentos.  O  discurso  da  objetividade  ainda  ocupa  lugar  nos  veículos. 

Entretanto, estas qualidades existem de fato apenas como meta. Na prática, é impossível 

abrir mão de toda sua subjetividade, de não deixar-se influenciar por sua experiência de 

vida,  pelo contexto e pelos mais diversos fatores.  VIZEU, fazendo um apanhado de 

vários autores, afirma:

“O modelo de que o jornalismo reproduz o real tal  como ele, sendo uma 
espécie de fotografia da realidade, já não encontra praticamente mais guarida 
nas  pesquisas  desenvolvidas  na  área  (TRAQUINA,  2004),  (SHUDSON, 
2002) (PENA, 2005). O espaço em que essa visão de reprodução ainda se 
mantém de uma maneira forte é nas redações das empresas jornalísticas em 
função de dois  mitos  da prática  profissional,  que não são a preocupação 
deste  trabalho:  a  imparcialidade  e  a  objetividade,  que  permitiriam  ao 
jornalista  afirmar  que  o  distanciamento  dos  fatos  garantia  notícia  ser  o 
espelho da realidade. (SCHUDSON, 1978).” (VIZEU, 2008, p.2)

Desde a decisão do que é pauta até a forma como veicula-se o conteúdo, a linha 

editorial do veículo, do programa e dos próprios jornalistas está entranhada. São vários 

os pontos de vista que, de alguma maneira, influenciam o produto final. Decisões são 

tomadas a todo momento e dessa forma levam consigo subjetividades.

A edição é uma das etapas finais do processo jornalístico. É nela que cria-se 

sentido. Como explica COUTINHO, 

“a alquimia final, na qual os elementos capturados na reportagem ganham 

unidade e sentido, é operada na edição do VT, da matéria ou reportagem que 



vai ao ar, uma atividade que reúne o editor de texto, jornalista, e o editor de 

imagens, radialista.” (COUTINHO, 2003, p.167).

Selecionar, adequar, montar, hierarquizar. Tarefas que fazem parte da edição e 

que  expressam claramente  a  subjetividade  presente  no  produto  jornalístico.  É  nesta 

etapa que constrói-se a narrativa. Sebastião Squirra considera que a edição é “a alma do 

processo” telejornalístico. Pra ele, este valor não diz respeito apenas ao fato de que “a 

justaposição  de duas  cenas  distintas,  interligando-as,  não significa apenas  a  simples 

soma de duas cenas, e sim, um ato de criação", como afirmou o cineasta russo Sergei 

Eisenstein. Mas, também, porque ela é passível de deturpar os fatos. (SQUIRRA, 2008)

A edição, como todas as outras etapas, envolve uma grande responsabilidade. 

Inserir  uma  fala  em um contexto  diferente  daquele  na  qual  foi  dita,  utilizar-se  de 

recursos audiovisuais para criar um sentido diferente do correto,  modificar imagens, 

exagerar. Atos que podem prejudicar o jornalismo e até mesmo ferir a ética. 

Este momento envolve diversas dificuldades explicitadas por COUTINHO,

“o telejornalista lida com a necessidade de ordenar o aparente caos da fita bruta,  
em que imagens, entrevistas, passagens e o áudio do off são gravados de forma 
cuja  lógica  está  ligada  ao  momento  de  captação  dos  registros  e  não  à  sua 
estrutura narrativa. Alia-se a isso a questão do tempo disponível, a possibilidade 
de  alteração  das  informações  até  o  momento  de  exibição,  as  diferenças  em 
qualidade e adequação das entrevistas/depoimentos coletados e ainda a linha 
editorial do telejornal, e mesmo a marca ou padrão estilístico e/ou político da 
emissora em que aquele programa está inserido.” (COUTINHO, 2003, p.167)

Uma  série  de  cuidados  devem  ser  tomados  pelo  editor.  Construir  uma 

reportagem atrativa  e  interessante,  mas  que,  principalmente,  seja  ética,  clara  e  que 

respeite o interesse público. 

A Estrutura do Repórter Brasil

Uma das características que diferenciam o Repórter Brasil da maior parte dos 

telejornais  é  sua  paginação  por  editorias.  Apesar  de  não  ser  uma regra,  percebe-se 

claramente um encadeamento do noticiário por relação temática. Conteúdos que tenham 

uma  proximidade  no  assunto  ou  que  sejam  da  mesma  editoria,  geralmente,  são 

agrupados em um mesmo bloco. 



Esta estrutura é encontrada nas duas edições do telejornal. Ela pode ter o intuito 

de tornar os assuntos mais compreensíveis, exibindo um panorama da editoria. Porém, 

acaba deixando o telejornal - noturno de uma hora e o diurno de 40 minutos – cansativo. 

Os  primeiros  blocos  são  dedicados,  geralmente  a  conteúdos  de  economia  e 

política. Enquanto a última parte apresenta as informações de cultura e esporte. Esta 

organização do telejornal,  partindo dos temas considerados mais  sérios para aqueles 

mais  leves,  é  comum no telejornalismo.  Terminá-lo com algo descontraído fortalece 

aquilo que VIZEU denominou “função de segurança” do jornalismo. 

Não há, no RB, um ordenamento que leve em conta o ineditismo da informação. 

No telejornalismo é  comum que os  programas  caminhem do que  é  mais  inédito  e, 

portanto, mais imediato para o que é menos. Na semana composta do RB, todos os dias 

começaram com matérias que podem ser consideradas quentes, exceto o sábado do dia 

16 de abril. 

Apesar  de,  na maior  parte  das  vezes,  começar  com uma notícia  quente,  esta 

priorização não é encontrada ao longo do noticiário. É possível que no segundo bloco, 

por exemplo, haja matérias frias e no terceiro volte a ter informação quente. Além disso, 

matérias quentes também finalizam o noticiário da TV Brasil.  

O caráter regionalista do RB

Como já foi dito anteriormente, é possível encontrar no Repórter Brasil materiais 

produzidos pelas emissoras parceiras de várias partes do país. Mas mais do que isso, 

estes conteúdos apresentam características que são típicas do lugar de origem, como, 

por exemplo, o sotaque. 

Isto  pode  contribuir  de  alguma  forma  com  o  objetivo  de  pluralidade  e 

diversidade  do  telejornal.  Entretanto,  ainda  há  uma  predominância  dos  conteúdos 

produzidos nas principais capitais: Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. As matérias de 

outras partes do Brasil, na maior parte das vezes, são frias e de editorias como cultura e 

cotidiano.

Esta tentativa de descentralizar é vista, por exemplo, na opção do RB noite de ter 

três âncoras em lugares diferentes. Mas também é contrariada pela escolha destes três 

lugares. Além de não cumprir com o objetivo, este esquema torna a produção mais cara 



e contribui para falhas técnicas (já que há um tempo de transmissão entre um estúdio 

para o outro). 

Encontra-se no noticiário da TV Brasil matérias que não são comumente vistas 

em  outros  telejornais.  Manifestações  culturais  desconhecidas  por  grande  parte  da 

população brasileira aparecem no telejornal. Ainda  que  seja  maior  do  que  em outras 

emissoras, esta presença ainda é pouca.

Por outro lado, o Repórter Brasil apresenta também conteúdos que não seriam 

vistos em outros veículos, por sua qualidade técnica e jornalística. Não se percebe um 

critério que impeça matérias mal produzidas e editadas de irem ao ar. Seja pela falta de 

conteúdos suficientes para preencher o telejornal, seja por falta de estabelecimento de 

parâmetros, isto acaba por prejudicar a imagem do noticiário.

Além disso,  por  se  tratar  de  um noticiário  de  veiculação  nacional,  algumas 

matérias de origem regional deveriam ser adaptadas. Manter aspectos locais, como o 

sotaque  e  o  figurino,  é  interessante  para  mostrar  de  alguma maneira  a  diversidade 

brasileira. Mas, certas informações tornam-se pouco relevantes quando exibidas num 

programa nacional, já que interferem apenas na vida da população daquele lugar. Assim, 

é necessário que matérias regionais sejam ampliadas para que sua abrangência também 

seja. 

O otimismo presente no RB

O Repórter Brasil apresenta um tom otimista. Suas matérias são finalizadas com 

uma  mensagem  de  esperança.  As  situações  parecem  estar  melhores  do  que  antes. 

Assistir ao telejornal da TV Brasil não nos deixa incomodado com a realidade. Tudo 

parece estar caminhando para um estado melhor. 

Esse  tom  otimista  é  encontrado  na  editoria  de  economia,  por  exemplo.  O 

crescimento econômico, o aumento do poder de consumo da população são assuntos 

constantemente tratados no noticiário. Matérias que contenham problemas também são 

veiculadas, como sobre a inflação, por exemplo. Mas elas, na maior parte das vezes, não 

são  completamente  negativas  –  apresentam  dados  positivos  que  se  contrapõe  às 

dificuldades.



No dia 11 de abril de 2011, por exemplo, o RB noite exibiu uma matéria sobre a 

visita de Dilma à China, que demonstra esta postura positiva em relação à economia 

brasileira e ao governo. O texto da cabeça já mostrava esta posição: “Já na chegada a 

Pequim,  uma  boa notícia:  o  governo  chinês  abriu  as  portas  para  a  carne  de  porco 

brasileira (...)”. A reportagem valorizava a relação econômica entre Brasil e China. O 

Brasil é colocado como um gigante capitalista, que está atrás do grande mercado chinês. 

O VT é também favorável a presidenta, ao dizer que ela não perdeu tempo, apesar do 

fuso horário, passando uma imagem de eficiência e dedicação. 

Mesmo  que  haja  algumas  informações  desfavoráveis  ao  governo,  não  se  vê 

críticas  diretas  a  ele.  A presidenta  Dilma,  por  exemplo,  aparece  sempre  de  forma 

positiva. Percebe-se uma tentativa de neutralidade por parte do noticiário, um cuidado 

para que ele não seja denominado governista, mas, ao mesmo tempo, para que não se 

coloque contra este mesmo governo. Uma postura que acaba impedindo que ele assuma 

sua função de fiscalizador do poder. 

Geralmente, quando é veiculada uma matéria que apresente críticas ao governo, 

ela é seguida por outro VT, um stand up ou uma nota que complemente-a e amenize-a. 

No dia 22 de março de 2011, por exemplo, o RB manhã exibiu uma reportagem sobre 

abastecimento de água no Brasil que não continha uma visão positiva em relação ao 

governo. Em seguida, um stand up ao vivo com entrevista abordava as políticas públicas 

para a solução deste problema. Observou-se que a entrevista tinha muito mais o objetivo 

de divulgar o que está sendo feito para solucionar o problema do que de fato refletir 

sobre essas soluções. 

Percebe-se em algumas reportagens uma tentativa de evitar que o telespectador 

se desespere. Ou seja, problemas são até colocados em pauta, porém de forma que eles 

pareçam algo natural e  que irá ser resolvido,  ou que está  melhor  do que em outras 

épocas. Ainda na edição diurna do dia 22 de março de 2011, uma matéria sobre inflação 

apresentava um lado negativo da economia brasileira; seu final, porém, contém uma 

sonora que reafirma o texto do repórter de que a perspectiva ainda é positiva. 

Outro ponto observado no telejornal da TV Brasil é a falta de embate de ideias. 

Há uma tentativa de mostrar os dois lados. Mas estes dois lados nem sempre ocupam o 

mesmo espaço e, mais do que isso, na maior parte das vezes, são diferentes apenas na 



aparência.  Algo que  promova uma discussão  e  reflexão sobre as  questões  políticas, 

econômicas e sociais do país não é percebido. 

Considerações Finais

A TV Brasil representa um passo para o sistema público de radiodifusão no país. 

Entretanto, ainda há muitas questões a serem refletidas e reestruturadas. É inevitável 

que sua lógica de financiamento e administração acabe influenciando seu conteúdo e 

seu cumprimento ou não do papel público. 

A partir  da  análise  do  principal  telejornal  desta  TV,  algumas  considerações 

podem ser feitas. O telejornalismo público ainda se encontra em fase de estruturação. A 

busca por atingir alguns objetivos, como a pluralidade, pode ser percebida. De um lado 

encontra-se resultados – como no caso do “Outro Olhar”, nas matérias de manifestações 

culturais; do outro, acaba revelando falhas, como nas reportagens de má qualidade que 

são exibidas pelo noticiário. 

Em termos de conteúdo, era de se esperar de uma TV pública uma postura de 

fiscalizadora  dos  poderes,  tanto  políticos  como  econômicos.  Um  jornalismo  que 

promovesse debates sobre diversas situações. Ao contrário, o que se vê é uma tentativa 

de amenizar a crítica, um tom conciliador, de quem prefere não interferir, não expressar 

um ponto de vista - ainda que ele esteja claro em muitos dos conteúdos.

Já  em  relação  à  técnica,  aos  formatos,  à  criatividade,  percebe-se  poucas 

inovações. Seja pelo receio de pecar, seja pela falta de recursos, tem-se um noticiário 

pouco atrativo,  com uma estrutura que mostra mais do mesmo. Talvez a ideia fosse 

pensar uma nova forma de se fazer telejornalismo. Como BUCCI afirma, 

“Quando a TV Pública insiste em copiar, de modo rebaixado, os modelos 
privados  dominantes,  ela  ganha  aquele  ar  de  atração  requentada,  de 
espetáculo de segunda. Tentando fugir do que o senso comum chamaria de 
“chatice”, ela se deixa levar pela tentação de ficar parecida com os padrões 
estéticos das redes comerciais e, aí,  sim, acaba ficando insuportavelmente 
chata.  Claro  que  ela  não  tem  o  intuito  de  construir  uma  programação 
enfadonha.  Ao  contrário,  ela  deve  pressupor,  nesse  sentido,  o  risco 
necessário  para  ser  inteiramente  distinta  dos  meios  privados.”  (BUCCI, 
2010, P.16)

Refletir sobre o telejornalismo público no Brasil pode ser um dos caminhos para 

que tenhamos, um dia, de fato, uma prática que defenda o interesse público, a justiça 

social e a informação de qualidade.
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