
                                                  

Síntese Audiência Pública - 01/06/2010
 Comentários feitos no momento da audiência e enviados pela Internet

Tema: Programação da TV Brasil

*    *    * 

Comentários diversos sobre a programação

Sugestões

- Gosto dos programas Três a Um, Ver TV e Sem Censura, mas sugiro que a TV Brasil discuta mais temas 
ligados à cidadania. (Carlos Alberto de Oliveira)

- Programas que debatem temas de interesse público não devem ir ao ar somente altas horas da noite, para 
permitir que toda a população possa assistí-los. (Sandra Martins)

- O Salto Para o Futuro – programa para a formação contínua de professores - é muito bom, e deveria ser 
exbido em um horário mais acessível. (Maria Nazaré Carvalho)

- A TV Brasil deveria voltar a exibir o programa Espaço Público, espaço plural e democrático de debates 
sobre os temas que realmente importam. (Luiz Alexandre)

- O Ver TV de fato discute a mídia, dando oportunidade ao telespectador de refletir. Gostaria que este 
programa fosse anunciado o seu tema divulgado com antecedência para que possamos enviar perguntas e 
sugestões. (Nelba)

- Por que o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior não tem espaço, tipo um programa sobre 
exportação para pequenas e médias empresas, como faz o Sebrae?  (Benito)

- O programa Viola, Minha Viola deveria ser mais reprisado. Outros programas menos importantes são mais 
reprisados. (Zilda Moreira)

- Nunca vi o ministro Franklin Martins na TV Brasil. Será que ele não poderia ter um programa? (Ricardo)

- A programação cultural é de boa qualidade, mas gostaria de assistir programas sobre história, documentários 
sobre a fauna e flora brasileiras feitas por brasileiros e não por estrangeiros. Assisti recentemente um 
documentário de uma TV americana sobre o Cristo Redentor e aprendi muito, mas foi preciso uma tv 
estrangeira para isso. (Jorge Cabral)

- A TV Brasil deve dar mais espaço a programas sobre Amazônia, e discutir esse tema em seus programas 
jornalísticos. (Matilde Ribeiro)

- Costumava assitir aos programas Espaço Público e Direito em Debate, que permitiam uma participação do 
público na proposição das pautas. Acho importante que a TV pública tenha programas assim. (Ricardo 
Novaes)
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Críticas e elogios

- O programa 3 a 1 melhorou muito, tem dado visibilidade a outros atores desconhecidos do público como 
convidados, mostrando que existem pessoas que pensam diferente do que a grande mídia mostra. No entanto, 
as interrupções na fala daqueles que são entrevistados não é agradável. (Nelba)

- Programa “De Lá Prá Cá” tem sido primoroso quando nos reaviva a memória para os fatos da história e as 
personalidades deste país e que pode se estender para a América Latina, África e Ásia. (Nelba)

- No programa Papo de Mãe, um homem foi convocado para falar de aleitamento materno, que é um 
fenômeno essencialmente feminino. Acho um absurdo! (Zilda Moreira)

- O nome do programa Aborrecentes deve ser mudado, pois reproduz estereótipos e permite que o jovem se 
reconheça como um sujeito em formação.(Zilda Moreira)

- O programa Conexão Roberto Dávia só tem reprises. É muito chato, me sinto enganada. (Lys Cavalcanti)

- A menina tetraplégica que fazia o ótimo programa sobre pessoas com problemas, está onde?! No Fantástico! 
Ela é ótima! (Ricardo)

- A TVE do Rio tinha um programa que ensinava inglês e outro de espanhol. Não deviam ter acabado. Outro 
que acabou e nunca mais voltou foi o Conjuntura Econômica, produzido pela  Fundação Getúlio Vargas. Era 
bom. (Ricardo)

- Existem tantas coisas a serem mostradas pelo Brasil e eu não entendo tantos programas sobre a África e 
América Latina, mesmo com todas as ligações que temos com a AL e a África. Devemos mostrar o Brasil 
para os brasileiros. (Fortunato) 

- A programação da TV Brasil continua muito fraca. Já teve tempo suficiente pra reformular toda a 
programação e tirar esse mofo da tela! (Acacio)

- A TV Brasil continua precária (Fortunato). 

- Eu sou um engenheiro químico de 24 anos, cresci vendo a TVE. Desde 2004, 2005, a TV Brasil tem feito 
uma televisão pública de boa qualidade, mas é muito esquerdista.  (Ricardo Zylbersztejn)

Sem Censura

- Leda Nagle é uma ótima apresentadora, na minha opinião! Sou do tempo que ela fazia entrevistas no Jornal 
Hoje. (João Paulo)

- Gosto do Sem Censura, mas o cenario novo deixa o telespectador confuso, preferia o anterior. (Lys 
Cavalcanti)

- Me desculpe, mas o cenário novo do Sem Censura é muito confuso... mistura as pessoas com o fundo! Mas 
eu gosto muito da Leda Nagle. (Aparecida)

- Adoro o Sem Censura, só acho que deviam mudar um pouco o cenário! (Simone)

- O Sem Censura, o melhor programa da TV Brasil, deveria voltar a ter duas horas. (Ricardo)
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-  O Sem Censura deveria ser reformulado. (Paulo Marinho dos Santos)

Observatório da Imprensa

- O Observatório da Imprensa precisa ter um investimento por parte da TV Brasil. (Lys Cavalcanti)

- Eu adoro o Observatório da Imprensa e é incontestável sua qualidade enquanto programa crítico. Tenho 
verdadeira fascinação pelo Dines, mas acho que deveriam investir mais naquela produção! (Ana V.)

- O Observatório precisa ser um espaço que mostre como a grande mídia tem pensamento hegemônico e não 
dar espaço para os que já tem, como o Noblat, por exemplo. (Nelba)

Cinema, dramaturgia, documentário

- A TV Brasil exibe pouquíssimos curta-metragens: os mesmos não podem ficar confinados aos espaços do 
Curta Brasil e do Curta Criança. (Noilton Nunes)

- A TV Brasil deveria divulgar melhor os filmes, nunca temos idéia dos lançamentos. Por quê vocês não 
divulgam mais? (Lys Cavalcanti)

- Precisa melhorar a seleção de filmes da TV Brasil! Com velharias não se forma público! Chega de filme 
universitário!  (Ricardo Zylbersztejn)

- Por que vocês não disponibilizam um catálogo com os filmes e deixam os espectadores escolherem?! Na 
rádio MEC é assim e é ótimo!  (Ricardo Zylbersztejn)

- Cadê os documentários da BBC?! Eram ótimos!!!  (Ricardo Zylbersztejn)

- O “Cadernos de Cinema” da TV Brasil é otimo , o DocTV também. Continuem passando.  (Antonio Kobler)

- Acho que a TV Brasil deveria produzir tele-teatro com os grandes clássicos. Eu não tenho nenhuma 
experiência em teatro, mas acho melhor conhecer um Samuel Beckett do que uma telenovela da grand 
bourgeoisie carioca e paulista. Eu já vi teles-teatros muito bons. (Antonio Kobler)

Programação Infantil

- A programação infantil está de parabéns aos mostrar que o Brasil tem gente criativa e que não precisamos 
dos enlatados de outros países. No entanto, considero o tempo destinado às crianças demasiado. O tempo 
pode ser menor e distribuído ao longo do dia para que as crianças possam aprender que podem brincar, criar 
seu entretenimento e não se tornar "dependentes midiáticas". (Nelba)

- Deve-se ter uma atenção especial, na programação infantil, aos grupos negros e indígenas, para elevar a 
auto-estima das crianças desses grupos, que são invisíveis na atual programação infantil. (Sandra Martins)

- Por que não um programa com os personagens do Maurício de Sousa? (Jonas Ribeiro)

Programação Infantil / ABZ do Ziraldo
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- A programação infantil da TV Brasil é muito boa, mas gostaria de ver novas temporadas do Abz do Ziraldo. 
(Eliane Machado)

- A TV Brasil está começando a dar uma contribuição grande na programação infantil. O Abz do Ziraldo, por 
exemplo, produz efeitos positivos na formação e desenvolvimento da criança. (Noeli Godoy).

- Além de professor, sou escritor infanto juvenil. Vocês merecem meus parabéns, pois são o único canal que 
incentiva a literatura infantil no país! Aliás, sou grande fã do Ziraldo. (Acácio)

- A população infantil precisa ser muito bem representada e assistida. Um programa como o do Ziraldo não 
pode ficar só em reprises. ( Fernanda)

- Realmente o programa Abz do Ziraldo é ótimo para nós educadores e contadores de historia! Nota Dez! 
(Paula)

- Não gosto do Abz do Ziraldo. (Vivi Silvério)

- Adoro o programa do Abz do Ziraldo meu filho adora cantar com o coral maluquinho , as musicas que o 
coral canta são de muito bom gosto! Parabéns. (Matheus)

- Com esse programa do Ziraldo, ficamos conhecendo diversas pessoas que estavam anônimas, mas 
trabalhando para a educação e pela educação. (Fernanda)

- Parabéns para a TV Brasill, porque, para nós, telespectadores da TV aberta, que não tem muitas opções de 
bons programas, é um prazer poder assistir programas tão alegres e familiares como o Abz do Ziraldo. 
(Aparecida)

- Por favor nós crianças queremos o Abz do Ziraldo. Eu amo ler e ver os contadores de historias.  Já fui no 
programa e adorei.  (Jessica)

- Eu adoro o Abz do Ziraldo eu sempre assisto todo os programas com minha mae! Eu quero saber quando vai 
ser a segunda temporada. (Alexandre)

- Parabéns por ter na grade programas como o Abz do Ziraldo!  (Simone)

- Não gosto de ver desenhos de luta e sim de ler amo o Ziraldo e os livros dele. Queremos o Abz de volta! 
(Marianna B.)

Programação Juvenil

- Embora tenha uma boa programação infantil, a TV Brasil ainda peca no conteúdo para os jovens, 
comprando muito conteúdo internacional. (André Nitral)

- Precisamos de mais programas voltados para o público adolescente. (Jonas Ribeiro)

- Programas como Confissões de Adolescente deveriam ser produzidos ao invés da TV Brasil passar 
conteúdos estrangeiros para os jovens. (Maciel Silva)

Jornalismo
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Críticas e elogios

- A maior debilidade ainda está no jornalismo. O Repórter Brasil ainda não é uma alternativa: parece sempre 
pautado pelo que fazem outros jornais comerciais, não só na escolha das pautas, mas também no tratamento 
das mesmas. “Já houve situação de assistirmos uma pauta da TV Brasil sobre uma mobilização política 
falando que a mobilização causava trânsito. Ontem cheguei em casa e queria assistir a cobertura da 
assembléia dos movimentos sociais mais importante do país, e não consegui, pois não foi pautada, ao 
contrário dos eventos dos setores empresariais. (Renata Mielli)

- A TV Brasil não cumpre seu objetivo estratégico de informar com melhor qualidade o seu telespectador. 
Está colocado para a TV Brasil  o desafio de inovar metodologicamente na apresentação do seu conteúdo 
jornalístico. Já foi citado aqui o caso do Repórter Brasil, mas poderíamos enumerar uma série de outros que se 
assemelham muito a programas tradicionais. (André Nitral)

- A cobertura do terremoto no Haiti começou bem mas não teve continuidade, repetindo um grande problema 
do jornalismo brasileiro. (Ricardo Novaes)

- Ainda considero um jornalismo de entretenimento. Falta força nas notícias e mantenho minha sugestão da 
última audiência de que o jornalismo deve aprofundar mais as matérias. (Nelba)

- Gostaria de parabenizar o Telejornalismo da TV Brasil pela qualidade das pautas do Repórter Rio: realmente 
fogem à mesmice dos outros telejornais veiculados nasTVs comerciais. O que falta mesmo na TV Brasil é 
aprimorar sua capacidade técnica, realmente precária, Têm de melhorar a forma como esse conteúdo é 
veiculado. (Ana V.)

- A TV Brasil não dá atenção “aos problemas das comunidades do RJ”. (Sônia Matilde)

- Não consigo ver o Repórter Rio pela operadora de TV por assinatura Sky. (Ricardo Novaes)

Sugestões

- A TV Brasil deveria colocar um “Plantão” ou boletim de hora em hora durante a programação sobre o que 
está acontecendo no Brasil e no mundo. (João Paulo)

- Sugiro que a TV Brasil tenha meios para interromper a programação quando surge uma notícia importante 
de última hora. Hoje isso não existe (Nelba) 

Programação esportiva

- Noto a evolução da programação, mas a mesma deve possuir mais coberturas ao vivo de eventos culturais e 
esportivos. (Marco Antonio da Cruz Gomes)

- A TV Brasil deveria ter programas de esportes voltados a jovens. (Celso Carvalho)

- A TV Brasil deveria ter um programa esportivo de 30 minutos de segunda a sexta. (João Paulo)

- A TV Brasil precisa ter transmissões esportivas. A Copa SP De futebol Juniores foi um sucesso lá em casa. 
(João Paulo)

- Gostaria de ver na EBC transmissão dos jogos escolares, universitários, os jogos para-olímpicos... A EBC 
deveria fazer transmissões ao vivo destes eventos. (José Raimundo)
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Programação musical

- Os programas musicais poderiam dar mais visibilidade a manifestações culturais não contempladas pela TV 
comercial. “Nada contra o Rock, mas sobre isso a Globo já fala”. (Celso Carvalho)

- É Preciso da mais espaço à música clássica. O programa A Grande Música, único sobre o gênero musical na 
grade, perdeu espaço e está em único horário (quarta, meia noite e meia), sem reprises. “A TV deve ter espaço 
para manifestações que não parecem populares, mas que formam o caldeirão cultural brasileiro.” O canal Arte 
da TV pública francesa pode servir de referência, assim como é possível fazer acordos com outras emissoras 
públicas européias. (Rosana Lanceloti)

- Ao invés de colocar o único programa de música clássica na madrugada, a TV Brasil deveria ampliar seu 
espaço, e investir seriamente na captação de áudio, para que os programas valorizem o que o contéudo tem de 
mais importante, o som. (Ricardo Rocha)

- A música – instrumental, clássica, popular, folclórica – deveria ter mais espaço na programação. O Brasil 
tem 360 estilos de música catalogados. A música poderia estar presente com interprogramas, de dois, três 
minutos. (Carlos de Andrade)

- A música afrobrasileira deveria ter mais espaço, uma vez que as mesma não tem espaço na TV comercial 
(Elaine Maria Vieira)

Programas religiosos

- É preciso enfrentar o tema dos programas religiosos. “Vivemos em um Estado laico e a TV pública deve se 
posicionar sobre isso”. “Ou extinguem-se todos os programas ou se cria um programa onde todos possam ser 
de alguma forma representados”. (Álvaro Neiva)

- Por que só algumas religiões têm espaço na TV Brasil? Privilégio? Preconceitos? Perseguição (Aimberê 
Pires Cesar)

- 87% dos brasileiros são católicos, qual o problema de ter a Santa Missa?! (Ricardo)

- O Brasil é um país laico: quem quer ir à igraja que frequente uma. (Nelba)

- Sou evangélico, mas sou contra a conceção de canal para religiões e programas religiosos na tv e no rádio 
seja público ou privado. Se é pra abrir espaço deve aberto para todas, sem levar em conta que dá mais ou 
quem vai dar audiência.  (José Raimundo)

Cidadania / temas e abordagens

Comentários

- A TV Pública não pode reproduzir estereótipos e discriminações negativas, evitando-se o sensacionalismo e 
a banalização das pessoas. A TV Pública deve discutir temas historicamente tabus. (Sandra Martins)

- A TV Brasil precisa estar afinada com outras políticas de Estado, como por exemplo no combate às drogas. 
(Celso Carvalho)
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Sugestões

- Não há programas para idosos ns TV Brasil. Sugiro um programa voltado para a terceira idade, conforme 
preconiza o art. 24 do Estatuto do Idoso. (Helena Alvarez)

- A TV Brasil tem a necessidade de mais programas voltados ao público idoso (Jailton Thuler)

- Sugiro um piching específico para produtores negros, viabilizando a participação dos profissionais negros 
nos editais de contratação e produção de conteúdo. (Sandra Martins)

- Seria importante que a EBC realizasse um sendo étnico-racial, cumprindo orientação da Conferência 
Nacional de Comunicação.(Sandra Martins)

Cidadania / acessibilidade

- A TV Brasil – e todos os veículos da EBC – tem o dever de que toda a sua programação seja acessível às 
pessoas com deficiência, o que passa, no caso da TV Brasil, pela legenda oculta e outros instrumentos. 
(Álvaro Neiva)

- Dou o parabéns pela programação, mas acho inconcebível que a mesma não seja acessível ao público 
deficiente. Eu sou surda e não posso assisitir os programas que gosto, como o Papo de Mãe. Sou mãe de três 
filhos ouvintes e não posso assitir a programação infantil com eles. E as crianças surdas? Estamos falando de 
5 milhões de cidadãos. (Elaine de Lima)

- O Jornal Visual deveria ser maior! (Elaine de Lima)

Inovação / novos formatos

- Embora a audiência não seja fim único, é preciso que a programação atraia as pessoas. A TV Brasil tem 
bons programas, mas seus formatos ainda são engessados e envelhecidos. É preciso ousar mais nos formatos. 
Uma exemplo é o Brasilianas.org: “as pautas são muito interessantes, mas o programa é muito cansativo”. 
(Renata Mielli)

- A TV Brasil precisa buscar novos formatos e linguagens. A TV experimenta muito pouco, mesmo em 
horários alternativos, e está presa a formatos antigos. Com o mundo da convergência tecnológica é preciso 
estar sempre pesquisando novas possibilidades. (Álvaro Neiva)

Conteúdos colaborativos / produção experimental

- É preciso trabalhar mais com conteúdos colaborativos: as iniciativas interessantes – como o programa dos 
Pontos de Cultura e o quadro Outro Olhar do telejornal - parecem ter se esvaziado. (Álvaro Neiva)

- O horário da madrugada que fica sem programação deve ser utilizado de alguma forma, não pode ficar 
ocioso. Esse espaço pode ser usado para exibir videos dos telespectadores, que passem por alguma seleção, 
mesmo que não tenham grande qualidade técnica. (Haroldo Vilhena)

- Porque não ocupar o horário da madrugada com produções experimentais? (Aimberê Pires Cesar)
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Programas humorísticos

- Por que não humor? Ele também informa, e passa a crítica ao telespectador de uma forma atraente... A 
forma aqui influencia o conteúdo. Apostem no dinamismo e novidades! O formato de debates numa mesa é 
muito monótono... misturem esquetes, música, humor à discussão, por que não? (Ana)

- Uma TV Pública não precisa ser sisuda. Falta um pouco de humor na programação? Humor também faz a 
gente pensar.  (Jonas Ribeiro)

- Eu queria saber por que na TV Brasil não passam programas de humor? ( Thalison T. de Sousa Lima).

Produção Regional / Regionalização 

- É necessário avançar no debate sobre como realmente fazer as produções regionais serem exibidas em todo 
o Brasil, pois mantém-se a concentração no eixo RJ-SP. (Roger Renoit)

- Precisa aumentar a produção regional. Regionalização da produção é fundamental, pois assim cada 
localidade fica a par do que há cultura em sua terra. E deve ser dado o mesmo nivel financeiro a todos os 
estados. (Arthur Pinto)

- É necessário um novo marco para as TVs educativas estaduais, pois cada uma tem uma fugura jurídica 
diferente. (Roger Renoit)

Canal Internacional

- No Japão temos apenas entulho no ar e o pior é que pagamos caro por isso. Está mais que na hora de a TV 
Brasil estar por aqui com sua programação, e abrir espaço para que possamos mostrar um pouco mais do 
Japão e dos brasileiros no Japão, a quem esta no Brasil. (Xavier/Japão).

Relação público-EBC

- Entro em contato com os canais online da empresa mas geralmente não obtenho resposta. (Ricardo Novaes)

- Mesmo sem a TV digital, é possível estimular a interatividade para a definição da programação. (Haroldo 
Vilhena)

-  É preciso cuidado nas mudanças na programação, para não eliminar patrimônios das emissoras junto aos 
ouvintes e telespectadores. (Marco Antonio  da Cruz Gomes)

Acesso / qualidade das transmissões

- Quando a TV Brasil será disponibilizada para todo o Brasil sem que haja necessidade de pagar por isto? A 
divulgação da TV Brasil não existe, em Curitiba essa é, infelizmente, uma realidade. Não sabem como 
sintonizar e muitos que desejam assistir não tem condições de pagar por isto. (Nelba)

- O que acontece é que a qualidade da transmissão da TV Brasil é muito ruim, mesmo nos canais a cabo. (Lys 
Cavalcanti)
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- O Sinal da TV Aberta no RJ é muito ruim. (Ricardo)

- A TV Brasil precisa buscar mais excelência tecnológica, o sinal é fraco. (Carlos de Andrade)

Relações trabalhistas

- Nos preocupa o respeito aos direitos trabalhistas pelas produtoras externas contratadas pela EBC. (Miguel 
Valter da Costa – Sindicato dos Radialistas do RJ)

Questões dirigidas diretamente ao Conselho Curador

- Como anda a implantação dos comitês de usuários da EBC? (Sandra Martins)

- Como o Conselho da EBC acompanha os investimentos feitos em programação nas emissoras que compões 
a Rede Nacional? Quais os critérios para os investimentos nas produções das emissoras que compõe a rede e 
os de mercados como Rio e São Paulo? Acreidito que isso deva ser analisado para evitarmos a velha e nefasta 
centralização que tanto caracteriza nossa produção audiovisual. O Brasil é maior do que o que se vê! A TV 
Brasil vai mostrando isso, mas ainda há um longo caminho a percorrer! (Indira Amaral)
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