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Resumo 

Este trabalho refere-se a uma pesquisa em fase inicial que tem como objetivo refletir 
sobre o papel desempenhado pela TV Câmara Natal, na esfera pública, e sua 
contribuição para a formação cidadã dos indivíduos. Fundamenta-se nas ideias de 
Jürgen Habermas, sobre o conceito de esfera pública, que enfatiza a relevância de se 
repensar sobre a mídia, considerando os efeitos socioculturais que ela exerce. 
Utilizamos ainda como referência alguns teóricos relevantes sobre a mídia como 
Martín-Barbero, Orozco-Gómez, Gomes, Thompson entre outros. Como caminhos 
metodológicos utilizamos uma entrevista realizada com a Diretora da TV Câmara 
Natal, assim como uma observação não participante na TV e a pesquisa bibliográfica. 
Posteriormente, será aplicado um questionário para análise da audiência da TV. 
Constatamos que a TV Câmara Natal se tornou um diferencial do trabalho do 
Legislativo. 
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Introdução 

A comunicação ocupa um espaço fundamental na nova esfera pública, portanto, o 

tema está intrinsicamente ligado à educação, ao se pensar sobre temas importantes 

como a construção da cidadania, principalmente nos mais jovens. Deste modo, a nova 

ordem mundial exige da educação um envolvimento maior sobre as relações do 

sujeito com os meios de comunicação. A educação para os meios nesse novo espaço 

continua marcada por incertezas. Por isso, questionamos qual o lugar e a importância 

que a mídia deve ocupar na educação? Diante dessa problemática, destacamos a 

importância de estudos que contribuam para diminuir as fronteiras entre a educação e 

a mídia.  

                                                           
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2
 Doutorado e Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Especialização em Cinema (UFRN). Graduação em Comunicação (UFRN) e Graduação em Pedagogia - 
Universidade Potiguar (UNP). Atualmente está como Diretora Presidente da Fundação Djalma Maranhão, 
Instituição mantenedora da TV Câmara Natal e da Escola Legislativa Miguel Arraes. 
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Destarte, este trabalho refere-se a uma pesquisa em fase inicial que tem como 

objetivo refletir sobre o papel desempenhado pela TV Câmara Natal, emissora do 

Legislativo da capital potiguar, na esfera pública, e sua contribuição para a formação 

cidadã dos indivíduos. Questiona-se como a TV Câmara contribui na formação 

cidadã dos indivíduos? Fundamenta-se nas ideias de Jürgen Habermas, sobre o 

conceito de esfera pública, que enfatiza a relevância de se repensar a mídia, 

considerando os efeitos socioculturais que ela exerce. Utilizamos ainda como 

referência alguns teóricos relevantes sobre a mídia como Martín-Barbero, Orozco-

Gómez, Gomes, Thompson entre outros. A metodologia utilizada nessa primeira fase 

da pesquisa refere-se a uma entrevista realizada com a Diretora da TV Câmara Natal, 

Virgínia Coelli3, assim como a observação não participante na TV e pesquisa 

bibliográfica. Posteriormente será aplicado um questionário para análise da audiência 

da TV e sua contribuição para a educação dos cidadãos.  

Criada em fevereiro de 2003, a TV Câmara Natal foi o primeiro canal 

legislativo do Norte-Nordeste. Atualmente é transmitido no canal 10 da TV a Cabo. 

A TV Câmara vem cumprindo o seu objetivo de dar maior transparência aos 

trabalhos do legislativo municipal, levando informação, cultura e cidadania à 

população de Natal. Além da transmissão das sessões ordinárias, audiências públicas 

e demais atividades da Câmara Municipal, o canal também produz programas de 

cunho jornalístico e cultural, entre os quais se destacam: Câmara Repórter, Câmara 

Verde, Câmara Esportiva, Tela de Justiça, Direto ao Ponto, Plenário em Ação, 

Educação em Pauta, TJRN Notícias, Justiça e Você, Sessão do Pleno do TJRN entre 

outros. 

O termo TV Legislativa será empregado de acordo com a definição utilizada 

por Santos (2006), como um conjunto de programação audiovisual, cuja produção e 

transmissão seja controlada pela mesa diretora de uma casa parlamentar, que tenha as 

atividades do parlamento como a principal temática de seu conteúdo e seja 

transmitido em massa para ser recebido de maneira regular por aparelho de televisão 

doméstico.  

As TVs legislativas atendem, desde sua concepção, a um duplo objetivo. No 

processo de debate que levou à aprovação da Lei do Cabo, em 1995, foram previstas 

                                                           
3 Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1992. Trabalhou por 
mais de 20 anos na TV e Rádio Cabugi, filiada da Rede Globo no Rio Grande do Norte, com larga experiência no 
jornalismo político. É Diretora da TV Câmara Natal desde 2011. 
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como alternativas para aproximar a população das discussões que ocorrem nas 

câmaras de vereadores, assembleias legislativas, câmara dos deputados e senado 

federal, permitindo aumentar o controle dos cidadãos sobre essas instituições e 

ampliar a participação popular no processo legislativo. Do ponto de vista dos órgãos 

que as criaram e mantêm, as emissoras legislativas foram fundadas com o objetivo de 

revigorar a imagem do Poder Legislativo (LEMOS; CARLOS; BARROS, 2017). 

Para a Diretora da TV Câmara Natal, Virgínia Coelli a função da TV Legislativa é 

proporcionar ao cidadão a participação no debate político (COELLI, 2017). 

 

Esfera Pública e Mídia 

 

Para Avritzer e Costa (2006) o uso mais importante e generalizado do 

conceito de espaço público na América Latina ocorre nas pesquisas sobre os meios de 

comunicação de massa. Predomina aqui a visão herdada da sociologia da sociedade 

de massas e da recepção tardia do conceito de indústria cultural, conforme foi 

elaborado pela primeira geração da Escola de Frankfurt. Assim, se esboça a imagem 

de um público atomizado e disperso que, de produtores críticos da cultura, se 

transformaram, no âmbito do processo mesmo de constituição da sociedade de 

massas, em consumidores passivos dos conteúdos dos mesmos. No entanto, para 

Orozco-Gómez (1996; 2001) a televisão não é um meio todo poderoso como se 

acreditou durante muito tempo, mas também não é um meio neutro e sem 

importância. 

Segundo Gomes (2006, p. 53) Habermas apresenta uma novidade em sua tese 

que não somente a ideia de esfera pública, mas sim de que ela estava mudando 

estruturalmente nos últimos tempos, principalmente em função da comunicação e da 

cultura de massa. Gomes (2006, p. 53) enfatiza que: 

 

Immanuel Kant, Hannah Arendt e Jürgen Habermas (apud 
BENHABIB, 1992) colocam-se numa linhagem de pensamento 
político dedicado à conversão em linguagem normativa de um 
domínio da vida social no qual, no seu modo de dizer, pessoas 
privadas reúnem-se em público para discutir sobre as leis gerais que 
governam a vida civil, num debate orientado por regras que obrigam 
todos a procedimentos de racionalidade argumentativa, de suspensão 
das diferenças pré-argumentativas, de abertura e inclusão, além, 
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naturalmente, de submeter todos ao princípio do melhor argumento 
como base de legitimação da decisão. 

 

Conforme Habermas (2003a) o conceito de esfera pública é definido como um 

espaço social em que interesses, vontades e pretensões que comportam consequências 

concernentes a uma coletividade apresentam-se para serem discutidos em público e 

argumentados de forma aberta e racional. E esses interesses, vontades e pretensões 

dos cidadãos só podem ser levados em consideração quando ganham expressão em 

proposições ou discursos, ou seja, por meio da palavra e da comunicação. 

 

A esfera pública burguesa pode ser entendida inicialmente como a 
esfera das pessoas privadas reunidas em um público; elas reivindicam 
esta esfera pública regularmente pela autoridade, mas diretamente 
contra a própria autoridade, a fim de discutir com ela as leis gerais da 
troca da esfera fundamentalmente privada, mas publicamente 
relevante, as leis do intercâmbio de mercadorias e do trabalho social 
(HABERMAS, 2003a, p. 42). 

 

Assim sendo, para Habermas (2003) a esfera pública pode ser descrita, ainda, 

como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e 

opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se 

condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. “A esfera 

pública se reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas o domínio de 

uma linguagem natural; ela está em sintonia com compreensibilidade geral da prática 

comunicativa cotidiana” (grifos do autor) (HABERMAS, 2003a, p. 92). 

Gomes (2006) considera o termo esfera pública apropriado para traduzir a 

velha Öffentlichkeit iluminista e burguesa, no entanto, deve ser entendida como a 

esfera ou âmbito ou domínio daquilo que é público. Todavia, segundo Gomes (2006), 

a ela se acrescenta uma dimensão substantiva que desloca, numa direção precisa – e 

nem sempre adequada, o sentido do termo.  

 

Mais adequado seria usar o termo esfera pública do que espaço 
público, que é a expressão concorrente entre nós e a preferida dos 
franceses, que é ainda mais substantiva, mas a esfera pública desliza 
da clássica (e, hoje em dia ambígua) “publicidade” na direção de uma 
materialidade determinada. Assim, a Öffentlichkeit é a propriedade 
comum àquilo que é disponível, acessível, sem reservas, é a condição 
das coisas e fatos naquilo que neles é aberto, visível, exposto. A esfera 
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pública, entretanto, antes que o domínio a que é pertinente tudo aquilo 
que é publico, acaba sendo entendida como a arena pública, o lócus 

onde se processa a conversa aberta sobre os temas de interesse 
comum, o espaço público. Em outros termos, a velha Öffentlichkeit é a 
condição a que se submetem as coisas tratadas na praça e no terreiro, a 
propriedade de abertura, de publicidade que caracteriza tais coisas 
nesta circunstância, enquanto a esfera pública tende a ser 
compreendida como a própria praça e o próprio terreiro onde as coisas 
são tratadas abertamente. (GOMES, 2006, p.55) 

 

Gomes (2006, p. 56) identifica cinco sentidos para o termo esfera pública: 

esfera pública como o domínio daquilo que é público, isto é, daquilo sobre a qual se 

pode falar sem reservas e em circunstâncias de visibilidade social, este seria o sentido 

mais original da expressão, segundo o autor; esfera pública como a arena pública, isto 

é, como o lócus da discussão sobre temas de interesse comum conduzida pelos 

agentes sociais; esfera pública como espaço público, isto é, como lócus onde temas, 

ideias, informações e pessoas se apresentam ao conhecimento geral, sem que 

necessariamente sejam discutidas; esfera pública como domínio discursivo aberto, 

isto é, como conversação civil; esfera pública como interação social, como 

sociabilidade. 

Habermas (2003a), em seus primeiros escritos, ao definir o papel 

desempenhado pela mídia na esfera pública, apresentava uma visão extremamente 

pessimista acerca da influência que ela exercia sobre o uso que os indivíduos faziam, 

em público, de suas capacidades críticas e de sua razão. De acordo com Marques 

(2008) o texto “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, publicada em 1962, estava 

marcado pela influência de Adorno e Horkheimer, sobretudo no que diz respeito à 

reflexão desses autores sobre a Indústria Cultural e seus efeitos ante emancipatórios.  

Em estudos mais recentes, Habermas (1989, 1999) faz uma releitura a respeito 

do desempenho dos media na esfera pública. Nesse processo ele passou a considerar 

a importância de estudos sobre a mídia, assim como a sociologia da comunicação, no 

que se refere aos efeitos socioculturais da televisão, como forma de se compreender 

as mutações do espaço público. Habermas (apud BAHIA, 2008) reconhece que o 

poder midiático influenciou fortemente a atualização de seus conceitos, devido à 

multiplicação de espaços de interação e argumentação pública. 

Segundo Habermas (apud BAHIA, 2008, p. 54), “na sua revisão, as empresas 

de comunicação mantêm-se como instâncias da esfera pública, só que agora ele não 
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enxerga com tanto pessimismo os dispositivos midiáticos, mas os considera como 

formas generalizadas de comunicação”. Em outros termos, a mídia se situa agora na 

esfera pública como quase controle e, ao mesmo tempo, como quase meios de 

comunicação, uma vez que eles não substituem a linguagem como mecanismo de 

vinculação social nem neutralizam as práticas comunicacionais ligadas ao mundo da 

vida, isto é, o mundo dos atores sociais no seu cotidiano. Por essa razão, Habermas 

entende que o potencial da mídia não elimina as possibilidades de suas mensagens 

serem questionadas pelos sujeitos individuais e coletivos.  

Diante disso, de acordo com Castells (2003), os pesquisadores hoje 

encontram indícios da importância do que chamam de plateia ativa. O autor destaca a 

existência de três maneiras pelas quais as plateias da mídia são consideradas ativas: 

por meio da interpretação individual da mídia, por meio da interpretação coletiva e 

por meio da ação política. 

Da mesma forma, Thompson (2004) entende que para entender o impacto 

social do desenvolvimento das novas redes de comunicação e do fluxo de 

informação, é preciso pôr de lado a ideia, segundo a qual a mídia serve para 

transmitir informação e conteúdo simbólico a indivíduos cujas relações com os outros 

permanecem fundamentalmente inalteradas. Diante disso, “o uso da mídia implica a 

criação de novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de 

relações sociais e novas maneiras de relacionamento do individuo com os outros e 

consigo mesmo” (THOMPSON, 2004, p. 13).  

De acordo com Thompson (2004, p. 19) “quando os indivíduos utilizam a 

mídia, entram em formas de interação que diferem dos tipos de interação face a face 

que caracterizam a maioria dos encontros cotidianos. Eles são capazes de agir em 

favor dos outros fisicamente ausentes, ou responder a outros situados em locais 

distantes”. Sendo assim, o uso dos media transforma a organização espacial e 

temporal da vida social, criando novas formas de ação e interação e novas maneiras 

de exercer o poder, que não este mais ligado ao compartilhamento local comum, 

logo, esses meios, têm uma dimensão simbólica irredutível. 

Sendo assim, de acordo com Thompson (2004), a comunicação mediada é 

sempre um fenômeno social contextualizado, sempre implantada em contextos 

sociais que se estruturam de diversas maneiras e que, por sua vez, produzem impacto 

na comunicação que ocorre. Trata-se de uma abordagem que privilegia a 
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comunicação como parte integral e que somente pode ser entendida em contextos 

mais amplos da vida social.  

No entanto, para Habermas (2003b), a esfera pública é um sistema de alarme 

dotado de sensores não especializados, porém, sensíveis no âmbito de toda a 

sociedade. Na perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pública tem que 

reforçar a pressão exercida pelos problemas, ou seja, “ela não pode limitar-se a 

percebê-los e a identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-los e 

dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e 

elaborados pelo complexo parlamentar” (HABERMAS, 2003b, p.91).  

Quanto mais as esferas públicas se desligam de sua presença física, 

integrando também, por exemplo, a presença virtual de leitores situados em lugares 

distantes, de ouvintes ou de espectadores, o que é possível através da mídia, tanto 

mais clara se torna a abstração que acompanha a passagem da estrutura espacial das 

interações simples para a generalização da esfera pública (HABERMAS, 2003b). 

Sendo assim, para Orozco-Gómez (2001, p. 83-84) “a televisão, não é uma 

máquina que tenha se desenvolvido de maneira vertical e cumulativa, mas um 

processo tecnológico híbrido dependente de fatores mercantis, científicos, militares e 

políticos”. Porém o fator decisivo do desenvolvimento da televisão tem sido a 

convergência tecnológica. Todavia, no desenvolvimento das televisões o que menos 

se tem considerado é sua relevância social. 

 

TV Câmara de Natal 

 

A programação da TV Câmara Natal é transmitida no canal 10 da Cabo 

Telecom e no canal 51.4 da Rede Legislativa de TV aberta e digital. A partir de uma 

resolução da Anatel à Cabo Telecom, os primeiros canais da grade são destinados as 

emissoras legislativas, públicas, educativas e comunitárias.  

De acordo coma a Diretora da TV Câmara Natal, Virgínia Coelli (2017), a TV 

foi criada em abril do ano de 2003, pelo então Presidente da Câmara, o Vereador 

Renato Dantas, que teve a visão de instalar uma TV para o Legislativo, com 

transmissão na rede Cabo de TV, foi uma época em que estavam chegando as TVs 

por assinaturas e a legislação permitia que as TVs a cabo abrissem um sinal para a 

transmissão das TVs públicas e no caso foi criada a TV Câmara. 
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(...) Começou pequenininha, foi uma TV mesmo sendo pioneira, mas 
ela já fazia transmissão basicamente das Seções Ordinárias da Casa, e 
a chegada da TV Câmara, eu nesse período que eu estou por lá, estou 
lá desde 2011. A gente nota que a TV Câmara é um diferencial do 
trabalho do Legislativo. Por quê? Porque quem conhecia, eu conheci a 
Câmara como repórter, antes da chegada da TV Câmara e pós TV 
Câmara, a gente nota que o comportamento dos vereadores mudou 
muito. As seções elas praticamente não são esvaziadas. Esse ano eu 
não lembro, por exemplo, só para lhe contextualizar, fazendo um 
contexto aqui, eu não lembro esse ano a gente ter encerrado mais do 
que uma seção por falta de quórum, e isso eu atribuo muito essa 
mudança de comportamento do Legislativo à chegada da televisão que 
deu toda essa transparência, antes as seções eram esvaziadas, os 
vereadores se preocupavam mais em estar mais junto às sua bases do 
que no plenário e hoje não, a TV Câmara eu acho faz essa divisão. Ela 
faz essa divisão claramente, a Câmara passou a ser mais participativa, 
os vereadores passaram a se preocupar mais com a imagem e o 
trabalho que eles fazem, não só junto às comunidades, mas também 
dentro do plenário, dentro da casa, com a elaboração de leis, com 
apresentação de projetos de requerimentos, com pronunciamentos, 
então eu acho que esse comportamento, essa presença, essa 
transparência veio com a chegada da TV Câmara Natal. Então esse foi 
o principal diferencial, isso ainda em 2003, quando a TV Câmara 
Natal foi criada. Essa TV ela passou vários anos em sinal fechado na 
Cabo Telecom e agora ela chegou a fase do canal aberto (COELLI, 
2017). 

 

Podemos perceber na fala da Diretora da TV a influência que a mídia exerce 

no comportamento dos políticos e sua importância na Esfera Pública, pois de acordo 

com Habermas (1999) essa de novo se transformou com o desenvolvimento dos 

meios eletrônicos de massa, com a importância recente da publicidade, a assimilação 

crescente da informação, a centralização reforçada em todos os domínios, o declínio 

da vida associativa liberal, dos espaços públicos locais.  

 

[...] Disso resultou uma nova categoria de influência, o poder 
midiático, que, utilizado de maneira manipuladora, roubou a 
inocência do princípio de publicidade. O espaço público, que é, 
ao mesmo tempo, pré-estruturado e dominado pelos mídia de 
massa, tornou-se uma verdadeira arena vassalizada pelo poder, 
no seio da qual se luta por temas, por contribuições, não 
somente para a influência, como também para um controle dos 
fluxos de comunicação eficazes. (HABERMAS, 1999, p. 16). 

 

Segundo Wolton (1995), o espaço público é um espaço simbólico onde se 

opõem e são respondidos os discursos, em sua maioria contraditórios, realizados por 
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diferentes atores políticos, sociais, religiosos e outros. É um espaço que precisa de 

tempo para formar um vocabulário e valores comuns que tenham legitimidade para 

deliberação na sociedade. Por isso, a importância adquirida pelo espaço mediático faz 

com que os atores se reportem aos mass media para legitimar seus discursos. 

Habermas (1999) reforça essa ideia dizendo que o espaço público tornou-se um 

espaço de luta por temas, não somente para a influência, como também para um 

controle de fluxos de comunicação eficazes.  

 

Programação da TV Câmara Natal 

 

A seguir apresentamos a programação da TV Câmara Natal, conforme 

localizado nos site da emissora.  

Câmara Repórter. Telejornal com as principais notícias do Legislativo, além 

de reportagens de cidade, economia, cidadania, educação, cultura e esporte. O 

telejornal vai ao ar de segunda a sexta, em duas edições diárias, às 13h50 e às 19h50. 

De segunda a sexta, às 13h50 e às 19h50. Reprises ao longo da programação. 

Câmara Esportiva. O programa exibe reportagens sobre as mais varias 

modalidades esportivas, além dos gols do futebol potiguar. Um jornalista e um 

comentarista realizam entrevistas em estúdio. A interatividade é uma importante 

característica do programa. O telespectador participa com perguntas e comentários 

enviados por telefone e pelas redes sociais. O programa é apresentado de segunda a 

sexta, às 13h20, ao vivo. De segunda a sexta, às 13h20. Reprises de segunda a sexta, 

às 18h30. 

Câmara Verde. Criado em 2011, o programa Câmara Verde tem o objetivo de 

promover o debater sobre meio ambiente e ações de sustentabilidade. Com 

reportagens e um quadro de entrevista, a iniciativa surgiu concomitantemente ao 

programa institucional de mesmo nome, que visa amenizar os impactos ambientais 

nas atividades do Legislativo, por meio de ações de educação, capacitação e 

orientação quanto ao uso consciente dos recursos naturais e estímulo ao melhor 

aproveitamento de materiais utilizados no serviço. Sábado, às 10h30. Reprise no 

domingo, às 10h30. 

Com a Palavra. O Com a Palavra é um espaço em que o vereador expõe suas 

ideias, detalha propostas que tramitam na Câmara Municipal, faz a prestação de 
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contas de sua atuação parlamentar e divulga a agenda de trabalhos para os próximos 

dias. Com duração de 15 minutos, o programa de entrevista aborda os diversos temas 

que estão na pauta do Parlamento. Domingo, às 20h00. Reprises ao longo da 

programação. 

Comitê de Imprensa. Programa de entrevista, com duração de 30 minutos. O 

Comitê de Imprensa aborda diversos assuntos e conta com a participação de um 

jornalista convidado. Sábado, às 19h00. Reprise na segunda, às 20h00. 

Pensando Bem. Programa de entrevista, com duração de 30 minutos, ao vivo. 

O Pensando Bem visa, principalmente, debater temas da editoria de política. Sexta, às 

18h00. Reprise no sábado, às 20h30. 

Tela de Justiça. Com reportagens e entrevistas em estúdio, o Tela de Justiça 

objetiva debater os temas jurídicos e ouvir aqueles que são destaques na área.  

Sábado, às 20h00. Reprise na segunda, às 21h30. 

Direto ao Ponto. Programa de entrevistas e debates. O Direto ao Ponto discute 

o comportamento humano na sociedade globalizada e informatizada. Com duração de 

30 minutos, o programa vai ao ar aos domingos, às 11h00.  

Papo & Prosa. Programa de entrevistas e debates. Papo & Prosa traz a 

discussão de temas nas áreas de cultura, cidadania e lazer, com reportagens e 

participação de um entrevistado. O programa é exibido aos domingos, às 18h. 

Plenário em Ação. Antes do início das transmissões das sessões ordinárias e 

extraordinárias, jornalistas trazem informações, ao vivo, do Plenário da Câmara. Eles 

antecipam a pauta de votação, entrevistam os vereadores presentes e criam no 

telespectador expectativas quanto ao início dos trabalhos parlamentares e 

posicionamento dos vereadores. Terça, quarta e quinta, às 14h00 (após o Câmara 

Repórter). 

Viver com Saúde. Programa jornalístico sobre saúde, bem-estar, alimentação 

e exercícios físicos. Exibido ao longo da programação. 

Agora & Sempre. Em 2013, a TV Câmara passou a produzir e veicular o 

programa TV Fisco em Pauta, por meio de uma parceria firmada entre a Câmara 

Municipal de Natal/ TV Câmara e o Sindicato dos Auditores Fiscais do RN 

(Sindifern). TV Fisco em Pauta conta com reportagens e quadros de entrevistas que 

discutem questões da área tributária do Estado do RN. Segunda, às 21h00. Reprise no 

sábado, às 19h30. 
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Temos ainda: Educação em Pauta; TJRN Notícias; Justiça e Você; Sessão do 

Pleno do TJRN; Quinta Jurídica; Cooperativismo em Pauta; Amarn; Justiça Eleitoral 

na TV; Marinha do Brasil. 

Interprogramas 

Momento Cultural. Artes plásticas, escultura, pintura, teatro, cinema, música, 

etc. É o talento de nossa gente na tela da TV. Esse Interprograma é um espaço para o 

artista divulgar sua arte.  Exibido ao longo da programação. 

Meu Bairro. Interprograma que conta a história dos 36 bairros de Natal, com 

destaque para as características que individualizam cada localidade. Meu Bairro 

ressalta os sentimentos de pertencimento e amor dos cidadãos pelo lugar onde 

moram. Exibido ao longo da programação. 

Pontos Históricos. Interprograma que apresenta os pontos históricos de Natal. 

O objetivo é divulgar os patrimônios materiais de nossa cidade e estimular a 

população a conhecê-los e preservar nossa história e identidade cultural.  Exibido ao 

longo da programação. 

Faça o Bem. O trabalho das instituições sem fins lucrativos que prestam 

serviços à sociedade tem espaço na mídia. Faça o Bem mostra que a população pode 

colaborar com as instituições por meio de doações ou serviços voluntários. A 

solidariedade é o foco deste interprograma.  Exibido ao longo da programação. 

Você Sabia? Uma prestação de serviço à população. Este interprograma 

explica direitos e deveres que a sociedade, muitas vezes, desconhece. Exibido ao 

longo da programação. 

Dicas TV Câmara. A TV Câmara divulga, em interprogramas, dicas de 

economia, preservação do meio ambiente e responsabilidade social. Exibido ao longo 

da programação. 

Tá Explicado. Interprograma que traduz e explica para o cidadão os termos 

legislativos mais usados no cotidiano parlamentar, como emendas, requerimentos, 

ordem do dia, pela ordem, questão de ordem, pedido de vista, entre outros. Exibido 

ao longo da programação. 

Agora é Lei. A TV Câmara explica, em interprogramas, as propostas que 

tramitaram na Câmara Municipal do Natal e viraram Lei no Município. Exibido ao 

longo da programação.  
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Agora é Lei Educação. Com base em levantamento feito pela Comissão de 

Educação da Câmara Municipal, a TV Câmara produziu o Agora é Lei só com a 

Legislação municipal na área da educação. Uma forma de divulgar o conjunto 

normativo já produzido e estimular a população a reivindicar a regulamentação e o 

cumprimento das Leis.  Exibido ao longo da programação. 

Ação nos Bairros. A TV Câmara divulga, em interprogramas, os 

requerimentos que os vereadores fazem ao Poder Executivo visando melhorias nos 36 

bairros de Natal.  Exibido ao longo da programação. 

Por Dentro da Câmara. A TV Câmara explica, em interprogramas, como 

funcionam alguns órgãos e setores da Câmara Municipal de Natal, a exemplo da 

Escola do Legislativo, da Biblioteca, da Procuradoria Legislativa e das Comissões.  

Exibido ao longo da programação. 

Notícias da Câmara. Notícias do Legislativo natalense divulgadas ao longo da 

programação da TV Câmara, principalmente nos períodos de recesso parlamentar, 

quando o telejornal é suspenso. Exibido ao longo da programação. 

Perfil Parlamentar. A trajetória de vida, as experiências em cargos públicos, o 

interesse pela política, a atuação no Legislativo. É perfil dos 29 parlamentares de 

Natal na programação da TV. Uma forma de possibilitar que os natalenses conheçam 

os vereadores e as áreas de atuação desses parlamentares. Exibido ao longo da 

programação. 

Câmara em Dia. Institucional que divulga as ações da Câmara Municipal do 

Natal, fazendo um resumo do que aconteceu na semana. Exibido ao longo da 

programação. 

Doc Natal. Temas variados são abordados nos documentários produzidos pela 

TV Câmara, com destaque para aqueles que retratam personalidades de destaque, 

contam a história da cidade e abordam temas da cultura. Exibido ao longo da 

programação. 

 

Considerações 

 

Os estudos hoje sobre a televisão se dirigem à relação entre os textos 

televisivos e os contextos culturais onde são realizados. Por isso, a televisão é 

considerada por muitos estudiosos uma das mídias mais influentes (RINCÓN, 2002). 
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Dentro dessa configuração, temos a TV Câmara Natal, uma tevê legislativa 

que mudou completamente o espaço político. Como constatamos nessa pesquisa, o 

espaço midiático precisa ser visto como uma instância de competição na luta pela 

definição e construção da realidade social, sendo assim, o problema dos media 

continua merecedor de uma boa reflexão, principalmente em relação à educação 

(CORREIA, 2010).  

Nesse sentido, concordamos com Martín-Barbero (2001, p. 41) quando 

defende que a TV se constitui em ator decisivo das mudanças políticas, “em 

protagonista das novas maneiras de fazer política, ao mesmo tempo em que é nela 

que o permanente simulacro das sondagens suplanta a participação cidadã e onde o 

espetáculo trapaceia até dissolver o debate político”. 

Para Orozco-Gómez (1996; 2001) a televisão não é um meio todo poderoso 

como se acreditou durante muito tempo, mas também não é um meio neutro e sem 

importância. Não é neutro porque a tevê não é apenas um meio, mas é também uma 

instituição e como tal está necessariamente presente de maneira específica nas 

distintas sociedades. Na verdade, a tevê representa um papel que embora não seja 

determinante é importante. Não é por acaso que ela atualmente, na maioria dos 

países, esteja nas mãos do grande capital e exista assim graças às alianças com o 

poder político, conformando o bloco do poder. 

Sendo assim, na fase inicial dessa pesquisa podemos constatar que a uma das 

principais funções das TVs Legislativa é proporcionar ao cidadão a participação na 

esfera pública, a partir do debate político. A TV se torna o eixo da reflexão social e o 

meio de maior incidência sobre as agendas públicas, sobre as formas da política, 

sobre os estilos de produzir saber e sobre as maneiras de compreender o mundo 

(BOURDIEU, 1997; SARTORI, 2001).  

A TV Câmara Natal se tornou um diferencial do trabalho do Legislativo, a 

partir do momento que interfere no comportamento dos vereadores. Como exemplo, 

destacamos as seções que hoje por causa da presença da TV, praticamente não são 

esvaziadas, conforme depoimento da diretora (COELLI, 2017). A chegada da TV 

Câmara deu mais transparência ao trabalho legislativo, fazendo com que os 

vereadores se preocupem mais com sua presença no plenário, nesse sentido, a TV 

Câmara Natal se tornou um marco. A Câmara passou a ser mais participativa, os 

vereadores passaram a se preocupar mais com a imagem. No entanto, ainda há um 
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trabalho grande pela frente em que a educação precisa tomar para si a 

responsabilidade da conscientização cidadã do público em relação uso dos meios de 

comunicação, principalmente com os mais jovens. 
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