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Resumo 

O objetivo deste artigo é analisar como são construídas as narrativas audiovisuais do 

programa “Minas em Rede”, veiculado na Rede Minas, e exibido de segunda à sexta-

feira, às 8 horas da manhã. O estudo tem como referencial teórico Dramaturgia do 

Telejornalismo, tal como conceituada por Iluska Coutinho, e as pesquisas desenvolvidas 

no âmbito do Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais (CNPq-UFJF) que 

buscam estudar a TV Pública e o conteúdo de sua grade programação. Essas emissoras 

deveriam seguir alguns preceitos e promessas previstos na Constituição Federal e no 

Manual da EBC (2013). Como método de investigação utiliza-se a Análise da 

Materialidade Audiovisual, a partir da linguagem adotada na construção da narrativa 

audiovisual. Para tal, constituiu-se um recorte de um mês composto, com edições entre 

março e junho de 2017. O acesso do material foi feito no Youtube, no canal “Minas em 

Rede”. 
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Introdução 

 

  A proposta do presente artigo é verificar a construção da narrativa audiovisual em um 

programa jornalístico de uma emissora de caráter público, e portanto, a análise se dará a 

partir do Minas em Rede, programa da Rede Minas que é estruturado a partir da 

veiculação/ reprodução de conteúdo produzido por emissoras parceiras, sendo elas 

públicas, educativas ou universitárias, afim de traçar um panorama do estado de Minas 

Gerais. E essa investigação tem como referência importante o Manual de Jornalismo da 

EBC (2013)4 que preconiza as promessas de isenção, independência política e 
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econômica, pluralidade, diversidade e promoção de cidadania como conceitos chave 

para o jornalismo em uma emissora pública. 

A liberdade de expressão e o direito à informação são princípios 

fundamentais da Democracia e razão essencial da existência da 

Imprensa. Portanto, o jornalista é um servidor da sociedade. Ele tem a 

missão de ser os olhos, ouvidos e demais sentidos do povo, onde 

estiver, reportando com fidelidade, precisão e honestidade os fatos e 

acontecimentos de interesse público (Manual de Jornalismo da EBC, 

2013, pág. 7). 

 

  Outro princípio especificado pelo Manual da Empresa Brasil de Comunicação (2013) é 

o de complementariedade do conteúdo desenvolvido nas emissoras de exploração 

comercial, o que engloba também um investimento em produções de conteúdo 

diferentes do que é comumente apresentado, como por exemplo outros formatos de 

construir uma narrativa audiovisual. 

  A análise tomará como base a Materialidade Audiovisual, a partir dos conceitos de 

Telejornalismo público e Telejornalismo Local, que buscam dar conta da produção do 

Minas em Rede, além dos conceitos de Dramaturgia do Telejornalismo (2012), 

cunhados por Iluska Coutinho em sua tese de doutorado. Esse modelo propõe a busca 

por um paralelo entre notícia e drama, na medida que os telejornais transformam 

notícias em histórias, que tem começo (chamada do telejornal), meio (desenvolvimento 

da matéria) e desfecho (moral da história). Em diálogo com os estudos desenvolvidos no 

âmbito do grupo Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais, também serão 

relevantes os conceitos de Conteúdos DIV, a partir de pesquisa coordenada por 

Francisco Rui Cádima, e que busca verificar ou não a presença de diversidade no 

material audiovisual produzido e veiculado em emissoras públicas de televisão. 

Em seu Manual, a Empresa Brasil de Comunicação (2013) explicita que além do 

compromisso de levar até a população um conteúdo de interesse público e que de fato o 

povo tenha representação, ela também ressalta que:  

Mais do que um conjunto de regras e normas de comportamento, trata-

se de um compromisso social da empresa e seus jornalistas com a busca 

da verdade, com a precisão, com a clareza, com o respeito aos fatos e 

aos direitos humanos, com o combate aos preconceitos, com a 

democracia e com a diversidade de opiniões e de pontos de vista 

(Manual de Jornalismo da EBC, 2013, pág. 8). 

  Além do material produzido pela EBC, que serve de base para a comunicação pública 

no Brasil, a Rede Minas possui ainda seu próprio conselho curador e tem ainda como 

                                                                                                                                               
2016 com a edição da MP744/16, que exclui de sua estrutura o Conselho Curador da empresa e, com ele, 

parte de seu caráter público. 
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missão “enriquecer a vida das pessoas, por meio de serviços, produção, distribuição e 

exibição de conteúdos audiovisuais informativos, culturais e educativos” (Site da Rede 

Minas, 2017). Portanto, a partir dessas promessas, busca-se analisar se elas vem ou não 

sendo cumpridas pelos jornalísticos presentes na grade de programação da Rede Minas, 

e mais especificamente neste artigo, no Minas em Rede. 

  A investigação ocorreu em duas etapas, a primeira de pesquisa bibliográfica, tendo 

como principais bases textos de Iluska Coutinho e Rui Cádima que trabalham o conceito 

de televisão pública, observando as particularidades e diferenças dos modelos brasileiro 

e português, e a segunda, de análise da materialidade audiovisual, a partir da construção 

da narrativa, presente no objeto empírico utilizado. 

  Essa análise foi realizada a partir do material disponível no YouTube no canal “Minas 

em Rede”. Utilizou-se como recorte empírico um mês composto, constituído a partir da 

data de inserção do primeiro vídeo publicado no canal, na 2 ª semana de março; engloba 

ainda a 3 ª semana de abril; a 4 ª semana de maio e 1 ª semana de junho. O link onde 

estão disponíveis os vídeos do Minas em Rede analisados nesse artigo é 

https://www.youtube.com/channel/UCJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg.  

 

Telejornalismo Público 

  Pela lei, instituída através da Constituição Federal Brasileira de 1988, emissoras de 

rádios e TV são concessões públicas, com tempo limitado para a concessão, podendo ou 

não ser renovado, e, portanto, na teoria todas deveriam produzir conteúdo de interesse 

público. Entretanto, atualmente há um certo predomínio de emissoras de caráter 

comercial, que são aquelas que tem no lucro sua principal meta. 

Devido a essa hegemonia das emissoras de caráter comercial no modelo brasileiro de 

radiodifusão, foi criado em 2013 o Manual de Jornalismo da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) que serve como base para nortear o modelo de emissoras de 

caráter público, e que portanto devem possuir independência política e financeira, não 

tem preocupação com índices de audiência e deve ser isenta em suas práticas, 

produzindo uma programação de interesse público e que promova a cidadania, bem 

como a conscientização dos direitos e deveres da população.  

  Em seu Manual, a EBC traz algumas promessas a serem seguidas por emissoras de 

exploração pública. Dentre estas promessas estão:  

Fomento à cidadania, ao aperfeiçoamento da democracia e à 

participação da sociedade; Garantia da expressão da diversidade social, 

https://www.youtube.com/channel/UCJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg
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cultural, regional e étnica e da pluralidade de ideias e de percepções da 

realidade e dos fatos que são objeto de cobertura do jornalismo da EBC; 

Subordinação aos interesses da sociedade, explicitados por instrumentos 

formais inseridos na constituição da empresa, respeitando-se a 

pluralidade da sociedade brasileira; Observância de preceitos éticos no 

exercício do jornalismo; Autonomia para definir a produção, 

programação e veiculação de seus conteúdos (Manual de Jornalismo da 

EBC, 2013, p. 23). 

 

  Em seu livro, A informação na TV pública, Iluska Coutinho trabalha o conceito de 

telejornalismo público como sendo um jornalismo cidadão, que respeite “as exigências 

de isenção, equilíbrio, apartidarismo e pluralidade.” (Coutinho, 2013, pág. 21). 

Coutinho explica também que as emissoras do campo público devem funcionar de 

forma complementar ao que é produzido nas emissoras de exploração comercial, e a 

partir da seria possível a produção de outros formatos na construção das narrativas 

audiovisuais.  

A perspectiva da pluralidade de vozes no telejornalismo público 

orientaria a constituição dos programas jornalísticos em uma emissora 

pública como espaço para o exercício do direito à comunicação, para 

além do direito à informação de qualidade, aferida segundo parâmetros 

de excelência”(COUTINHO, 2013, p. 30). 

   

  Na teoria, todas as emissoras de radiodifusão deveriam cumprir os preceitos de 

jornalismo de interesse público em detrimento do interesse do público. Todavia, no 

Brasil, essa promessa é comumente associada apenas a emissoras de caráter público, já 

que, apesar das concessões para se gerir um canal de radiodifusão tenham prazo de 

validade, nota-se um coronelismo eletrônico onde poucos grupos detém grande parte da 

mídia, seja ela rádio, TV ou Internet. Com isso, ressalta-se a importância do 

telejornalismo local, já que nele é possível criar uma maior fidelidade para com o 

telespectador. 

 

Telejornalismo Local, Dramaturgia no Telejornalismo e Conteúdos DIV 

  Uma de suas principais características é a maior aproximação com o telespectador, seja 

por meio das temáticas abordadas, ou mesmo através dos convites à participação da 

população em sua grade de programação. Outro fato importante é uma maior 

representação do cidadão em relação ao telejornalismo local, e esse fenômeno se dá 

muito em função do assunto mais específico e também por meio da participação direta 

ou indireta, seja por meio de povo fala, de algum indivíduo da sociedade como 
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personagem da narrativa audiovisual ou mesmo através de participação via redes 

sociais, como por exemplo e-mail, Twitter, Facebook, entre outros. 

 

  Iluska Coutinho, trabalha o conceito de local no telejornalismo a partir de Alain 

Bourdin (2001), na medida em que cria-se um vínculo social entre telejornal e cidadão, 

além de um sentimento de pertença, que ocorre devido ao compartilhamento de 

informações cotidianas e próximas do telespectador. Tais fatos desencadeiam na criação 

de uma identidade, que é intensificada quando o telespectador se sente parte da 

narrativa. 

Se o jornalismo de TV é um importante espaço na construção de 

sentidos do nacional, acreditamos que o telejornal local funcione como 

fator determinante para a (re)construção de uma cultura do local, do 

resgate às raízes, para a criação de vínculos entre público e emissora 

(COUTINHO e MARTINS, 2008, p. 5) 

 

  Em sua tese de doutorado, que posteriormente se tornou o livro Dramaturgia no 

Telejornalismo, Iluska Coutinho trabalha o conceito de Dramaturgia e busca através 

dele enxergar como são construídas as narrativas audiovisuais na TV, principalmente a 

partir dos VT´s.  

Partindo do conceito de Dramaturgia de Renata Pallotini, em sua essência o drama é 

uma “construção inicialmente literária, em que a ação e o conflito seriam os elementos 

indispensáveis” (COUTINHO, 2012, p. 108), e por isso é composto primordialmente de 

um conflito, que vai se desenrolar ao longo da trama.  

  Transportando esse conceito para o telejornalismo, Coutinho defende que os 

telejornais na verdade criam histórias e utilizam personagens para personificarem tais 

narrativas. A partir disso, cria-se uma dramaturgia do telejornalismo, na medida em que 

esses programas jornalísticos se aproximam das novelas e passam a contar uma notícia 

em que o telespectador possa ser inserido, com personagens e moral da história, criando 

também uma identificação do cidadão com essas figuras e assim uma maior 

aproximação com o telejornal. 

  Os telejornais criam narrativas com o objetivo de transmitir as notícias de forma a 

interessar os telespectadores, já que o que eles veem nos programas jornalísticos diários 

é “uma soma de pequenas tentativas de repetição de alguns fatos, amarrados pelos 

textos de repórteres e apresentadores, uma “imitação da ação” ou das ações humanas” 

(COUTINHO, 2012, p. 117), e o principal responsável por essa criação de realidades e 
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seleção do que é ou não importante são os VT´s, que são matérias construídas a partir de 

uma edição prévia. 

  Partindo do pressuposto que o conflito é o elemento central das construções de 

narrativas audiovisuais nos telejornais ou programas jornalísticos brasileiros, a criação 

da dramaturgia do telejornalismo faz-se necessária na investigação de como são 

apresentadas as histórias, se existem personagens e se esses personagens tem voz ou 

apenas personificam o discurso construído na narrativa audiovisual.  

  Coutinho (2012), apresenta três formas em que esses personagens se apresentam na 

notícia: 

Os personagens agem e são apresentados de três formas ou maneiras 

prioritárias: entrevistas, imagens de ação e de seus agentes, textos de 

repórter e, também, de fontes entrevistas. Se na maioria das vezes o 

personagem se deixa ver e tem sua presença explicitada na matéria, em 

determinadas situações ele surge de forma indireta (COUTINHO, 2012, 

p. 139) 

  Trazendo essa Dramaturgia do Telejornalismo para o âmbito local, a presença da 

história e do personagem se torna ainda mais importante, na medida que, por buscar 

uma aproximação com o telespectador, os jornalísticos locais tendem a inserir cada vez 

mais o cidadão em suas narrativas, principalmente para criação de um laço social entre 

ambos, e assim o desenvolvimento de um sentimento de pertencimento e representação 

do telespectador para com a narrativa audiovisual construída.  

  Coutinho (2008), defende ainda dois aspectos para a construção da narrativa 

audiovisual local, sendo o primeiro deles a existência do conflito narrativo, na medida 

que o telejornal é construído em torno de problemas, ações e disputas e o segundo se dá 

na forma de contar as histórias, “especialmente o padrão ou roteiro para construção de 

uma matéria com texto, som e imagem.” (COUTINHO, 2012, p. 198) 

  A dramaturgia no telejornalismo se dá em sua grande maioria a partir dos VT´s, 

principalmente por meio de recursos audiovisuais como off, sonora, passagem, artes, 

sobe som e entrevista, que são utilizados para dar dramaticidade às notícias. Além disso, 

outros recursos como cenários e figurinos podem tanto auxiliar, como atrapalhar a 

construção da narrativa audiovisual, dependendo de como são utilizados, e se 

acrescentam informações à matéria. 

“As ações, os personagens e ainda a oferta de uma mensagem moral são 

também componentes essenciais de uma narrativa dramática, o que nos 

possibilitaria considerar a organização das notícias em TV como 

dramaturgia do telejornalismo” (COUTINHO, 2012, p. 199) 
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  Francisco Rui Cádima em seu livro “A televisão Light”, afirma que a televisão cria sua 

própria realidade através de uma agenda, onde a edição da emissora escolhe os valores-

notícia e a partir daí passa a montar uma história. 

“A televisão dá-nos uma reprodução (in) verosímil do próprio real. Os 

seus relatos do mundo e dos acontecimentos devolvem ao nosso 

imaginário uma imagem hiper-real do mundo e das coisas, constituindo-

se, nessa medida, em imagem virtual da própria sociedade. A sua 

narrativa e o seu tempo sequencial, a sua efabulação, as suas histórias, 

convergem como modalidades específicas de produção da 

telerrealidade” (CÁDIMA, 2006 p. 39) 

  Entretanto, a TV Pública tem o compromisso de produzir um telejornalismo cidadão, 

que de fato dê representatividade ao povo. Pensando nisso, Cádima criou oito categorias 

de análise: “1- a diversidade cultural, étnica e linguística; 2- o conteúdo intercultural, 

multiculturalismo, pluralidade das expressões e vozes; 3- as questões da juventude e 

subculturas juvenis; 4- exclusão/inclusão sócio- cultural; 5- pessoas com necessidades 

especiais; 6- idosos, experiências de envelhecimento; 7- protecção do património e da 

cultura nacional/local; 8- diversidade de géneros de programação televisiva (formatos e 

tons também)” (CÁDIMA, 2016), que buscam investigar o cumprimento das promessas 

de pluralidade, diversidade, isenção e promoção de cidadania, tão caras ao jornalismo 

público.  

  A partir delas, é possível identificar a presença ou não de conteúdos DIV na narrativas 

audiovisuais, ou seja, se é possível notar produções diversas em relação ao que é 

comumente criado em emissoras de caráter comercial. 

 

Minas em Rede (Rede Minas) 

 

  O programa é transmitido de segunda à sexta-feira, de 8 às 8:10 horas e tem como 

apresentadora Romina Farcae. Em seu canal no Youtube, o Rede Minas se define como 

“Um panorama diário do que acontece em todas as regiões de Minas. Um projeto da 

Rede Minas construído com a participação de emissoras públicas educativas e culturais 

de todo o estado de Minas Gerais”. Essa frase inclusive, é repetida em toda abertura de 

edição. Seu conteúdo é disponibilizado em seu canal no Youtube, Minas em Rede. 
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  A partir da promessa das emissoras públicas de pluralidade, diversidade e promoção de 

cidadania, o Minas em Rede abre espaço para participação de emissoras parceiras afim 

de conseguir uma maior visibilidade acerca do que vem acontecendo em Minas Gerais.  

  O jornalístico é transmitido pela Rede Minas, que foi criada em 1984 por Tancredo 

Neves, com o objetivo de: “potencializar o intercâmbio de valores, educação e cultura 

para a população, por meio da produção e veiculação de programas de televisão de 

interesse público.” (SITE DA REDE MINAS, 2017). 

  Toda a programação da Rede Minas é transmitida 24 horas por dia, tanto por meio do 

seu site, www.redeminas.mg.gov.br, como por meio de sua página oficial no Facebook 

www.facebook.com/redeminas.tv, e de seu canal no YouTube, 

www.youtube.com/redeminas, e em sua cartilha de Missão, Visão e Valores, a emissora 

pública afirma buscar levar enriquecimento na vida das pessoas por meio de prestação 

de serviços, além de respeitar os valores universais: “Família; Pertencimento; Interesse 

público; Isenção; Transparência; Cidadania; Pluralidade; Diversidade; Cultura mineira” 

(SITE DA REDE MINAS, 2017), e assim como qualquer emissora de caráter público, a 

Rede Minas tem o compromisso de seguir o Manual da EBC (2013). 

 

Análise da Materialidade Audiovisual do Minas em Rede 

 

  Proposta por Iluska Coutinho no âmbito do Laboratório de Jornalismo e Narrativas 

Audiovisuais (CNPq-UFJF), e desenvolvida por como possível metodologia, Análise da 

Materialidade Audiovisual tem como principal objetivo dar conta de analisar tanto o 

som, como também a imagem, e nesse sentido, procurar entender como a junção dos 

dois é empregado na construção da narrativa audiovisual, de forma a transmitir uma 

mensagem ao público. 

  Essa metodologia foi desenvolvida a partir da necessidade de pesquisadores de 

analisarem o audiovisual, que está presente em veículos de comunicação como TV e 

Internet onde metodologias como análise de discurso ou análise do conteúdo não dão 

conta de abarcar todo o conteúdo produzido, já que imagem e som podem andar lado a 

lado, mas também pode destoar entre si e essas nuances devem ser observadas.  

  A Análise da Materialidade Audiovisual tem como objetivo a investigação de alguns 

critérios somados, texto+som+imagem+tempo+edição, de modo a permitir uma 

http://www.redeminas.mg.gov.br/
http://www.facebook.com/redeminas.tv
http://www.youtube.com/redeminas
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interpretação mais completa dos conteúdos a serem analisados sem que seja necessária 

uma fragmentação tão grande de cada aspecto da narrativa. 

Acredita-se que as interpretações de edições de programas 

jornalísticos ou de parte deles, de uma cobertura particular ou 

de séries de produtos de jornalismo audiovisual, em uma 

eventual perspectiva comparativa, não devem realizar operações 

de decomposição/ leitura, que descaracterizariam a forma de 

enunciação/ produção de sentido do telejornalismo 

(COUTINHO, 2016, p.10) 

 

  Coutinho defende que seja realizadas etapas de análise, sendo a primeira delas a 

escolha e mapeamento do objeto empírico, observando as promessas desse produto 

audiovisual e sua repercussão nas mídias digitais. E após isso, baseado nas referências 

bibliográficas, sugere a definição dos eixos de avaliação, tendo em vista o problema de 

pesquisa, e posteriormente, a montagem da ficha de leitura/ avaliação, que vai nortear a 

pesquisa acerca do objeto de estudo. 

Por se caracterizar como um método quali-quantitativo a análise 

da materialidade audiovisual pode incluir itens de avaliação 

previamente identificados pelo autor, com categorias definidas à 

priori, como aquelas relacionadas à temática; caracterização das 

fontes de informação (governo, oposição, iniciativa privada, 

especialista, cidadão); presença ou não de pontos de vista 

conflituais, de inserção de arte, entre outros (COUTINHO, 

2016, p. 11 e 12) 

 

  Tomando por referências bibliográficas Rui Cádima e Iluska Coutinho que trabalham o 

conceito de TV Pública, a escolha do Minas em Rede se deu devido a sua promessa de 

convite à participação de emissoras parceiras de todo o estado de Minas Gerais, dando 

assim uma maior pluralidade de vozes e temáticas, e consequentemente, dando uma 

maior representatividade às particularidades do estado mineiro. 

  A partir da Análise da Materialidade Audiovisual, foi utilizado como recorte um mês 

composto, sendo a 2 ª semana de março, que é a data da estreia do Minas em Rede, a 3 ª 

semana de abril, a 4 ª semana de maio e a 1 ª semana de junho, afim de conseguir 

identificar as características presentes ou não na construção da narrativa audiovisual do 

programa jornalístico e se de fato ele cumpre as promessas do telejornalismo público, 

especificadas no Manual de Jornalismo da EBC (2013). 

  Após a definição do objeto, foi criado no âmbito do Laboratório de Jornalismo e 

Narrativas Audiovisuais (CNPq-UFJF) uma ficha de avaliação de aspectos referentes à 

construção da narrativa audiovisual do Minas em Rede. Essa ficha se baseou em estudos 

anteriormente realizados por Tarcísio Filho em que trabalha a Qualidade da TV Pública, 
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Iluska Coutinho que desenvolveu sua tese de doutorado acerca da Dramaturgia no 

Telejornalismo e de Francisco Rui Cádima, que possui parceria com o grupo 

Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais por meio da orientadora do grupo, 

Iluska Coutinho, e que vem realizando pesquisas sobre os conteúdos DIV na TV 

Pública. 

  Partindo do período de um mês composto, sendo a 2 ª semana de março, a 3 ª de abril, 

a 4 ª de maio e a 1 ª de junho, foram analisadas 17 edições do Minas em Rede, 

totalizando 11 horas e 2 minutos de programação. Como o Minas em Rede vai ao ar de 

segunda à sexta, totalizaria 20 edições, entretanto, quando questionado sobre a ausência 

do programa em alguns dias, a justificativa dada pela edição do jornalístico foi de que as 

edições em falta não foram exibidas em virtude dos amistosos do Brasil transmitidos 

pela TV Brasil. 

  Para uma investigação mais completa, foram utilizados alguns critérios de avaliação 

que compõem a Construção da Narrativa Audiovisual, como os formatos em que as 

matérias são produzidos, quais são os personagens, de que forma eles são inseridos na 

narrativa e se eles conseguem tem voz/opinião explicitados ou não, qual estilo de 

linguagem é utilizada e se é possível observar algum conteúdo DIV nas edições 

analisadas. 

  Além disso, foram analisados alguns fatores como utilização dos recursos audiovisuais 

(off, passagem, sonora, artes, entrevista, sobe som), figurino e cenário na construção da 

narrativa, se é possível identificar diferenças técnicas entre as matérias produzidas, 

principalmente por conta do conteúdo ser proveniente de emissoras parceiras. 

  Por se tratar de um programa transmitido em âmbito local, foram ainda investigas 

questões relacionadas ao regionalismo, como o modo em que as emissoras parceiras são 

enunciadas no programa, de que modo elas aparecem, com que frequência e se é 

possível identificar de que região cada conteúdo é produzido. 

  Logo em sua fala inicial, Romina Farcae, apresentadora do Minas em Rede, anuncia 

que o programa é construído com a participação de emissoras públicas, culturais, 

educativas e universitárias de toda Minas Gerais, e essa participação se dá em duas 

formas, através da produção de matérias que compõem o programa ou por meio do Giro 

pelo Estado. 

  O Minas em Rede é dividido em Giro pelo Estado, matérias produzidas pelas 

emissoras parceiras, normalmente uma das matérias é também o nome da edição no 
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Youtube, previsão do tempo e homenagem às cidades aniversariantes do dia ao fim do 

programa.  

  No giro pelo estado o formato mais utilizado é a nota seca ao vivo, com a 

apresentadora convidando o repórter da emissora parceira à participação, noticiando o 

que de mais relevante está ocorrendo na cidade. Das 17 edições analisadas, apenas em 3 

delas o formato do giro pelo estado não é bem marcado, já que não ocorre a chamada da 

apresentadora para as participações e a identificação de quem produziu as matérias se dá 

apenas pela descrição na tela, como por exemplo acontece no programa “Visitação 

pontos históricos Paracatu e criação de instrumentos musicais alternativos”5, em que as 

notas secas ao vivo dão lugar a VT´s. 

  Já nas matérias produzidas pelas emissoras parceiras, nota-se que não existe padrões 

quanto a produção e formato das matérias já que cada uma possui um enquadramento, 

os cenários e figurinos destoam bastante de uma matéria para outra, em algumas edições 

nota-se ruídos, como por exemplo no programa “Empreendedorismo feminino”, 6 e 

observa-se também diferenças técnicas tanto na captação do áudio como também na 

imagem entre as matérias produzidas. 

  Enquanto formato que as matérias são construídas, nota-se a tentativa de fugir do 

modelo tradicional de off + sonora + passagem, já que a maioria das produções não 

utilizam passagem dos repórteres e dão um tempo maior de fala para as fontes, sendo 

elas oficiais ou não, como por exemplo no programa de título “Gado Senopol”.7  

Entretanto, nas poucas passagens presentes nas edições analisadas, nota-se que a 

preocupação maior é transmitir alguma informação através da fala do repórter, não 

tendo cuidados com cenário (local da passagem) e figurino, como na edição “Receita de 

Rocambole”,8 que poderiam também acrescentar na assimilação do conteúdo.  

  Nota-se também um uso constante de offs, muitas das vezes para transmitirem 

informações relevantes e mudarem um pouco o formato de notas secas ao vivo, e em 

grande parte das matérias as informações dadas pelos offs e sonoras são suficientes para 

compreensão do conteúdo da notícia. Entretanto, recursos como artes e sobe som são 

                                                 
5 Publicada em 21 de abril de 2017- 

https://www.youtube.com/watch?v=pzFVmoy2y1c&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=48  
6 Publicada em 17 de abril de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=DzrpzQfEsYs&index=52&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg  
7 Publicada em 25 de maio de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=9kZXcnFepfQ&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=25  
8 Publicada em 06 de junho de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=a2L_Yr2LlR4&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=18  

https://www.youtube.com/watch?v=pzFVmoy2y1c&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=DzrpzQfEsYs&index=52&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg
https://www.youtube.com/watch?v=9kZXcnFepfQ&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=a2L_Yr2LlR4&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=18
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usados apenas de forma pontual, mas quando utilizados, acrescentam informações para 

a matéria, como por exemplo a edição “Safra recorde de grãos”.9 

  Na maior parte das edições os personagens das matérias são utilizados muito mais para 

personificar uma história, dando a ela uma dramaticidade, já que na maior parte das 

vezes os personagens são construídos na narrativa audiovisual como mocinhos ou 

vítimas. Mas também para tentar produzir uma maior aproximação e identificação entre 

programa e telespectador, como por exemplo nas matérias “Xadrez nas escolas”10 e 

“Musicoterapia”11. Mas também nota-se o lado oficial, de dar voz ao governo ou 

promover ações do governo, como por exemplo na edição “Repercussão medidas sobre 

a volta das atividades na Samarco”, em que apenas autoridades tem voz, inclusive 

prefeitos de 4 cidades. 12 

  Quanto à presença de conteúdos DIV no Minas em Rede, das 17 edições analisadas, 14 

possuem ao menos uma das 8 categorias propostas por Cádima de conteúdos DIV.13 

Dentre as categorias, a que o programa mais utiliza é a proteção do património e da 

cultura nacional/local, já que em 11 das 17 edições analisadas, as matérias produzidas 

abordam temáticas locais, e seu conteúdo busca valorizar a cultura e os locais do estado 

de Minas Gerais. Já a diversidade de géneros de programação televisiva, aparece em 10 

edições, revelando a preocupação do telejornal e de suas emissoras afiliadas em 

produzir conteúdos distintos do que é comumente padronizado por emissoras de caráter 

comercial, principalmente através das temáticas abordadas. 

  Nota-se também que em 11 das 17 edições ao menos duas categorias propostas por 

Cádima enquanto conteúdos DIV foram atendidas, tendo inclusive programas que 

conseguiram atender a 3 e 4 categorias, casos das edições “Safra recorde de grãos” e 

                                                 
9 Publicada em 19 de abril de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=u4jEI0Ovc7k&index=50&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg 
10 Publicada em 23 de maio de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=Wmme9TdsuLw&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=27  
11 Publicada em 18 de abril de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=BIKqfSokhs8&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=51  
12 Publicada em 20 de abril de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=uh8YuILZcig&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=49  
13As 8 categorias propostas por Rui Cádima são: 1- a diversidade cultural, étnica e linguística; 2- o 

conteúdo intercultural, multiculturalismo, pluralidade das expressões e vozes; 3- as questões da juventude 

e subculturas juvenis; 4- exclusão/inclusão sócio- cultural (em que perspectiva, género e discriminação); 

5- pessoas com necessidades especiais; 6- idosos, experiências de envelhecimento; 7- protecção do 

património e da cultura nacional/local; 8- diversidade de géneros de programação televisiva (formatos e 

tons também)” 

https://www.youtube.com/watch?v=u4jEI0Ovc7k&index=50&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg
https://www.youtube.com/watch?v=Wmme9TdsuLw&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=BIKqfSokhs8&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=uh8YuILZcig&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=49
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“Gado Senopol” anteriormente citadas e das edições “Casos de Aids em MG”14 e 

“Teatro de Pedra”,15 sendo presentes em todas elas a diversidade de gêneros e formatos 

e a valorização do patrimônio mineiro. Com exceção da categoria pessoas com 

necessidades especiais, todas ao outras foram observadas ao menos uma vez ao longo 

das análises. 

  Outra característica analisada foi a questão do regionalismo, que na teoria deveria estar 

ainda mais presente no telejornalismo local. Dentre as edições analisadas, percebe-se 

em praticamente todas elas a diferença do conteúdo de uma região para outra do estado, 

principalmente por meio do sotaque e gírias utilizadas. 

  As emissoras parceiras são inseridas nos programas de duas maneiras, ou por meio do 

Giro pelo Estado, quando a apresentadora faz um convite à participação ou por meio da 

produção de matérias para a composição do Minas em Rede. Nota-se que algumas 

emissoras mantém um contato mais próximo, aparecendo mais vezes, casos da TVU, 

emissora universitária de Uberlândia, que está presente em 9 das 17 edições analisadas, 

TV Princesa de Varginha, presente em 6 programas e TV Top Cultura de Ouro Preto, 

presente em 5 edições. No total, 26 emissoras parceiras participam da programação do 

Minas em Rede ao menos em uma oportunidade. 

 

Considerações Finais 

 

  A partir da análise da materialidade audiovisual do Minas em Rede, nota-se que em 

geral o programa cumpre tanto sua promessa de ser produzido com a colaboração de 

emissoras públicas, educativas, culturais e universitárias de todo o estado, como 

também as promessas especificadas pelo Manual de Jornalismo da EBC de um 

jornalismo cidadão, de interesse público e que oferece um conteúdo complementar ao 

que é normalmente produzido pelo telejornalismo de caráter comercial, principalmente 

a respeito das temáticas abordadas e as angulações com que essas temáticas são 

construídas nas narrativas.  

  Como por exemplo as edições em que se tem matérias sobre musicoterapia, luta 

antimanicomial e na matéria sobre vacina contra gripe para cães, nota-se uma 

                                                 
14 Publicada em 07 de março de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=Rn9m2TJACGY&index=81&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg  
15 Publicada em 08 de junho de 2017 - 

https://www.youtube.com/watch?v=DD6_v_k9OUc&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=16  

https://www.youtube.com/watch?v=Rn9m2TJACGY&index=81&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg
https://www.youtube.com/watch?v=DD6_v_k9OUc&list=UUJd6xUfewJO_G3lSnuocNOg&index=16
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preocupação de contextualizar os fatos e tratar temáticas que não costumam ser 

abordadas na mídia convencional. 

  Outra preocupação do Minas em Rede é valorizar o patrimônio cultural local, com 

matérias sobre trem maria fumaça, pontos turísticos de Ouro Preto e Mariana e também 

imagens de cidades aniversariantes ao final de cada edição, na maioria das vezes a partir 

de participações dos telespectadores, que enviam fotos e vídeos para o telejornal. 

  Além disso, a participação de muitas emissoras parceiras contribui para que o 

telejornal seja dinâmico e consiga alcançar um maior número de telespectadores. 

Mesmo quando as matérias tem um caráter muito específico para uma região do estado, 

nota-se a preocupação do Minas em Rede em contextualizar o assunto para o restante do 

estado, seja por meio da fala do repórter em um off ou através da apresentadora. 

  Entretanto, observa-se também uma dificuldade do programa em ter uma pluralidade 

de expressão e vozes e também de produzir conteúdo intercultural e de inclusão da 

sociedade na narrativa. Na maioria das matérias os personagens são incluídos nas 

narrativas apenas para personificar os discursos do programa, principalmente como 

mocinhos ou vítimas. 

  A dramaturgia construída no jornalístico por muitas vezes consegue representar um 

público muito específico, entretanto ainda falta uma melhor articulação das fontes 

utilizadas, pois em alguns momentos as fontes são usadas apenas para reafirmar uma 

opinião e em outras utilizam-se especialistas para trasmitirem conhecimento.  

  Observa-se também que em alguns momentos o telejornal parece prestar um serviço 

para o governo, divulgando suas ações e mostrando ao povo que o governo tem feito 

coisas positivas em pról da população, e de outro lado, ainda nota-se uma falha 

enquanto dar voz para as pessoas de fato se expressarem e opinarem sobre assuntos que 

muitas das vezes são próximos delas. 

  Outra dificuldade do Minas em Rede está na questão da qualidade técnica das 

produções, pois grande parte da programação é feita pelas emissoras parceiras, e com 

isso alguns pontos como escolha de cenário e figurino, diferenças no áudio e imagem 

que compõem a narrativa, inclusive notando-se ruídos e cortes abruptos em algumas das 

matérias produzidas.  

  Enquanto isso, recursos como sobe som e artes são pouco utilizados, porém na maior 

parte das vezes em que aparece consegue ser efetivo enquanto acrescentador de 

informação para o público. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

  Por ser um programa com muitas notas secas ao vivo e com pouco tempo de edição, 

nota-se que a linguagem verbal é muito melhor trabalha do que a não-verbal, que 

poderia ser um potencial acrescentador de informações, mas que certas vezes é utilizado 

apenas para cobrir um off um pouco mais longo e não deixar buracos. 
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