
                                                  

Carta aos usuários dos serviços da EBC

Prezados (as) usuários (as) dos serviços de comunicação pública da EBC,

Em junho de 2010, o Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação – órgão responsável 

por zelar pelo cumprimento da missão pública da EBC – promoveu a sua segunda audiência pública, 

realizada no auditório da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, com o objetivo de recolher comentários, 

críticas e sugestões sobre a programação da TV Brasil e das emissoras de rádio da EBC.

Ao todo, 205 pessoas estiveram presentes à audiência pública:  37 delas fizeram uso da palavra 

para  expressar  livremente  as  suas  opiniões  e  outras  45  manifestações  foram  entregues  por  escrito. 

Adicionalmente,  cerca  de  1.500 pessoas conectaram-se à audiência  pela  Internet,  além dos milhares 

potenciais  telespectadores  que  acompanharam  à  audiência  pela  NBR.  Estes  números,  acredito, 

evidenciam o forte  desejo da sociedade – consubstanciado na promulgação da Lei 11.652/2008 – de 

participar da construção do Sistema Público de Comunicação.

De forma presencial ou pela Internet, recebemos manifestações de diferentes ordens: críticas e 

elogios  aos  conteúdos  atualmente  exibidos  pelas  emissoras,  sugestões  para  o  aprimoramento  de 

diferentes programas e considerações sobre o conjunto da programação, tanto da TV Brasil quanto das 

oito emissoras de rádio administradas pela Empresa Brasil de Comunicação. É nosso dever acolher e 

analisar todas estas manifestações, dando o encaminhamento correto a cada uma delas.. 

Sob essa perspectiva, em respeito ao público presente na audiência pública realizada em  1º de 

junho de 2010 no Rio de Janeiro, bem como aos que participaram de forma remota (pela Internet), julgo 

pertinente prestar contas à sociedade fornecendo as seguintes informações:

1. Em relação às considerações apresentadas sobre a programação infantil da TV Brasil, informo 

que a Câmara Infanto-juvenil do Conselho Curador1 está empenhada em apresentar, até o final de 
1 O Conselho Curador, desde o início de 2010, está organizado em seis câmaras temáticas, a saber: Infanto-Juvenil; 

Jornalismo e Esportes; Direitos Humanos e Cidadania; Educação, Cultura, Ciência e Meio Ambiente; Cinema, 



                                                  

2010,  uma  avaliação  geral  sobre  a  programação  infantil  da  TV  Brasil,  a  partir  de  estudos 

conduzidos  em  parceria  com  a  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC),  sob  coordenação  da 

professora dra. Inês Vitorino, reconhecida especialista em conteúdos audiovisuais destinados ao 

público infantil. À equipe da UFC responsável pela avaliação já foram enviadas todas as questões 

formuladas  pelo  público  na  audiência  pública,  que  deverá  considerá-las  durante  o  processo 

avaliativo.

  

2.  No que se  refere  aos  temas  pertinentes  à  Câmara  de  Educação,  Cultura,  Ciência  e  Meio 

Ambiente, informo que já estão sendo promovidos estudos sobre a programação musical da TV 

Brasil, tópico que recebeu um grande número de observações durante a audiência. Em relação 

aos conteúdos religiosos exibidos  pela  emissora – outro tópico com número considerável  de 

citações –, informo que o tema é objeto de discussão do Conselho Curador desde o mês de julho 

de  2010,  tendo  a  Câmara  de  Educação,  Cultura,  Ciência  e  Meio  Ambiente  emitido  parecer 

específico  sobre o tema.  Tal  parecer entrou em consulta  pública  em agosto de 2010,  com a 

intenção de  dar ao  público condições de se  manifestar  amplamente  a  respeito  do tema.  Nos 

próximos  meses,  à  luz  das  contribuições  recebidas  da  sociedade,  o  Conselho  Curador  dará 

continuidade aos debates  iniciados em julho deste ano.  Outros temas apresentados durante a 

audiência,  dentre os quais destaca-se a questão dos conteúdos de cunho educativo, também já 

estão sob a análise dos membros da referida Câmara e devem, em breve, entrar  na pauta de 

discussão do Conselho Curador.

3.  A  Câmara  de  Cidadania  e  Direitos  Humanos  está  organizando  seus  trabalhos  à  luz  das 

considerações feitas durante a audiência pública, debruçando-se inicialmente sobre os seguintes 

temas: (1) acessibilidade; (2) terceira idade; (3) criança e adolescente; (4) raça e etnia;  e (5) 

gênero.  Especificamente  em  relação  à  questão  da  acessibilidade  –  tema  de  maior  destaque 

durante a audiência –, já foram solicitados estudos e informações para subsidiar a reflexão do 

Conselho Curador sobre esta temática, que podem, posteriormente, resultar em recomendações  a 

serem executadas pelos gestores da EBC.

4. Em relação ao conteúdo jornalístico, diversas foram as observações feitas pelos usuários dos 

serviços  da  EBC  presentes  à  audiência  pública.  Informo,  nesse  sentido,  que  a  Câmara  de 

Jornalismo e Esportes tem se reunido periodicamente para avaliar a programação jornalística da 

Documentário e Dramaturgia; e Rádio. As câmaras temáticas são grupos de trabalho internos com o o objetivo de 
melhor acompanhar cada um dos temas e apresentar propostas concretas a serem debatidas pelo pleno do Conselho 
Curador. 



                                                  

TV Brasil,  uma vez que os conteúdos com este perfil  ocupam parte  substancial  da grade de 

programação  da  emissora.  Ainda  sobre  as  questões  relativas  ao  jornalismo da  TV Brasil,  a 

Câmara  de Jornalismo e  Esportes  informa que,  com o apoio da  diretoria-executiva  da  EBC, 

firmou convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para a condução de uma 

análise criteriosa dos telejornais da TV Brasil, sendo que os primeiros resultados desta avaliação 

devem ser em breve apresentados ao Conselho Curador. O conteúdo esportivo também tem sido 

objeto de análise da referida Câmara desde o início de 2010, sendo o resultado mais importante 

desse  processo  a  discussão,  aprovação  e  promulgação  da  Resolução  03/2010  do  Conselho 

Curador,  que  define  os  princípios  gerais  da  Política  de  Esportes  para  a  EBC,  sendo  este  o 

documento orientador para o trabalho dos gestores executivos da empresa no que se refere ao 

conteúdo esportivo.

5.  Sobre  os filmes  de  longa,  média e  curta  metragem,  bem como sobre  os  documentários  e 

demais conteúdos de dramatúrgicos, tenho a observar que a Câmara de Cinema, Documentário e 

Dramaturgia do Conselho Curador está atualmente emprenhada em analisar as produções que 

foram ao ar pela TV Brasil nos últimos 12 (doze) meses, afim de construir uma avaliação sobre o 

tema  que  indique  potenciais  ajustes  na  forma  como emissora  insere  e  gerencia  este  tipo  de 

conteúdo em sua grade de programação.

6. A programação das emissoras de rádio contou com um momento específico de debates durante 

a audiência pública, no qual foram tecidos comentários de diversas ordens sobre cada uma das 

emissoras do sistema EBC. Informo, nesse sentido, que após a audiência pública a Câmara de 

Rádio do Conselho Curador já se reuniu por duas ocasiões com a Superintendência de Rádio da 

EBC, dando início a um diálogo que busca identificar os obstáculos a serem superados para a 

continuidade do processo de melhoria da qualidade do conteúdo e das transmissões das emissoras 

da empresa. Entre os temas abordados durante a audiência pública que entrarão na pauta dos 

diálogos entre a Câmara  de Rádio do Conselho Curador e os gestores da EBC está a questão da 

formação da rede nacional  de rádios públicas  – à  semelhança do que vem ocorrendo com a 

televisão –, dando capilaridade aos esforços hoje empreendidos pela Superintendência de Rádio 

da EBC.

7. Por fim, foram apresentados durante a audiência pública comentários que não se enquadram 

em nenhuma das seis câmaras temáticas internas ao Conselho Curador, como as questões sobre a 

qualidade  técnica  das  transmissões,  a  regionalização  da  produção,  a  produção  de  conteúdos 



                                                  

colaborativos e a inovação e experimentação de novos formatos. Todas essas questões compõe o 

escopo de análise permanente do órgão, e serão consideradas oportunamente no momento de 

elaboração do Plano de Trabalho para o ano de 2011.

Com estas  breves  observações,  creio  transparecer  aos  usuários  dos  serviços  de  comunicação 

pública prestados pela Empresa Brasil de Comunicação que o Conselho Curador tem no diálogo com a 

sociedade insumo fundamental para que o órgão tenha condições de zelar pelo cumprimento da missão 

pública da EBC. Para o Conselho Curador, o respeito e acolhimento das observações, críticas e sugestões 

de telespectadores,  ouvintes  e  internautas  não é  meramente  formal.  É,  mais  do que  isso,  condição 

indispensável para o sucesso de nosso trabalho.

Brasília, 30 de setembro de 2010.

IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA 
Presidente do Conselho Curador da EBC


