
                                                  

CONSELHO CURADOR - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO (EBC)
Contribuições recebidas na Audiência Pública realizada em 7/12/2010, em Belo Horizonte

A 3ª Audiência Pública promovida pelo Conselho Curador da EBC ocorreu no dia 7 de dezembro de 2010 no auditório 
do  Conservatório  de  Música  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG)  e  contou  com  a  presença  de 
aproximadamente  130  pessoas,  entre  telespectadores  da  TV  Brasil,  ouvintes  das  emissoras  de  rádio  da  EBC  e 
representantes de organizações da sociedade civil de diferentes perfis. Outras 650 pessoas acompanharam a audiência 
pela Internet e puderam enviar seus comentários à distância. O evento também foi transmitido ao vivo pela TV NBR. A 
seguir, apresentamos uma síntese dos comentários recebidos durante a audiência.

CONTRIBUIÇÕES

Contribuições presenciais - 16
Contribuições online - 16
Contribuições por escrito - 01
Total de contribuições - 33

TEMAS DESTACADOS

Jornalismo - 08
Esportes - 04
Comunicação Pública / Rede Pública - 05
Regionalização - 03
Ouvidoria - 02
Distribuição - 02
Produção colaborativa- 01
Marco regulatório - 01
Integração Internacional - 01
Acessibilidade - 01
Qualidade / programas religiosos - 01
Alfabetização para os meios (midia literacy) - 01
Fomento - 01
Outros - 02

*     *      *

Jornalismo / Agência Brasil

- Gostaria de saber o motivo da desvalorização da Agência Brasil. O portal que já foi referência na internet, hoje 
retrocedeu. O portal que era provisório virou permanente e não cumpre sua função pública de informar os cidadãos. Sua 
estrutura é ultrapassada e precária. Não existem mais matérias especias multimídia. A EBC faz um desserviço aos 
cidadãos não investindo no jornalismo na internet. (Tássio da Silva – contribuição online)

- É preciso que se trabalhe mais para estabelecer a diferença entre a comunicação pública e o que se faz nas TVs 
comerciais nessa questão do jornalismo, pois isso ainda não está claro para o telespectador. (Gustavo Machala – 
contribuição presencial)

- Quando SP e Brasília, que são praças relativamente importantes econômica e politicamente, vão ter jornais locais assim 
como o RJ? (Priscila – contribuição online)



                                                  

- Acho que a EBC tem condição de criar um programa para substituir o Roda Viva da TV Cultura de SP, que morreu 
nesta última mudança (Midiacrucis – contribuição online)

- A TV Brasil deveria fazer um Roda Viva que não tivesse uma linha tucana. (André Vieira – contribuição online)

- A TV Brasil precisa ser capaz de interromper a programação para  dar notícias de última hora, como por exemplo na 
tentativa de golpe no Equador. (Midiacrucis – contribuição online)

- Nós da Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social defendemos e construímos a democratização da 
comunicação. Como a TV Brasil pretende democratizar o acesso e produção de conteúdo, se em sua programação e 
modelo de jornalismo é semelhante ao das TVs comerciais? (Enecos-SP – contribuição online)

- A TV Brasil precisa noticiar mais o que está sendo censurado e os assuntos não pautados pela mídia em geral. (Pedro 
Vieira de Figueiredo Pena – contribuição presencial)

Esportes

- No inicio de 2010 definiu-se a política de esportes para a EBC e isso rendeu frutos como a transmissão do campeonato 
brasileiro da Serie C. Para 2011, o que está previsto para a programação esportiva dos veículos da EBC? E como 
diferenciar os conteúdos esportivos produzidos pelos canais públicos do que é oferecido pelas redes comerciais de 
comunicação? (Anônimo – contribuição online)

- Qual o planejamento esportivo da TV Brasil em 2011? Ficará apenas nos jogos da Série C e Copa de Juniores? (Condé 
– contribuição online)

- A primeira experiência de futebol ao vivo na EBC foi uma catástrofe. Feita de última hora, a emissora só exibiu os 
jogos finais do campeonato em uma transmissão precária. Ainda obrigou os cidadãos a assistirem os jogos às 10h da 
manhã! (Gésio Passos – contribuição online)

- Quero que o Esportvisão passe a ter 1 hora de duração, antes do Cineibermédia.  (João Paulo Neri – contribuição 
online)

Rede Pública

- Gostaria de lembrar que os canais comunitários existem, querem participar da rede pública de televisão e têm todas 
condições para isso. Até agora nada aconteceu depois do convênio que firmamos com a ebc. (Edivaldo Didi, presidente 
da ABCCOM – contribuição presencial)

-  É importante lembrar que esse campo público não é só formado pela EBC, não é só formado pelas estaduais, é 
formado também pelas comunitárias, pelas universitárias e pelas legislativas. Dos quatro itens do art. 221 da 
Constituição, dois mencionam a regionalização, mas não batalhamos por isso. Brasília mandando sinal para as cidades e 
termos uma janelinha de uma hora ou uma hora e meia para o local não é regionalização.  Queremos nossos canais 
locais, estamos aprisionados no cabo ou algumas vezes na internet. (Cláudio Magalhães, presidente da ABTU – 
contribuição presencial)

- Qual será a inserção das emissoras locais e também das emissoras estaduais nesse operador de rede digital que está 
sendo feito pela EBC em parceria com a Telebrás? Isso já está previsto? Como vai ser essa divisão? (Gustavo Machala – 
contribuição presencial)

- A TV Brasil deveria estreitar as relações com as universidades e exibir mais os conteúdos vindos da academia ao invés 
de ficar reprisando programas como o Sem Censura. (André Vieira – contribuição online)

- A TV universitária em Belo Horizonte tem muitos programas, queremos ajudar a TV Brasil a reduzir o número de 
reprises e enriquecer a programação. Gostaria de saber como podemos melhorar essa troca de conteúdo para que ela não 



                                                  

fique só no jornalismo. (Luís Henrique de Freitas Batista – contribuição presencial)

Regionalização

- Sugiro que exista maior diversidade regional na escolha dos jurados responsáveis pelos pitchings, para que se busque 
maior pluralidade nas escolhas. (Carlos Alberto Ratton – contribuição presencial)

- Devem ser feitos editais regionalizados, para garantir representatividade de todas as regiões do Brasil. (Célio Celso da 
Cruz - contribuição presencial)

- Gostaria de saber quais são as produções do Maranhão. Não há um canal da EBC no Estado?  (Gésio Passos – 
contribuição online)

Ouvidoria

- O Programa do Ouvidor que já está  disponível no rádio mas não ainda na TV, está previsto em lei, é uma determinação 
legal que precisa ser implementada. Não entendemos porque isso não foi feito até hoje. (Gustavo Machala – contribuição 
presencial)

- Gostaria de dizer que a Ouvidoria é uma instância fundamental na nossa TV pública, tendo um importante papel na 
relação do público com o Conselho Curador. Essa instância deve ser utilizada pela sociedade, a sociedade precisa se 
apropriar deste canal. A Ouvidoria é uma porta importante para que o Conselho Curador e a própria direção da empresa 
saibam e tenham conhecimento das demandas que vêm da sociedade. (Maria Luiza Franco Bucci – contribuição 
presencial)

Distribuição

- Qual o planejamento para divulgar mais a TV Brasil e abrir o sinal em todo o país? (Midiacrucis – contribuição online)

- Por que a EBC não exige de forma judicial que as operadoras de TV a cabo exibam a TV Brasil, pois por exemplo a 
Net não exibe a programação em todas as cidades?  (Joana – contribuição online)

Produção colaborativa

- Em termos de conteúdo hoje existem duas palavras-chave para pensarmos: descentralização da produção e produção 
colaborativa. Não se faz televisão pública apenas com grade de programação.  Faz-se televisão pública onde o cidadão 
pode chegar a ela para resolver seus problemas, para buscar as informações que ele precisa e para dizer o que ele precisa 
dizer.  Está faltando essa discussão que é fundamental. (Regina Mota – contribuição presencial)

Marco regulatório

- Como a direção da EBC vê esse novo marco regulatório? Há algum posicionamento no sentido de garantir que esse 
novo marco regulatório capitalize mais para a empresa e garanta a ela mais recursos, mais estrutura para que ela possa 
crescer ainda mais? (Pedro Vieira de Figueiredo Pena– contribuição presencial)

Integração Internacional

- Acho importante intensificarmos a integração com os países africanos, além dos países latino-americanos. (Pedro 
Vieira de Figueiredo Pena – contribuição presencial)



                                                  

Acessibilidade

-  A TV Brasil já tem hoje a legenda oculta em alguns programas, mas acreditamos que o número de horas precisa 
crescer, além de disponibilizar essa legenda também em todas as plataformas da EBC. Também é preciso implementar a 
audiodescrição em alguns probgramas e filmes, para que os deficientes visuais possam ter acesso aos conteúdos da 
comunicação pública veiculados pela EBC. Isso ainda não está sendo feito. (Gustavo Machala – contribuição presencial)

Qualidade / programas religiosos

- Os programas gerados da TV Brasil RJ precisam ter novos cenários, como Stadium, Observatório da Imprensa, e tirar 
do ar mesmo os programas religiosos e evangélicos nas manhãs de sábado e domingo. Tomara que a partir de 2011 
vejamos uma nova TV pública pra todos (João Paulo – contribuição online)

Alfabetização para os meios (  midia literacy  )  

- A minha sugestão tem como  exemplo a PBS e a BBC, que têm um trabalho pesado de letramento para mídia.  É o 
aprendizado das pessoas, de verem tevê, aprenderem a questionar a televisão, discutirem e não serem passivas.  Porque 
no Brasil as pessoas acham que ser telespectador é cruzar os braços e aceitar tudo e, no máximo, mudar de canal. Minha 
sugestão para a TV Brasil é criar esse trabalho de letramento para mídia. (Angêla Carrato – contribuição presencial)

Fomento

- Em virtude do cenário de uma sociedade em mudanças, caracterizada pela revolução tecnológica e pela implementação 
de uma cultura digital no cotidiano das pessoas, alguns fatores críticos ou exigências para o sucesso das TVs digitais 
públicas se destacam: a agilidade, a capacidade de adaptação, o poder de inovar de forma rápida e eficiente, e o potencial 
de aprimoramento contínuo sob grandes restrições de recursos. Em resposta a essas exigências, devem se fortaler os 
sistemas de gerenciamento de projetos, como forma de gerir os empreendimentos temporários, únicos e multifuncionais, 
que caracterizam o processo de implementação de estratégias, inovação, adaptação e aprimoramento. (Maria Luiza 
Sorbile  – contribuição presencial e por escrito, enviada previamente e na íntegra aos conselheiros)

Outros

- Parabenizo a existência do Conselho Curado e enfatizo a importância dos conselhos escolhidos de forma democrática e 
plural. (Luís Carlos de Assis – contribuição presencial)

- Qual é o orçamento global de receitas da EBC? (Antônio Miguel Mendes – contribuição online)

Fonte: Secretaria Executiva do Conselho Curador
Responsáveis pela sistematização: Ana Carolina Andrade e Diogo Moyses Rodrigues


