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Apresentação
O relatório de novembro de 2011 é baseado em dados reunidos pela assessoria técnica da
Ouvidoria de 1º a 30/11, a partir de demandas encaminhadas à Ouvidoria pelos telespectadores,
ouvintes e leitores dos veículos da EBC. O relatório traz aspectos de grande relevância no mês, um
demonstrativo estatístico das demandas recebidas e o encaminhamento dado por cada um dos
ouvidores adjuntos. Além de um breve relato dos programas e colunas desenvolvidos pela
Ouvidoria, especialmente aqueles que foram pautados por demandas enviadas pelos usuários dos
sistemas públicos de comunicação. Por fim, o relatório apresenta algumas recomendações a partir
de alguns pontos mais fortemente demandados por cada área – rádio, TV e Agência de Notícias.

Demonstrativo estatístico
Em novembro, a Ouvidoria recebeu um total de 140 manifestações distribuídas da seguinte
forma: 21 da Agência Brasil, 34 das rádios, 83 da TV Brasil e 2 da EBC. Dessas 140 manifestações,
60 foram reclamações, 24 elogios, 36 sugestões, 10 pedidos de informações e 10 comentários.

Cenário TV Brasil
A Ouvidoria/TV Brasil recebeu em novembro 65 mensagens dos telespectadores. Essas
mensagens continham 83 manifestações, já que algumas mensagens referem-se a mais de um
assunto. Das 65 mensagens que deram origem a novos processos, 6 permanecem sem resposta,
sendo: 1 da Diretoria de Suporte , 4 da Superintendência de Programação e 1 da Diretoria de
Produção.
Considerando que as críticas são um balizador para a melhoria da qualidade da programação
da TV, serão relevados aqui os aspectos relacionados sob a rubrica Reclamações, do relatório
estatístico geral da Ouvidoria, cujo quantitativo perfaz um total de 41 manifestações.

Questões técnicas na transmissão

TOTAL: 21

Retirada do sinal da TV Brasil na Paraíba

03

Problemas no áudio do sinal analógico

02

Falta de sincronia entre som e fala

01

Problemas de áudio no canal a cabo

01

Problemas técnicos na transmissão via parabólica

01

Sinal fora do ar em Campos dos Goytacazes/RJ

01

Problemas técnicos de ajuste no sinal digital em Belo Horizonte/MG

01

Problemas técnicos de ajuste no sinal digital em Porto Alegre/RS

01

Instabilidade do sinal digital no Rio de Janeiro/RJ

02

Problemas técnicos de ajuste no sinal digital em Florianópolis/SC

01

Sinal fora do ar em Cruzeiro/SP

01

Sinal fora do ar em Dourados/MS

01

Não atualização do horário de verão no sistema do canal digital

01

Não retransmissão na íntegra da programação da TV Brasil

04

Web TV

TOTAL: 04

Não exibição da minissérie “Equador” pela Web TV

02

Demora em atualizar a programação da Web TV

01

Excesso de reprises na programação da Web TV

01

Programação

TOTAL: 16

Figurino dos apresentadores dos programas “Ver TV” e “De Lá pra Cá"

01

Erro em uma informação prestada no programa “Papo de Mãe”

01

Não reprise do programa “Musicograma”

01

Conteúdo ao programa “ABZ do Ziraldo”

01

Horário de exibição da minissérie “Equador”

02

Tratamento dado ao tema “Linguística” no programa “Sem Censura”

01

Conteúdo da minissérie “Equador”

02

Erro em uma informação prestada pelo programa “Janela Janelinha”

01

Não exibição aos domingos do programa “Um Menino Muito Maluquinho”

01

Presença de apenas negros mineiros no programa “Sem Censura”

01

Troca do horário de exibição do programa “Roda Viva”

01

Horário de exibição do programa “Samba na Gamboa”

01

Erro em uma informação prestada na página do programa “Interprogramas”

01

Conteúdo dos telejornais

01

Quadros demonstrativos das outras manifestações:

Elogios
Programa “Sem Censura”
Programação da TV Brasil
Minissérie “Equador”
Programa “Karkú”
Programa “Um Menino Muito Maluquinho”
Desenho “O Mundo Perdido”
Programa “Samba na Gamboa”

Sugestões

TOTAL: 12
01
03
04
01
01
01
01

TOTAL: 24

Cobertura dos Jogos Paraolímpicos em Guadalajara

01

Reprise do filme “Um céu de estrelas”

01

Exibição do filme “A Moreninha”

01

Reprise do programa “Karkú”

02

Conteúdo do programa “Bob, o Construtor”

01

Programa “Samba na Gamboa”

02

Reprise da minissérie “Equador”

06

Alteração do horário de exibição da minissérie “Equador”

01

Pauta ao programa “Ver TV”

01

Aumento do tempo de exibição do programa “Arte com Sérgio Britto”

01

Nova sede para a TV Brasil

01

Pedidos de Informação

TOTAL: 06

Canal aberto que irá transmitir a TV Brasil na Paraíba

02

Transmissão via operadora de TV a cabo

01

Sinal digital no Rio de Janeiro/RJ

01

Sinal digital para as antenas parabólicas

01

Reprise da minissérie “Equador”

01

Aspectos relevantes
As comunicações referentes a sinal de transmissão têm representado o maior número de
demandas recebidas pela Ouvidoria. O setor tem respondido tempestivamente aos demandantes,
mas os problemas parecem persistir, já que o índice de reclamações permanece estável, referindose a temas semelhantes: dificuldades de recepção de sinal.

Outro aspecto que consideramos relevante, embora o número de comunicações deste mês de
novembro seja relativamente baixo, é a instabilidade com que a programação da TV Brasil é
retransmitida por emissoras parceiras em outros estados. Esta é uma demanda recorrente, embora
não chegue a compor um volume significativo de demandas a cada mês.

Quanto aos aspectos demandados que são exclusivamente da responsabilidade da
programação da TV Brasil, isto é, que não se referem a produções em parceria, ressaltamos que
boa parte refere-se a horários de apresentação de programas. Sem esquecer que a WebTV começa
a aparecer mais significativamente entre as demandas encaminhadas à Ouvidoria. Pelo que
podemos inferir, a audiência da TV Brasil começa a crescer na internet, o que indica que devemos
investir na qualificação dessa mídia.
Em resumo, ressaltamos alguns aspectos apontados pelos demandantes:
Processo 434-TB-2011: “Quando entro no site e procuro pela programação para assistir em
tempo real a minissérie Equador, surge outro programa no horário enquanto a mesma está no ar
pela tv; gostaria de saber dos mesmos porque ocorre isto só no momento em que a série entra no ar
pela webtv, pois logo que termina a minissérie na tv, a sequência da programação segue
normalmente conjunta com a tv aberta na minha cidade”.

A Sucom informou que a série Equador, solicitada pela demandante, não tinha autorização
para ser transmitida pela internet. No entanto, o interesse da internauta/telespectadora indica a
preferência que esta mídia, o que consideramos relevante observar.
Processo 449-TB-2011: “Vídeo de programa da TV BR demora a sair na Net TV BR,
Brasilianas.org: há dias espero sair na net o vídeo. Seg, 31/10 - 22h Especial com o físico Rex
Nazaré (…) mas ainda nada. Já o vídeo: Seg, 07/11 - 22h Os Portos Brasileiros (…) do programa
mais recente, já tá na Net? Por favor, pq. isso? Obg.”
O departamento responsável informou ao demandante: "Procuramos colocar o mais rápido
possível as edições do programa Brasilianas na Web, mas, neste caso, tivemos um problema
técnico com a cópia do programa, que está sendo resolvido. Assim que tivermos a cópia em mãos,
colocaremos no site”.

Processo 469-TB-2011: Assisto a TV Brasil na Internet e infelizmente vcs reprisam até 4
vezes um mesmo programa, enquanto outros nunca são transmitidos (…) na WebTV.
Em resposta, a Sucom informou o seguinte: “Programas internacionais (no caso de Equador)
e alguns nacionais não podem ser exibidos na TV WEB, pois não temos o direito de exibi-los. Por
isso o senhor vê no a seguir Equador e depois vê um musical no lugar do programa. A boa novidade
é que a partir desta semana, mais especificamente dia 2, o senhor não verá mais os a seguir
errados. Finalmente conseguimos concluir um sistema que nos permite trabalhar com a WEB
inteiramente independente da TV Brasil no que tange a chamadas nos intervalos”.

Programa da Ouvidoria/TV Brasil – ‘O Público na TV’
O programa 'O Público na TV' pretende ser uma ilustração do trabalho desenvolvido
internamente pela Ouvidoria/TV Brasil, qual seja a análise do conteúdo da programação, a mediação
das demandas dos telespectadores, o estímulo às equipes de produção de conteúdos a pensarem
sobre suas práticas, e a formação do público para a compreensão das rotinas de produção, sejam
elas de programação ou de jornalismo. Neste sentido, levamos ao ar, neste mês de novembro, os
seguintes quatro programas:

Edição de 03/11: a pauta da 7ª edição de O Público na TV tem como fonte um número
significativo de manifestações do público sobre questões que envolvem a montagem da grade de
programação da TV Brasil, como preferência de horários, sugestões para entrevistados, pedidos de
mudança de linha editorial. No estúdio, as questões trazidas pelos telespectadores foram
respondidas diretamente pelo Superintendente de Programação, Rogério Brandão.

Edição de 10/11: O Público na TV dessa semana esclareceu um equívoco histórico repetido e
atualizado no jornalístico De lá Pra Cá, da TV Brasil. A pauta foi elaborada a partir da reclamação do
telespectador Agenor Nunes Oliveira, que informa o motivo correto que levou o então deputado
federal Afonso Arinos a criar a primeira lei contra o racismo do país - a chamada Lei Afonso Arinos.
Os entrevistados dessa edição foram o roteirista do programa, Marcio Parente, que justificou ao
telespectador o motivo que gerou o equívoco, o demandante Agenor Nunes de Oliveira, e as
historiadoras e doutoras em Comunicação, Ana Paula Goulart Ribeiro e Marialva Barbosa. O
convidado no estúdio foi o pesquisador, jornalista e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, Carlos
Alberto Medeiros.

Edição de 17/11: O Público na TV dessa semana mostrou o resultado de uma pesquisa sobre
a qualidade da programação infantil exibida na TV Brasil. O estudo foi encomendado à Universidade
Federal do Ceará pela Câmara de Monitoramento de Programação Infanto-juvenil do Conselho
Curador da EBC.

Edição de 24/11: o programa discutiu a repercussão, entre os jornalistas, da morte do
cinegrafista Gelson Domingos, atingido por um tiro de fuzil durante cobertura de confronto entre
policiais e traficantes, em uma favela da Zona Oeste do Rio. O trágico acontecimento provocou uma
questão: até que ponto as coberturas de assuntos policiais atendem ao interesse público?

Considerações / Recomendações
A referência específica à Superintendência de Comunicação, no descritivo das demandas
direcionadas à Ouvidoria/TV Brasil, vai na direção de iluminar não eventuais falhas, mas de ressaltar
a relevância que a WebTV vem conquistando junto aos usuários, como indicativo da importância de
investimento e qualificação da área.

Cenário das emissoras de Rádio
Em novembro, a Ouvidoria recebeu 34 mensagens de ouvintes que acompanham as rádios
da EBC, das quais, 2 demandas permanecem sem respostas da Coordenação da Rádio Nacional do
Rio de Janeiro e 1 da Coordenação da MEC FM. Dessas 34 demandas 5 foram de reclamações, 10
elogios, 11 sugestões, e 8 comentários. O número de demandas ainda é pequeno se comparado às
críticas, elogios e sugestões encaminhadas à TV Brasil, serviço que costuma receber um
contingente maior de retorno.

Quadros demonstrativos das manifestações:

Reclamações

Rádio Nacional do Rio de Janeiro
Programação musical do programa “Funk Nacional”

01

Atual formato do programa “Musishow”

01
Rádio MEC FM / RJ

Problemas na transmissão em São Pedro da Aldeia/RJ

01

Problemas na transmissão na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ

01

Repetição da programação musical no programa “Interprogramas – Música Nova‟

01

TOTAL

05

Demandas que permanecem sem resposta da Superintendência de Rádio

Rádio Nacional do Rio de Janeiro
Programação musical do programa “Funk Nacional” (por fugir do estilo da rádio)

01

Atual formato do programa “Musishow” (reclama do novo formato do programa)

01

Rádio MEC FM / RJ
Problemas na transmissão em São Pedro da Aldeia/RJ (programação geral)

01

TOTAL

03

Elogios

Rádio Nacional do Rio de Janeiro
Ao retorno do programa „Musishow‟

01
Rádio MEC FM / RJ

Ao programa „Ideias‟ de novembro que abordou o código de defesa do
consumidor
Programa Blim Blem Blom

01

Programa „Grandes Clássicos‟

01

Programa „Momentos do Jazz‟

01

01

Rádio MEC AM / RJ
Programa „Contos do Rádio‟ e elogios para a EBC pela iniciativa de ter retomado
a rádio dramaturgia
na Amigos‟
programação das emissoras públicas de rádio e pela
Programa
„Ao Vivo entre
atuação
dos
que
compõem
Programa „Ecos de uma Era‟o núcleo da rádio dramaturgia.

01

Para a programação geral da rádio

01

01
01

Rádio Nacional da Amazônia
Ouvinte de Belo Horizonte que se comunica através da rádio com a mãe que
mora no interior do Pará elogia o “serviço público que a rádio presta ao país”
TOTAL

01
10

Sugestões

Rádio Nacional do Rio de Janeiro
Acelerar processo de concessão e reativação da Nacional FM 88,9

01

Rádio MEC FM / RJ
Ouvinte sugere um programa de „trechos líricos‟, com repertório de óperas com
os melhores
de óperasespecial
antigas em
e atuais
Sugestão
deintérpretes
uma programação
homenagem ao dia dos músicos -

01

22
de novembro
Acesso
a todos os programas Blim-Blem-Blom anteriores a setembro de 2011

01

Sugestão para o site da rádio disponibilizar todas as planilhas musicais dos
programas
música do programa „Observatório da Imprensa‟
Acesso aosde
podcasts

01

Ouvinte de BH sugere maior abrangência e melhor sintonia da rádio em todo o
território nacional
Rádio MEC AM / RJ

01

Ouvinte sugere 2 textos para o programa ‟Contos no Rádio‟

01

Reprise do programa „Nossa Música‟ com a cantora Dalva de Oliveira

01

Ouvinte sugere uma semana de música árabe no programa „Foleviola‟.

01

TOTAL

11

01

02

Comentários

Rádio MEC FM / RJ
Para a programação geral da rádio (ouvinte de São Paulo comenta o fato de a
rádio não
ter uma filial
do digital)
Rio comenta
que a
Sobre
desatualizações
de naquele
podcasts estado;
(arquivoouvinte
de áudio
dos programas
programação
de
novembro
parecia
à
do
mês
de
agosto;
)
„Roda
dede
Choro‟
e „Som
Infinito‟
Ouvinte
Niterói
comentou
que houve desinformação de seu lugar de origem

02

quando
seu pedido
de música
no programa
Ouvinte‟
Ouvinte anunciaram
comenta a „entrada
de uma
rádio evangélica
na„Clássicos
frequênciadoda
MEC FM‟
em Niterói.
Ouvinte
comenta „salto de qualidade‟ do programa „MEC Instrumental‟

01

Ouvinte comenta que „a música da série „Ideias‟ é alta e mal dá para ouvir o
entrevistado‟.
TOTAL

01

02
01
01
08

Aspectos relevantes
Uma das demandas recebidas, encaminhada pelo ouvinte sr. Joel Rocha (Rio de Janeiro), se
pautou na programação da Rádio Nacional AM Rio de Janeiro, especialmente do programa "Funk
Nacional", apresentado entre 15h e 16h. A reclamação do ouvinte em relação ao programa é quanto
ao estilo musical, que para ele, 'foge' do estilo da rádio, mesmo afirmando que sabia que a
programação tem de ser eclética. A demanda apresentada pelo sr. Joel oferece subsídios para futuro
programa sobre critérios de seleção musical.

Outra demanda, a do Sr. Paulo Roberto Gonçalves de Freitas, faz referência ao retorno em
outubro passado do programa Musishow, da Nacional do Rio. O ouvinte elogia a Superintendência
de Rádio pelo retorno do programa, que era transmitido nos finais das tardes de segunda a quinta e
também nas noites de sábado, mas reclama do novo formato, que segundo ele “foge ao estilo do
programa anterior” do qual ele gostava e pede a volta do programa no formato anterior.

Só para relembrar: a Superintendência de Rádio da EBC retirou em julho passado o
Musishow da grade da programação da Nacional do Rio, o que gerou inúmeras manifestações de
ouvintes que solicitavam por emails, ligações telefônicas o retorno do programa musical. Diante dos
questionamentos dos ouvintes, a Superintendência de Rádio decidiu pela volta do Musishow com
um formato mais atualizado, o que ocorreu no mês de outubro. O programa da Ouvidoria 'Rádio em
Debate' chegou a fazer uma edição dedicada ao assunto, além de dialogar com os gestores de
Rádio sobre o conteúdo das mensagens enviadas pelo público, buscando a atender da melhor
maneira possível os ouvintes.

Por fim, merece registro a intermitência do sinal da Nacional da Amazônia que ainda merece
atenção da diretoria da EBC e do Conselho Curador para regularização das transmissões e da
recepção do sinal.

Programa da Ouvidoria/Emissoras de Rádio – ‘Rádio em Debate’
Entre 1º e 30 de novembro, a Ouvidoria produziu e transmitiu 8 edições do programa "Rádio
em Debate", haja visto que em cada semana houve a produção de edição própria adaptada à
linguagem clássica da MEC FM. Na primeira semana do mês, o programa tratou da inserção de
conteúdos opinativos na grade das rádios da EBC. Para isso, foram entrevistados o professor José
Marques de Melo, da USP e diretor da Cátedra Unesco da Universidade Metodista de São Paulo,
Liara Avellar, coordenadora da MEC AM, Marcelo Brissac, responsável pela MEC FM, Nereide
Beirão, diretora de Jornalismo da EBC, e Orlando Guilhon, superintendente das rádios da EBC.

O "Rádio em Debate" da semana seguinte foi dedicado aos programas de auditório das
emissoras da Empresa Brasil de Comunicação. Os entrevistados dessa edição foram Cristiano
Menezes, gerente das rádios da EBC no Rio de Janeiro e apresentador do "Época de Ouro"
(Nacional do Rio de Janeiro), Marcelo Brissac, responsável pela MEC FM, Orlando Guilhon,
superintendente das rádios da EBC, Lauro Gomes, apresentador do "Sala de Concerto" (MEC AM) e
Ruy Godinho, produtor e apresentador do "Então, foi assim?" (Nacional FM Brasília), além dos
ouvintes Patrícia Silva, Carlos Gomes e Antônio Silva.

As edições transmitidas em 17 e 18 de novembro dedicaram-se ao uso de uso de sonoras em
programas radiofônicos. Os trechos de entrevistas, que também são chamados de sonoras, jargão
comum entre os radialistas, se parecem com as aspas de matérias publicadas, por exemplo, em um
jornal impresso. As sonoras representam a fala de um entrevistado. Para o Programa foram ouvidos,
Valci Zuculoto, pesquisadora na área de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina,
Alessandro Oliveira, produtor executivo da Rádio Nacional AM Brasília, Cristiano Menezes, gerente
das Rádios da EBC no Rio de Janeiro, José Maria Machado, sonoplasta da EBC, Karina Cardoso,
repórter da Rádio Nacional da Amazônia, Lucio Haeser, coordenador de radiojornalismo da EBC,
Thiago Barata, repórter da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e Thiago Regotto, produtor do
programa "Antena MEC FM".

Na última semana de novembro, o "Rádio em Debate" tratou da produção de
radiodocumentários, gênero que pode ser desenvolvido por meio de entrevistas, reportagens ou
debates. Com maior duração, esse formato busca abranger conteúdos mais diversificados e
aprofundados. Para essa edição, foram entrevistados Eduardo Laus, coordenador do grupo de
trabalho do 1º Concurso de Fomento à Produção de Programas Radiofônicos-Prêmio RoquettePinto, Julio Braga, radialista, Paulo Machado, Ouvidor Adjunto da Agência Brasil e a professora Valci
Zuculoto, da Universidade Federal de Santa Catarina.

Considerações / Recomendações
Para ampliar as possibilidades de interação com o público, a Ouvidoria está planejando a
realização de encontros com ouvintes através de Audiências Públicas ao longo de 2012.
As pautas do 'Rádio em Debate', programa da Ouvidoria transmitido às sextas e aos sábados
pelas emissoras, tiveram como tema a veiculação de conteúdos opinativos nas rádios EBC,
programas de auditório, edição e uso de sonoras em programas radiofônicos e a produção de
radiodocumentários.
A Ouvidoria sugere que a Coordenação da Nacional do Rio de Janeiro responda com mais
rapidez as demandas dos ouvintes da rádio sobre o programa Musishow, para que se possa analisar
as mudanças provocadas por tais demandas. E reitera à direção da EBC e ao Conselho Curador
definição e acompanhamento de um cronograma de regularização do sinal da Rádio Nacional da
Amazônia. A estação está fora do ar na faixa Ondas Curtas 49m desde março de 2010 - o alcance
ideal do sinal por meio da frequência 6.180 kHz (faixa 49m), infelizmente continua inativo, e da faixa
25m (frequência 11,780 kHz) que conta com sinal intermitente.

Cenário Agência Brasil
Em novembro, a Ouvidoria da ABr recebeu 38 manifestações que deram origem a 21 novos
processos sobre matérias da Agência Brasil. Dessas 38 manifestações, 33 foram reclamações, 1
elogio, 1 sugestão, 2 pedidos de informação e 1 comentários. Somente 1 demanda permanece sem
resposta da diretoria de Jornalismo.
Quadros demonstrativos das manifestações:

Reclamações – Agência Brasil

TOTAL: 33

Falta ou erro de apuração

01

Falta de informação

04

Informação errada

07

Faltou ouvir o outro lado

01

Linha editorial

03

Erro de procedimento

01

Abordagem incorreta

01

Título da matéria

02

Omissão sobre o assunto

02

Erro de edição

11

Elogios

TOTAL: 01

Sugestões

TOTAL: 01

Comentários

TOTAL: 01

Pedidos de Informação

TOTAL: 02

Algumas dessas demandas geraram pautas para a coluna da ouvidoria na Agência Brasil. Os
problemas de reportagem/matéria são os de mais fácil percepção pelos leitores, pois incidem
também em erros do processo de edição que permitem que sejam publicados. Quanto a questões
editoriais, apesar de aparecerem em menor número, geralmente são qualitativamente muito
significativos, uma vez que indicam falhas de abordagem, de escolha das fontes, de omissão ou de
demasiada ênfase sobre certos assuntos.

Nas colunas da Ouvidoria são destacados e analisados problemas apontados pelos leitores,
como em Generalizações perigosas onde a Ouvidoria alerta para o fato de que quando o jornalismo
faz generalizações baseando-se em opiniões de determinado grupo como se fossem representativas
de toda uma categoria corre o risco de ser flagrado numa tentativa de induzir o leitor a certas
conclusões. Na coluna também é ressaltado que mesmo que a parte represente uma maioria,
estatisticamente comprovada, ela nunca será o todo e, portanto precisa ser tratada claramente como
tal. Observa-se ser comum no jornalismo fazer inferências a partir das opiniões ou interesses de
setores dominantes colaborando para que se estabeleça uma falsa noção de hegemonia.

Em Quando a apuração vai além da pauta voltou-se ao assunto tratado na coluna Pela
liberdade de comunicação, rádios comunitárias e rádios livres, pois alguns leitores não ficaram
satisfeitos com as providências adotadas pela ABr (correção da matéria original e publicação de
mais uma matéria).

Apesar de a Agência Brasil ter prestado novos esclarecimentos aos leitores, ponderou-se que
no processo de apuração dos fatos pode-se deparar com circunstâncias não previstas na pauta e, foi
recomendado que nesses momentos, as redações precisam, além de ter flexibilidade para rever a
pauta, proporcionar à reportagem condições de aprofundar-se em aspectos inéditos sobre o assunto
tratado, sob pena de deixar os leitores com uma informação incompleta.

A maneira e a falta de continuidade como são cobertas as denúncias de corrupção foram
tratadas na coluna Uma novela chamada corrupção. A coluna destacou que ao apagar o assunto de
sua pauta a mídia passa para o cidadão a falsa idéia de que a corrupção foi extirpada. É como se
houvesse um efeito mágico – elimina-se do poder o suposto corrupto e com isso a corrupção
desaparece. Até que na semana seguinte surgem novas denúncias contra outros personagens – é
apenas mais um capítulo da novela.

É sempre bom lembrar que em seu nascimento, o jornalismo brasileiro esteve muito ligado à
literatura. Jornalistas eram escritores e vice-versa. Mas, de uns tempos para cá o jornalismo parece
se aproximar muito mais de autores de novelas, principalmente quando o assunto é corrupção.

É de se observar que de escândalo em escândalo, talvez a mídia esteja contribuindo
justamente para a banalização das denúncias. A forma como são cobertos os casos de corrupção
acabam levando à indiferença do público em relação a eles. Se juntarmos essa indiferença com a
morosidade judiciária, a falta de transparência e a impunidade teremos certamente um caldo de
cultura riquíssimo para a proliferação da corrupção. Pelo menos é isso que algumas recentes
pesquisas demonstram.

Aspectos relevantes
A Ouvidoria já deu em sua coluna exemplos de algumas pesquisas na área e onde obtê-las.
Entre os aspectos considerados importantes sobre a cobertura do assunto são destacados a
importância do jornalismo que vai em busca das causas, das origens e dos mecanismos que
facilitam a corrupção, contribuindo decisivamente para a formação da consciência crítica do leitor a
respeito do assunto.

Deve-se levar em conta que há algo mais pavoroso na corrupção que passa praticamente
despercebido no que tange à mortandade provocada pelo assalto aos cofres públicos, o que vale
sugerir como uma das possíveis abordagens, seria demonstrar como o dinheiro desviado poderia
mudar a realidade se aplicado na saúde, segurança e na educação.

Há que se ponderar que para fugir do óbvio é necessário um trabalho profundo de
investigação, apuração e pesquisa. É preciso cruzar informações, checá-las à luz de fatos não tão
óbvios quanto reportar um contrato com uma ONG inexistente. É preciso acompanhar os processos
históricos em curso e a execução de políticas públicas com base em critérios que meçam eficácia,
eficiência e transparência e contrapor tudo isso com as receitas, as despesas, as metas e os
investimentos, conforme a responsabilidade de cada ator envolvido na execução, regulação e
fiscalização das políticas públicas.

Esta deveria ser a contribuição do jornalismo para que cumprisse sua função social de
debater as grandes questões nacionais. No entanto a atração pela fofoca de bastidores parece ser o
caminho mais comum, mais fácil para se obter uma notícia, para impactar a vida do cidadão de
maneira mágica, sem maiores explicações sobre o contexto em que esses fatos ocorrem. Explicar
porque tais fatos aconteceram e que fatores os determinaram, é muito mais complicado.

Considerações / Recomendações
Para responder às perguntas 'Quais são os assuntos prioritários na pauta da agência pública
de notícias? Quando é chegada a hora dela entrar em determinado assunto?' a Ouvidoria elaborou a
coluna O assunto jorrava no mar. Nela foi discutido, a partir de insistentes demandas de um leitor, a
pouca atenção dada pela Agência Brasil ao vazamento de petróleo em um campo da Bacia de
Campos, no Rio. Devido às dificuldades de acesso ao local dos acontecimentos, alegado pela
Agência, a Ouvidoria ponderou que talvez a informação que o leitor precisasse naquele momento
não estivesse “no local do acidente” e sim em seu entorno e foi recomendado que em casos como
esse, a contextualização pode ser muito mais útil do que os fatos em si.

Foram dados exemplos de como o assunto poderia ser contextualizado a partir de
informações disponíveis na internet. A partir de pesquisas realizadas pela assessoria técnica da
Ouvidoria se chegou a um artigo publicado pelo presidente da Associação dos Engenheiros da
Petrobras – AEPET, onde eram relatados os fatos ocorridos na plataforma, os erros cometidos e os
prováveis danos acarretados. A Ouvidoria também deu exemplo de como poderiam ser obtidas
informações a partir de agências noticiosas internacionais.

Brasília, 20 de dezembro de 2011.
Regina Lúcia Alves de Lima
Ouvidora da EBC

