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Resumo 

 

Esse artigo pretende realizar um estudo sobre o telejornal cultural Fique Ligado para 

verificar se e até que ponto esse programa cumpre com a sua promessa de trazer um 

conteúdo plural e diverso como deveria ocorrer em uma emissora pública de televisão. 

O Fique Ligado é um programa jornalístico da TV Brasil, emissora gerida pela 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC) instituição pública brasileira. O artigo utiliza 

como base a metodologia de Análise da Materialidade Audiovisual desenvolvida por 

Iluska Coutinho no âmbito do grupo “Laboratório de Jornalismo e Narrativas 

Audiovisuais” e também os verificadores de Qualidade da TV pública, matriz 

desenvolvida nesse mesmo grupo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O artigo pretende verificar se o telejornal cultural diário Fique Ligado cumpre 

com a promessa que assume de trazer um conteúdo com mais pluralidade e diversidade 

para a televisão. O Fique Ligado é um programa jornalístico da TV Brasil, emissora 

gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) instituição pública brasileira . 

Dessa maneira deve seguir com os princípios dessa empresa que se propõe a ser 

inclusiva, plural e cidadã. O programa foi escolhido por apresentar uma proposta 

que pode ser considerada de certo modo diferenciada, por dar foco a cultura, editoria 

normalmente com pouco espaço no telejornalismo diário das TVs comercias.  

Num primeiro momento nos preocuparemos em explicar e contextualizar o 

objeto em estudo. Depois utilizando como base as metodologias de Análise da 

                                                 
1Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica 

em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2Estudante de Graduação no curso de Jornalismo da UFJF, integrante do Laboratório de Jornalismo e Narrativas 

Audiovisuais, email: c.turnes@hotmail.com 

 
3Doutora em Comunicação Social, professora do curso de Jornalismo e do PPGCOM da Faculdade de Comunicação 
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Materialidade Audiovisual desenvolvidas por Iluska Coutinho no âmbito do grupo 

“Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais” e a matriz de verificadores de 

Qualidade da TV pública também desenvolvida nesse grupo por José Tarcísio de 

Oliveira Filho e Coutinho(2015) pretendemos dar conta de investigar o conteúdo 

apresentado pelo programa a partir da análise dos resultados obtidos. 

 

Fique Ligado, a cultura em foco 

 

Produzido pela TV Brasil em São Paulo, com a duração de meia hora, o Fique 

Ligado é um noticiário focado no entretenimento e informações ligadas ao meio cultural 

nacional e internacional, incluindo novidades sobre cinema, música, internet, 

exposições de arte. O programa é apresentado por Gustavo Minari e Ana Luísa Médici, 

sendo exibido ao vivo de segunda a sexta das 16:30 às 17:00 horas.O programa entrou 

no ar em 2 de outubro de 20154 e trazia um formato um pouco diferente do atual, havia 

inserções no primeiro bloco das principais notícias do dia de política e economia e ainda 

participação de um repórter esportivo trazendo notícias mais curiosas do esporte. Após 

pausa de uma semana, em 6 de março de 2017 o programa “reestreiou” com alterações5. 

No formato atual não há mais essas inserções de notícias do dia e esporte, o programa 

foca nas novidades do meio cultural e curiosidades relacionadas ao gênero e a 

tecnologia, buscando ter em pauta os costumes culturais das diferentes regiões do país e 

ainda eventos e artistas mais alternativos que não possuem grande destaque no cenário 

pop das artes. O material está disponível na página do programa no site da TV Brasil 

sendo atualizado com frequência. 

Em nosso estudo estamos analisando esse novo momento do telejornal. 

Em seu site oficial o programa é assim descrito: “O programa Fique 

Ligado mescla entretenimento, cultura, informação e variedades. Em 30 minutos, o 

telespectador tem contato com as principais atrações culturais, notícias e variedades do 

dia, num formato leve e dinâmico.”6 

Pensando nesse foco cultural do programa, que prioriza o diverso, plural e 

regional, nota-se a preocupação da TV Brasil no cumprimento dos aspectos que se 

                                                 
4 O programa foi incluído na grade em um momento em que a TV Brasil passava por alterações, após a realização de 

uma pesquisa qualitativa sobre a percepção da TV. 

 
5 Vale destacar que em 24 de abril o programa ganhou nova vinheta e cenário. 

 
6Retirado do site oficial do programa Fique Ligado: http://tvbrasil.ebc.com.br/fiqueligado 

http://tvbrasil.ebc.com.br/fiqueligado
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espera de uma TV Pública seguindo o princípio de “complementaridade entre os 

sistemas privado, público e estatal”7, pois como observa o jornalista especializado no 

gênero de cultura, Daniel Piza, em seu livro Jornalismo Cultural (2004): “Os assuntos 

preferidos, por extensão, são o cinema americano, a TV brasileira e a música pop, que 

dominam as tabelas de consumo cultural”, algo que mostra como o jornalismo tem 

pouco espaço não só para cultura, mas também no que se refere a escolha dos temas 

abordados em relação ao gênero.  

 

O pouco espaço da cultura no telejornalismo 

 

Para pensar a ideia de diferencial do programa Fique Ligado a partir de sua 

promessa ao telespectador é importante ter em vista o espaço dado a editoria de cultura 

no telejornalismo diário.  

O jornalista Piza, que em sua carreira trabalhou muito com esse gênero, em seu 

livro Jornalismo Cultural (2004) faz uma análise sobre o gênero no Brasil, refletindo o 

sobre o espaço dessa editoria no jornalismo diário. 

Na TV, com a exceção da rede estatal (assim como no rádio) e outro 

canal a cabo mais segmentado, programas culturais são raros também. 

Os telejornais só entram na área cultural quando há algum morto 

célebre, alguma exposição muito promovida que promete fazer filas na 

cidade ou mais uma vez alguma estreia chamativa no cinema para o fim 

de semana” (PIZA, 2004) 
 

No artigo: Representações Da Arte Em Reportagens Televisivas: O Lugar Do 

Jornalismo Cultural da estudante de Graduação do Curso de Jornalismo da ECA-USP 

Sofia Franco Guilherme, apresentado no Intercom Sudeste de 2015. Foi realizada uma 

pesquisa analisando as edições de 2012, dos telejornais diários de maior visibilidade 

nacional segundo seu estudo (Jornal Nacional, Jornal Hoje, Jornal da Record, Jornal do 

SBT e Jornal da Cultura). A graduanda Guilherme chegou a conclusão que há pouca 

representatividade e tempo de exibições de matérias culturais nos telejornais em sua 

amostragem: 

Ainda assim as reportagens que formariam uma editoria de cultura no 

telejornalismo diário estão espalhadas na programação e possuem um 

número pouco representativo se comparadas com as demais editorias. A 

cultura ainda não conseguiu estabelecer a sua identidade e se encontram 

em constante disputa por espaço na divisão temática que o 

telejornalismo opera sobre o espaço público. (GUILHERME, 2015) 

                                                 
7 art. 4o do Decreto no 6.246, 2007. Disponível em: http://www.ebc.com.br/institucional/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6246.htm#art4
http://www.ebc.com.br/institucional/
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E até mesmo no telejornalismo da TV Pública onde o pluralismo e diversidade é 

mais exigido, a cultura por vezes, não possui tanto espaço em relação há outras 

editorias. Algo que se pode perceber pela análise do jornalismo da TV Brasil realizado 

pelo grupo “Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais” a pedido da EBC 

entre 2010 e 2011 no artigo: Avaliação do Telejornalismo da TV Brasil – 

Monitoramento do Cumprimento dos Direitos à Comunicação e à Informação8. Na 

pesquisa se verificou que no jornal Repórter Brasil Noite, que possui o horário mais 

próximo dos telejornais das TVs comerciais mais assistidos, menos de 8% em média das 

temáticas das matérias eram voltadas para editoria de Cultura/Comportamento 

(importante apontar que a pesquisa na divisão para sua avaliação categorizou Cultura e 

Comportamento como um tema único). Mas vale destacar que se observou nesse estudo 

uma significativa regularidade em matérias com a temática de cultura, e um espaço 

maior a essa editoria nos jornais da manhã e tarde, algo bastante representativo para o 

gênero. 

Piza ainda observa que quando aparecem na mídia matérias de cultura as pautas 

dificilmente cumprem com a ideia de diversidade que essa editoria deveria se propor: 

É por isso que há uma insatisfação mais ou menos geral, e muito forte 

em certos meios, com momento atual desse jornalismo, especialmente 

nos cadernos da grande imprensa. 

Há três males comumente apontados. O primeiro atrelado à agenda- ao 

filme que estreia hoje, ao disco que será lançado mês que vem, etc. - e 

com isso um domínio muito grande de nomes já bem-sucedidos, dos 

eventos de grande bilheteria previsível, das celebridades e grifes. 

(PIZA, 2004) 

 

Partindo dessas premissas pode se acreditar, que um programa com a promessa 

principal de trazer um noticiário voltado exclusivamente a cultura, já possa de certa 

maneira significar um ponto de deslocamento do que é apresentado nas TVs comercias. 

E o programa ainda se propõe a trazer algo mais alternativo e diverso dentro do próprio 

gênero cultura, se voltando a cultura regional do país normalmente pouco representada e 

gêneros como o documentário que normalmente tem pouca visibilidade, podendo por 

tanto possivelmente ser um contra ponto de jornalístico televisivo.  

 

ANALISANDO O PROGRAMA FIQUE LIGADO 

                                                 
8Site da EBC com o relatório completo da análise realizada: 

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/ufjf_relatoriotelejornalismoebc.pdf 

http://www.ebc.com.br/institucional/sites/_institucional/files/ufjf_relatoriotelejornalismoebc.pdf
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Nesse artigo propomos uma análise tendo como base a Análise da Materialidade 

Audiovisual, conceito desenvolvido no âmbito do Laboratório de Jornalismo e 

Narrativas Audiovisuais (CNPq-UFJF) por Coutinho, como possível metodologia de 

análise de objetos audiovisuais. A proposta é pensar na produção de modo geral 

texto+som+imagem+tempo+edição, haja vista que a recepção se dá pelo todo e não de 

maneira fragmentada. Dessa maneira pensa-se que a interpretação gerada a partir dessa 

metodologia seja mais completa ao possibilitar a observação de todos os aspectos do 

audiovisual sem decomposições.  

Apresentamos a análise da materialidade audiovisual como proposta de 

uma metodologia para chamar de nossa, que busca aproximar-se das 

especificidades do fazer, investigar e narrar o telejornalismo. Os 

procedimentos aqui descritos, [...] buscam explicitar aspectos da 

narrativa telejornalística, preservadas as marcas da materialidade 

audiovisual que as constituem, tendo como princípio não a 

decomposição de texto/som/imagem. (COUTINHO, Iluska. 2016) 

Utilizando essa metodologia para análise do objeto pretende-se verificar até que 

ponto o jornalístico de cultura Fique Ligado cumpre com a promessa que assume de 

trazer mais pluralidade e diversidade em seu conteúdo. Para tal leva-se em consideração 

que a produção é exibida no canal público TV Brasil da Agência Brasileira de 

Comunicação (EBC), assim tem o compromisso de seguir alguns princípios 

determinados por decreto, dentre os quais destacamos:  

complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal; 

promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de fontes de 

produção e distribuição do conteúdo; promoção da cultura nacional, 

estímulo à produção regional e à produção independente; apoiar 

processos de inclusão social e socialização da produção de 

conhecimento, garantindo espaços para exibição de produções regionais 

e independentes; buscar excelência em conteúdos e linguagens e 

desenvolver formatos criativos e inovadores, constituindo-se em centro 

de inovação e formação de talentos; direcionar sua produção e 

programação pelas finalidades educativas, artísticas, culturais, 

informativas, científicas e promotoras da cidadania, sem com isso 

retirar seu caráter competitivo na busca do interesse do maior número 

de ouvintes ou telespectadores. (art. 4o do Decreto no 6.246, 2007)  

 

Para se realizar essa análise aplicaremos de maneira adaptada ao nosso objeto, a 

matriz de verificadores de qualidade da TV Pública proposta por Oliveira Filho e 

Coutinho (2015) no “Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais”, da 

Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Recortamos nessa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6246.htm#art4
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matriz de verificadores de qualidade o eixo que se refere a Pluralidade, Diversidade e 

Regionalismo9. A partir desse eixo realizaremos uma análise de conteúdo procurando 

descrever os temas abordados no programa e assim observar se eles possuem essa 

característica em seu conteúdo. 

O recorte empírico da análise é composto por uma amostra de cinco edições do 

programa. Por se tratar de um noticiário diário, veiculado de 2ª a 6ª, buscamos 

selecionar um programa de cada dia da semana e de meses diferentes, na tentativa de 

dar conta de observar melhor o conteúdo do produto dentro de sua periodicidade.  

As edições analisadas foram tomadas de forma a contemplar uma semana 

composta a partir das emissões veiculadas nos últimos cinco meses desse ano: 17 de 

março (sexta-feira); 18 de abril (terça-feira); 24 de maio (quarta-feira); 22 de junho 

(quinta-feira); 3 de julho (segunda-feira). 

 

Formato das matérias 

O programa não traz grandes inovações quanto ao formato das matérias e das 

notícias. O formato normalmente utilizado é o mesmo encontrado nos telejornais de 

emissoras comercias. Porém utilizados com menos recursos. Algo que é de certa forma 

recorrente no telejornalismo da TV Brasil sendo percebido em estudos anteriores, como 

na avaliação dos telejornais dessa emissora, já citada nesse artigo, realizada pelo grupo 

“Laboratório de Jornalismo e Narrativas Audiovisuais”10 e observado também por 

Oliveira Filho em seu artigo: A TV Pública no Brasil: a Evolução Histórica do Formato 

e o Papel da TV Brasil na Promoção do Jornalismo Cidadão, (2013). 

As noticias internacionais, apareceram como superficiais. A constatação 

pode ser explicada pela dificuldade em enviar e manter correspondentes 

no exterior – realidade mais próxima das grandes empresas de 

comunicação, que possuem recursos para manter o “padrão globo de 

qualidade” – no que se refere a questões técnicas. (OLIVEIRA FILHO) 

 

O programa sempre conta com a entrada normalmente no segundo bloco da 

comentarista de cinema Ana Karina de Carvalho que traz informações sobre festivais e 

premiações de cinema nacionais e internacionais. E todas as quintas há um quadro com 

a participação da repórter Sarah Quines, que traz uma agenda cultural para o fim de 

                                                 
9Artigo com a matriz de verificadores de qualidade da TV Pública completa: 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3557-1.pdf 

 
10Referente ao artigo já citado “Avaliação do Telejornalismo da TV Brasil – monitoramento do cumprimento dos 

direitos à comunicação e à informação” com link na nota pé número 8 desse artigo. 

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2015/resumos/R10-3557-1.pdf


 

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

 

 7 

semana. E sempre há uma agenda no segundo bloco com normalmente três shows que 

irão ocorrer no país. 

É importante destacar que a TV Púbica não dispõem dos mesmos recursos 

financeiros e tecnológicos das TVs comerciais, tendo em vista que ela é mantida 

somente com a verba disponibilizada pelo governo. Dessa maneira ela busca outras 

maneiras mais simplificadas de trazer as informações em suas programações. 

No caso da produção em análise isso é claramente perceptível.  

As notícias são em sua maioria dadas através de notas cobertas (matéria que é 

lida pelo apresentador do jornal, sendo coberta por imagens após a leitura da cabeça) 

somadas a trechos de vídeos sobre o que é a notícia, como por exemplo parte do trailer 

de um filme ou clipe de música do qual a matéria se refere.  Em alguns casos são dadas 

apenas notas peladas (também conhecidas como notas secas, são matérias lidas pelo 

apresentador do jornal sem o uso de nenhuma imagem de ilustração). Há pouca 

utilização de VTs e matérias mais completas. Esse formato pode ser explicado pela 

precariedade de recursos. Pois de certa maneira isso dificulta o deslocamento de 

repórteres para cobrirem, por exemplo, os eventos internacionais e nacionais onde não 

há emissoras parceiras da TV Brasil. Tendo em vista que exposições nacionais, 

dependendo do local da mostra (exemplos: São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão onde 

há redações com repórteres que produzem para o canal) normalmente recebem matérias 

mais elaboradas com a utilização de mais recursos como passagem, entrevistas, off e em 

alguns casos entradas ao vivo. O outro fator que também propicia esse formato são as 

pautas estarem relacionadas a eventos que ainda irão ocorrer, já que o programa tem o 

objetivo de trazer as novidades relacionadas a cultura o que vai ao encontro de estreias 

no cinema e teatro, lançamentos na música, shows e exposições que estão para ocorrer. 

Levando isso em consideração procura-se nessa análise priorizar o conteúdo e as 

pautas apresentadas no objeto em investigação. E destacamos na análise quando são 

realizadas matérias mais completas. 

 

Conteúdo e pautas 

 

Se percebe nas matérias uma forte preocupação em trazer notícias culturais mais 

alternativas. Buscando mostrar grupos culturais que não possuem ou possuem pouco 

espaço na mídia mais comercial, e que normalmente não têm a “audiência” do público.  
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Edição do dia 17 de março, sexta-feira 

A edição traz apenas três notícias que envolvem produções mais famosas e 

conhecidas, sendo apenas duas delas de âmbito internacional: uma referente ao novo 

trailer do filme “Transformers: O último cavalheiro”, outra sobre uma nova ferramenta 

implementada na rede social Facebook e uma sobre o anúncio de novas atrações no 

próximo Rock in Rio. 

Há também nessa edição matérias sobre documentários, gênero que 

normalmente não é representado na grande mídia. Uma delas ainda traz filmes nacionais 

e dirigidos por mulheres, gênero que tem pouco espaço nessa profissão. Um exemplo 

disso é a matéria sobre a produção nacional "Era o Hotel Cambridge" dirigida por 

Eliane Caffé, que ainda traz em seu enredo uma denúncia aos problemas sociais do país. 

Também são pautadas exposições e pequenos festivais de cinema. Como a 

exposição “Réplicas de Gaúdi Barcelona 1900”, no Rio de Janeiro (em uma entrada ao 

vivo com um repórter) e “O Cinema por Elas”, mostra que apresenta só filmes dirigidos 

por mulheres, no Cine Praia Grande. 

Traz também artistas pouco conhecidos do grande público, como o duo de pop 

rock “Vespas Mandarinas” e a cantora Maíra Freitas. 

Porém quanto a matérias mais regionalistas o programa traz uma notícia sobre a 

estreia da peça “Bispo” sobre o artista sergipano Arthur Bispo Rosário. 

Nas matérias de curiosidades é noticiado um prêmio internacional (MIP) 

recebido pelo Museu do Amanhã por se tratar de uma construção inovadora na 

utilização de tecnologia para sustentabilidade. 

 

Edição do dia 18 de abril, terça-feira 

O programa traz em pauta vários festivais de cinema, como o maior festival de 

documentários: “É tudo Verdade”, e o de filmes curtíssimos em Brasília “Lobo 

Festival”.  

E também o festival de música “Circadélica” em que a cantora LGBTTI Liniker 

recebeu destaque. 

Apresentou também mostras mais alternativas e algumas regionais. Como a 

mostra de fotografias de Renato Soares “Índios Brasileiros”, a exposição 
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“Contaminações” inspirada no livro “Zero” de Inácio Loiola Brandão e a exposição de 

um artista israelense que transformou as pinturas de Pablo Picasso em esculturas. 

Mais diferente foi uma matéria sobre o ex-jogador de futebol Wendell Lira, que 

se tornou youtuber, e faz vídeos jogando vídeo game com temática de futebol. 

Como curiosidades a notícia foi sobre o novo mapa noturno do planeta feito pela 

Nasa. 

 

Edição do dia 24 de maio, quarta-feira 

Essa edição fugiu um pouco do modelo das anteriores ao trazer muitas notícias 

internacionais durante quase todo o primeiro bloco. Como o anúncio da sequência do 

filme “Top Gun”, o “Festival de Cannes”, a nova temporada da clássica série de David 

Linch “Twin Peaks” e o lançamento do trailer do filme o “Extraordinário” e de 

“Homem Aranha de Volta ao Lar” (esse no segundo bloco). 

Mas os outros dois blocos trouxeram pautas mais nacionais e regionais. Como a 

exposição de Xilografura em Alagoas, a mostra “Sesc de Cinema no Maranhão” com 

filmes maranhenses. 

Como curiosidade trouxe uma matéria sobre um game que teve seu lançamento 

adiado devido ao atendo em Manchester durante o show da cantora americana Ariana 

Grande. E o lançamento de um aplicativo do Ministério do Trabalho para facilitar a 

busca por vagas de emprego. 

 

Edição do dia 22 de junho, quinta-feira 

Essa edição apresentou matérias, mais diversificadas e regionalistas dentre as 

analisadas, mas a maioria em torno das cidades e cultura da região Nordeste. Alguns 

exemplos foram as matérias sobre o aniversário do multi-instrumentista alagoano 

Ernesto Pascal; a notícia sobre o “Décimo Campeonato de Quadrilha da Bahia” (matéria 

com VT, o concurso foi coberto, sendo realizadas entrevistas com organizadores, 

público e participantes); e uma matéria sobre o espetáculo “Arraial de Pregoeiros” em 

São Luís (com danças e teatro).  

Porém eventos em outros locais do país também apareceram no programa, como 

a mostra de cinema de Ouro Preto, a exposição Festa Brasileira Fantasia, sobre as 

fantasias feitas por artesãos para as grandes festas populares brasileiras (com destaque 

para os festejos indígenas). E ainda foi noticiada a mostra do pintor espanhol Francisco 
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Di Goia em Curitiba (matéria com VT, cobertura da exposição, com colaboração da TV 

do Paraná). 

No quadro semanal com participação da repórter Sarah Quines foi lembrado que 

naquela data é comemorado o Dia da Música e o programa noticiou as atrações 

especiais que estavam ocorrendo em várias cidades do país em função dessa. Foi 

destacado no quadro que iria ocorrer no Brasil, um tradicional evento artístico criado em 

Paris, que busca o empoderamento feminino e nele apenas mulheres se apresentam. 

De notícias internacionais foi mostrado o novo teaser da sequência do filme 

Blade Ranner e o festival de música inglês muito prestigiado “Glastonbury Festival”, 

em que foi destacada a apresentação do britânico Ed Sheeran. 

A edição ainda noticiou a estreia nos cinemas do documentário nacional 

“Divinas Divas” dirigido por Leandra Leal sobre a primeira geração de artistas travestis 

do Brasil. 

Como curiosidade foi mostrada a criação de um game do clássico Super Mario 

Bros com a utilização de óculos de realidade aumentada e também foi noticiada a dupla 

israelense Static Ben-El, que faz sucesso no Youtube com a música “Tudo bem” que 

traz palavras e rítmos brasileiros. 

 

Edição do dia 3 de julho segunda-feira 

Nessa edição o regionalismo foi representado pela exposição no Maranhão “Bois 

de Papudos: o Urro do Boi”, parte da 3ª edição do projeto Ocupação Trapiche, que 

busca incentivar a cultura local (matéria com VT, cobertura da exposições entrevista 

com os curadores e expositores) e o evento “Conexão Dança” em São Luís (entrevista 

com o coordenador do evento), que busca trazer apresentações artísticas mais 

alternativas de teatro e dança. 

Também foi apresentado a mostra de cinema africano “Cine Joia”, que estava 

ocorrendo no Rio de Janeiro, com filmes produzidos na África; a “Expo Confluências” 

de fotografias no Sesc de São Paulo e o projeto “Encontro mulheres negras”, que busca 

difundir a arte negra feminina. 

Além de mostrar o anúncio da cantora Gretchen na internet que iria participar do 

clipe da música “Swich Swich” da cantora americana Katy Perry. E o lançamento do 

clipe da música “Orgulho de nós 2” de Carlinhos Brown com participação de Ivete 

Sangalo feita para a Parada Gay de Madri. 
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Noticiou ainda o lançamento do trailer do filme internacional “Atômica”. 

E apresentou uma entrevista com a cineasta brasileira Sabrina Bogado falando 

sobre seu último documentário “Amazônia” (em VT). 

Além de trazer uma matéria sobre a Feira do Vinil que estava ocorrendo no Rio 

de Janeiro (matéria com VT, bem completa, cobertura da feira) 

 

CONCLUSÃO 

 

Após análise de algumas edições do telejornal cultural Fique Ligado, podemos 

perceber que há pouco investimento em matérias mais elaboradas e VTs mais 

completos. O programa prioriza passar as informações em formatos mais simplificados 

notas cobertas e peladas. Acreditamos que isso se dá pela escolha das pautas que são 

mais noticiosas, além de muitas vezes essas notícias se referirem a eventos que ainda 

estão para acontecer, por isso não permitem muito a elaboração de matérias.  Mas 

também pensamos que a falta de recursos disponíveis para envio de repórteres para 

cobrir eventos internacionais ou até mesmo nacionais também contribua para a escolha 

desses formatos. Problema esse, aliás, já percebido em outras produções da TV Brasil 

em estudos anteriores sobre o telejornalismo do canal. Dessa forma a pluralidade e 

diversidade acaba afetada e prejudicada. Nota-se que as matérias são muito centradas 

em São Paulo, Rio de Janeiro e Maranhão, onde se há maior facilidade de se produzir 

matérias visto que nesses locais a TV Brasil possui redação própria ou parceiras. É 

preciso destacar que a multiculturalidade brasileira é difícil de ser representada em sua 

completude exatamente por ser muito extensa. 

Porém por se utilizar formatos mais simples o jornalístico poderia buscar tentar 

nesses casos trazer informações de outras localidades como Minas Gerais, do Norte e do 

Sul do Brasil que possuem uma cultura muito rica e quase não aparecem no noticiário. 

Ainda há falhas também no que diz respeito a variedade de atividades culturais 

mostradas. O programa traz muitas notícias relacionadas a cinema, músicas e 

exposições (de esculturas e fotografias), mas há poucas relacionadas a literatura, danças 

e games por exemplo. 

Porém o telejornal também apresenta pontos positivos. Mesmo com falhas o 

programa ainda traz mais diversidade e pluralidade do que normalmente se é visto no 

telejornalismo diário que dá pouco espaço para editoria de cultura. Nesse programa ela 
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está em foco e há uma busca por trazer não só informações ligadas a produções de 

grande destaque no cenário pop cultural, como grandes estreias de filmes e lançamentos 

de músicos famosos, mas também ao que é considerado mais alternativo nesse meio ou 

possui pouca representatividade. Mesmo que seja dado pouco espaço observamos a 

representação de artistas LGBTTI, que normalmente não estão na mídia: caso da 

cantora Liniker e mesmo do documentário Divinas Divas sobre as primeiras travestis 

brasileiras. O Fique Ligado ainda coloca em destaque filmes dirigidos por mulheres, que 

lutam muito por visibilidade nessa profissão, e eventos que valorizam seus trabalhos. 

O jornalístico mesmo que não traga muito variedade quanto ao regionalismo 

ficando mais localizado numa região, ainda assim busca trazer sempre uma ou mais 

matérias de atividades culturais regionais. 

Concluímos, portanto que ainda há muito que se avançar quanto a representação 

do plural e diverso nessa produção, porém observamos que alguns passos importantes 

nesse sentido foram dados. 

O telejornalismo cultural deve trazer o máximo de pluralismo e diversidade 

possível, mostrando os grupos e pessoas normalmente excluídas da sociedade, trazendo 

diversidade étnica, racial, sexual, regional, dando espaço para os artistas e culturas mais 

alternativas. A representatividade deve sempre ser ampliada, como afirma Piza (2004): 

“a cultura é um modo de expandir os horizontes para enxergar melhor o seu entorno. E é 

disso que o jornalismo cultural deve se nutrir”.  

A construção de um material que abranja todo o regionalismo, diversidade e 

pluralidade, em um país tão extenso e rico culturalmente como o nosso, é realmente 

uma tarefa difícil, amplificada pela falta de disponibilização de recursos que o próprio 

sistema televisivo público encontra. Mas apesar dos problemas enfrentados, é dever em 

especial da TV Pública comprar esse desafio. 
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