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| O Congresso 

 

Mídia, poder e a (nova) agenda do capital é o tema do VI Encontro Nacional 

da ULEPICC Brasil 2016 – Capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da 

Informação, da Comunicação e da Cultura, realizado de 9 a 11 de novembro em 

Brasília/DF, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – FAC/UnB.  

Os recentes acontecimentos que levaram no Brasil, como na Venezuela, 

Equador, Honduras, Paraguai, à ruptura institucional tornaram explícitos os desafios e 

fragilidades da democracia liberal, em países com as características históricas e culturais 

dos latino-americanos. O  jogo de cena parlamentar e suas reverberações nas redes e 

mídias expõem e ao mesmo tempo encobrem disputas econômicas, maiores ou menores, 

das quais são as manifestações exteriores e sobre as quais retroagem, na dialética maior 

da luta de classes, que envolve a luta por classificações, significações, simpatias e 

repúdios. Pensar essa nova forma – midiática – de golpe, apoiada nas instituições da 

democracia liberal, Congresso e Justiça, torna-se um imperativo. Ademais, neste 

contexto, uma questão se coloca: como se reordenarão as pautas nos campos da 

comunicação e da cultura a partir de agora em nosso país. 

 

Grupos temáticos 

 

GT1 – Políticas de comunicação 

Coordenação nacional: Profª. Drª. Eula Cabral (FCRB – MinC) 

Coordenação local: Prof. Dr. Murilo Ramos  (UnB) 

Ementa: Objetiva estudar as ações de agentes públicos e privados relativas ao processo 

de regulamentação da mídia em suas diversas fases. Envolve a definição do conjunto de 

normas, princípios, deliberações e práticas locais relacionadas com a administração, 

organização e funcionamento do conjunto do sistema comunicacional. Analisa os 

processos e estratégias locais, regionais e internacionais dos conglomerados de 

comunicação e seu impacto e influência nos governos e na sociedade. Além disso, a 

concentração das comunicações e telecomunicações no Brasil. 
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GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Fernando Oliveira Paulino (PPG-FAC-UnB) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liziane Guazina (UnB) e Jairo Faria (UnB) 

Ementa: Contempla investigações sobre a comunicação desenvolvida no âmbito dos 

movimentos sociais, etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral, 

bem como aquela ligada ao serviço público. Aborda todo tipo de comunicação movida 

por objetivos sociais e de promoção da cidadania, atuantes em oposição à acentuada 

mercantilização da mídia. 

 

GT3 – Indústrias midiáticas 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marcos Dantas (UFRJ) 

Coordenação Local: Profa. Dra. Ellis Regina Araújo da Silva  (UnB) 

Ementa: Enfoca a rede institucional dos produtos comunicacionais que ligam a criação, 

produção, circulação, organização e comercialização de conteúdos de natureza cultural, 

informativa e de entretenimento. Engloba os processos industriais que envolvem 

televisão, cinema, rádio, internet, publicidade, produção editorial, indústria fonográfica, 

design, artes e espetáculos. 

 

GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Verlane Aragão Santos (OBSCOM-UFS) 

Coordenação local: Profa. Dra. Dácia Ibiapina  (UnB) 

Ementa: Abriga pesquisas que retratam o papel econômico, político e sociológico que o 

campo da cultura e das artes assume na sociedade contemporânea. De um lado, engloba 

discussões sobre a atuação do Estado, da participação da sociedade e do mercado nesta 

relação, bem como os mecanismos de financeirização da cultura e das artes. De outro, 

debate a industrialização e mercantilização da cultura e sua implicação na dinâmica 

atual do capitalismo. 

 

GT5 – Teorias e temas emergentes 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) 

Coordenação local: Prof. Dr. Luiz Martino 
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Ementa: Acolhe os trabalhos de fundamentação a partir da matriz teórica da Economia 

Política da Comunicação e da Cultura, suas distintas vertentes e perspectivas 

metodológicas bem como os estudos comparativos e relacionais entre a Economia 

Política da Comunicação e outras correntes teóricas da comunicação e de outras 

disciplinas. 

 

GT6 – Ética, política e epistemologia da informação 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marco Schneider (PPGCI-IBICT/UFRJ e PPGMC-

UFF) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liliane Machado (UnB) 

Ementa: O objetivo geral do GT é fortalecer a presença da Ciência da Informação no 

âmbito da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, com ênfase 

no debate em torno das questões éticas, políticas e epistemológicas correlatas, bem 

como em suas interconexões teóricas e aplicadas. 

 

GT7- Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da Comunicação e da 

Cultura 

Coordenação: Profas. Dras. Elen Geraldes (PPG-FAC-UnB) e Janara Sousa (PPG-

FAC-UnB) 

Ementa: O objetivo do GT é estimular a participação de pesquisadores da graduação, 

das mais diversas áreas, no Evento a partir da pesquisa na área de Economia Política da 

Comunicação, Informação e Cultura. 

 

 

Coordenadores 

 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Luísa Martins Barroso Montenegro (UnB) http://lattes.cnpq.br/6231520355201599 

Marcos Dantas Loureiro (UFRJ) http://lattes.cnpq.br/8920113816573321 

Natália Oliveira Teles (UnB) http://lattes.cnpq.br/9581967936060931 

Vanessa Negrini (UnB) http://lattes.cnpq.br/9835944306956139 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/6231520355201599
http://lattes.cnpq.br/8920113816573321
http://lattes.cnpq.br/9581967936060931
http://lattes.cnpq.br/9835944306956139
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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Equipe de apoio 

 

Flávia Pereira da Rocha (UnB) http://lattes.cnpq.br/9965830878191170 

Nayara Helou Chubaci Güércio (UnB) http://lattes.cnpq.br/5087954516729051 

Pedro Ivo de Sá Guimarães (UnB)  http://lattes.cnpq.br/6566465746160266 

Silvana Pena de Sá (UnB) http://lattes.cnpq.br/4490599542425305 

 

Comitê Técnico-Científico 

 

Délcia Vidal (UnB) http://lattes.cnpq.br/2672598563988361 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Ellis Regina Araújo da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/8819506375701154 

Eula Cabral (FCRB-Minc) http://lattes.cnpq.br/1180749525319069 

Fernando Oliveira Paulino (UnB) http://lattes.cnpq.br/2907708501435465 

Liliane Maria Macedo Machado (UnB) http://lattes.cnpq.br/4419127208068044 

Luiz Martino (UnB) http://lattes.cnpq.br/9545839725442236 

Luiz Martins da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/9014912050610602 

Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) http://lattes.cnpq.br/4263428043620385 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

  

http://lattes.cnpq.br/9965830878191170
http://lattes.cnpq.br/5087954516729051
http://lattes.cnpq.br/6566465746160266
http://lattes.cnpq.br/4490599542425305
http://lattes.cnpq.br/2672598563988361
http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/8819506375701154
http://lattes.cnpq.br/1180749525319069
http://lattes.cnpq.br/2907708501435465
http://lattes.cnpq.br/4419127208068044
http://lattes.cnpq.br/9545839725442236
http://lattes.cnpq.br/9014912050610602
http://lattes.cnpq.br/4263428043620385
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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| Programação Geral 

 

Dia 09/11 | quarta-feira 

 

13h 
Recepção e Credenciamento 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

14h às 

17h 

Mesa Socicom: A Comunicação Pública e seus percalços recentes no Brasil – 

Ruy Lopes (USP); Nelia Del Bianco (UnB); Ivonete Lopes (Universidade 

Federal de Viçosa); Rita Freire (EBC); Bia Barbosa (Intervozes). 

Mediação: Marcos Urupá (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

15h às 

17h30 

Jornada dos Doutorandos 

Local: Sala B8 (Edifício Benedito Coutinho) 

18h às 

19h 

Coquetel 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Lançamento de Livros 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

19h às 

22h 

Mesa de abertura – “A mídia e o processo político brasileiro”, com Franklin 

Martins e Tereza Cruvinel. 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 10/11 | quinta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 1 – Internet: sua economia e suas políticas 

Marcos Dantas (UFRJ), César Bolaño (UFS) e Eduardo Villanueva (Peru). 

Mediação: Janara Sousa (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

9h às 

11h30 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

10h30 às 

10h45 

Coffee Break 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 2 – Ciência, tecnologia e inovação  

Abrahan Sicsu (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT). 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 
GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 
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17h30 GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Assembleia Geral da ULEPICC-Brasil 

Local: Sala A7 (mesma sala da coordenação geral do evento) 

19h às 22h 

Painel 3 – Políticas Públicas Audiovisuais  

Sérgio Ribeiro (UnB); Flávia Rocha (UnB); Lizely Borges (UnB); Luísa 

Montenegro (UnB) e Natália Teles (UnB). 

Mediação: Dácia Ibiapina 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 11/11 | sexta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 4 – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento 

Ruy Sardinha Lopes (USP) e Antônio Rubim (UFBA).  

Mediação: Anita Simis (UNESP) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

10h30 às 

10h45 

CoffeeBreak 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 5 – Setores do capital e financiamentos de campanha 

Bruno Lima Rocha (UNISINOS), Marco Schneider (IBICT/UFRJ) e Arthur 

Bezerra (IBICT). 

Mediação: Rodrigo Braz (UnB)  

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 

17h30 

GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 

GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 
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Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura e Lei de acesso a informação 

Local: Sala A6 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 

Mesa de Encerramento: Mídia ativismo e Mídia livrismo 

Mídia Ninja; Bia Barbosa (Intervozes); Pedro Rafael (FNDC); Antonio 

Escrivão Filho (Direito Achado na Rua), Murilo Ramos (UnB). 

Mediação: Vanessa Negrini (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

Meia 

noite 

Confraternização  de Encerramento – Festa Pequila com Je Treme mon 

Amour (DJS Tide e Zalma)  

Local: SCS Quadra 5 Bloco C loja 108|110 .  

Valor da entrada: 20 reais (até 00h30, com apresentação do crachá do 

evento) 
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Políticas de Comunicação Comunitária no Brasil: 

o que foi, o que deixou de ser e o que se avizinha
1
 

Adilson Vaz Cabral Filho
2
 

 

 

Resumo 

Este artigo articula políticas de Comunicação Comunitária a uma análise sistêmica da radiodifusão 

brasileira, atualizando quadro de referências inicialmente proposto (CABRAL FILHO e CABRAL, 

2011). Parte de pesquisa bibliográfica e documental, ressaltando a necessidade de enfrentar a ocupação 

equitativa do espectro eletromagnético (cf Artigo 223 da CF) e o incremento de mecanismos de cogestão 

para políticas da área.  

Palavras-chave: Políticas de Comunicação Comunitária, Sistema Público de 

Comunicação, Apropriação Social das TICs, Direito Humano à Comunicação. 
 

Abstract 

This article articulates Community Communication Policies to a systemic analysis of brazilian 

broadcasting, updating a reference framework initially proposed (CABRAL FILHO and CABRAL, 2011). 

Based on bibliographic and documental research, it stresses the need of demanding the equitative 

ocupation of electromagnetic spectrum (according to the Article 223 of the Federal Constitutuion) and 

the increasing of co-management  mechanisms to the policies in the area.  

Keywords: Community Communication Policies, Public System of Communication, 

Social Appropriation of ICTs, Communication Human Right. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Artigo apresentado ao GT1 – Políticas de Comunicação, VI Encontro Nacional da ULEPICC-Brasil, de 09 

a 11 de novembro de 2016, em Brasília-DF. 
2
 Professor do Curso de Comunicação Social e dos Programas de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano e 

de Estudos Pós-graduados em Políica Social da UFF. Email: acabral@comunicacao.pro.br. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo parte de uma reflexão no campo da Comunicação Comunitária, que 

busca articular a formulação e a implementação de suas políticas com a compreensão de 

um quadro sistêmico da radiodifusão brasileira, em comparação com outras realidades 

nacionais da América Latina e outros contextos. 

Remetendo a um quadro de análise proposto inicialmente em 2010 e que vem 

sendo aplicado a outros contextos, cabe compreender a extensão de modificações na 

referida política diante da transformação no contexto político nacional. Ao salientar a 

importância da persistência da análise sistêmica em sucessivos contextos no âmbito 

nacional, pretende-se investigar a própria validade e possível necessidade de atualização 

do próprio quadro de análise, apontando questões relevantes que emergiram ou se 

demonstraram inconclusas diante das transformações ocorridas no momento presente, 

bem como reforçando a necessidade de serem estabelecidos desafios claros a serem 

perseguidos no tocante às políticas para o setor. 

Parte da pesquisa bibliográfica, a partir de autores de referência na articulação 

entre Comunicação Comunitária, Políticas de Comunicação e Economia Política da 

Comunicação, articulando, em sua fundamentação teórica, conceitos relacionados à 

comunicação produzida pela sociedade organizada (PERUZZO, 2008), às tentativas de 

enquadramento regulatório em diversos autores (CABRAL FILHO, 2015; GERMANO, 

2010 e LIMA, 2011) e à relação das Políticas de Comunicação com o setor comunitário 

em (MORAES, 2011; RAMOS, 2007). 

Trabalhando também com pesquisa documental fundamentada em leis, decretos e 

portarias de referência no setor da Comunicação Comunitária, bem como relatórios e/ou 

manifestos públicos do e sobre o setor, a pesquisa ressalta a necessidade de articulação 

de organizações acadêmicas e sociais mais amplas, não apenas específicas no campo da 

comunicação, em torno de mecanismos de cogestão como conselhos, conferências e 

audiências públicas para a formulação, a implementação e o monitoramento de políticas 

para a área, bem como ressalta a visibilidade do setor comunitário no contexto do 

sistema público de comunicação. 
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1. Perspectiva comparada em perspectiva temporal 

No artigo “Mídia da sociedade civil, direitos à comunicação e a transição para o 

digital no Brasil: estabelecendo uma estrutura analítica para uma perspectiva comparada 

internacional” (CABRAL FILHO e CABRAL, 2011), elaborado em função da 

deflagração da ainda incipiente digitalização da TV no Brasil, é ressaltada a necessidade 

de demarcar distinções que compreendam o sistema público de comunicação como 

privado não-comercial ou público não-estatal, pois 

se, em relação ao primeiro termo, o interesse e o caráter são suficientes para 

estabelecer a devida distinção, cabe, diante da segunda abordagem, afirmar a 

capacidade da sociedade organizada em grupos sem fins lucrativos, distinta 

do Estado e seu sistema estatal de comunicação, de gerir um sistema de 

comunicação do povo, do público por sua própria natureza. 

 

Ao estabelecer princípios para estabelecer uma referência jurídica para o sistema 

público de comunicação, salienta-se ainda que “uma série de indicadores necessitam 

ainda ser formulados e afirmados coletivamente como referência e orientação para 

iniciativas distintas que almejem atuar nessa perspectiva”, sendo que um dos “grandes 

impasses e desafios é o da apropriação dos processos de digitalização das comunicações 

na expressão da autonomia popular visando a configuração de suas iniciativas”. 

Assim, a partir do cenário brasileiro, compreende-se a necessidade de 

identificar eixos e questões chave visando elaborar um quadro de referências 

comparativo entre países, para compreender a atual situação mundial da 

digitalização do rádio e da TV, bem como seus principais avanços e 

demandas na afirmação da comunicação como direito humano. 

 

Dessa forma, são conformadas as bases para uma reflexão que busca responder 

uma série de questões gerais que já apontam a necessidade de compreender as 

articulações entre iniciativas de comunicação comunitária e o papel regulatório e de 

implementação das políticas públicas por parte do Estado: 

Quais novas possibilidades para iniciativas de difusão baseadas nas pessoas / 

nas comunidades a transmissão de TV e rádio digital está oferecendo? 

Quais incrementos estão sendo feitos por ativistas nas comunidades e demais 

grupos a fim de aumentar a apropriação social da transmissão digital? 

Qual o papel do Estado na disposição de empoderar pessoas para conduzir 

tais iniciativas na programação, produção, gestão de emissoras e na 

participação política? 

Como o Estado ou outros atores lidam com o financiamento ou outros tipos 

de apoio a estas iniciativas? 

 

A insuficiência em compreender a complexidade dessas questões levou à 

formulação dos seguintes aspectos, dispostos no quadro de referências a seguir, a ser 
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trabalhado a partir da análise mais aprofundada de um determinado país: 

PAÍS 

Legislação Sustentação Papel do Estado 

Qual? (marcos legais,  

características) 

(fundos específicos, 

publicidade) 

Fomenta? / Regula? / Fiscaliza? 

Dá suporte financeiro? / 

Capacita? Como? (livre - autorizada – 

não permitida) 

Participação social Funcionamento Abrangência 

na gestão? / 

na programação e produção? 

Potência? / Rede? / 

Quais frequências? 

Alcance? Oportunidades? 

 

A aplicação de um estudo mais amplo a partir do caso brasileiro poderia ser 

apresentado sob a seguinte configuração: 

BRASIL 

Legislação Sustentação Papel do Estado 

Qual? Decreto 5820/2006 

e portarias 489/2010 

e 189/2012. 

Fundos específicos e limitados 

na forma de recursos humanos, 

infra-estrutura e custeio através 

de editais (mais relacionados à 

TV).  

Patrocínio na forma de apoio 

cultural 

Gestor do canal, orienta formação 

de conselho, delineia 

programação e produção. 

Como? Na TV permite 

Canal da Cidadania. 

Participação social Funcionamento Abrangência 

Envio de conteúdos solicitados, 

mas não há deliberação 

específica para os Canais da 

Cidadania. 

Não há definição sobre rádio 

digital. Canais da cidadania 

ocuparão UHF alto (canais 60 a 

69) 

1 canal por cidade, 380 canais 

onde já existe TV a Cabo já estão 

sendo habilitados, mas minoria é 

comunitário de fato. 

 

A partir daí é que se colocam os problemas relacionados ao que este artigo se 

propõe a abordar. Ainda que adequados como ponto de partida para definir quadros de 

referência, é necessário compreender que tais aspectos levantados são passíveis de 

modificação diante de fatores sócio-culturais, políticos, econômicos, entre outros, sendo 

que os aspectos comparativos também podem ser trabalhados em função do tempo. 

A uma análise que busca dar conta da incidência do Estado e de aspectos políticos 

relacionados com as iniciativas de comunicação comunitária, cabe compreender o 

acompanhamento permanente dos aspectos levados em consideração para a composição 

de um quadro adequado. Pode-se compreender, inclusive, que não se trata de um quadro 

estático, mas de um cenário dinâmico, atravessado por uma complexidade de fatores 

que cabem ser levados em consideração. Assim, são atendidas, de certo modo, as 

expectativas com o artigo introdutório, ponto de partida dessa reflexão: 

refletir questões específicas em textos de apoio similares, percebendo a 

importância desse quadro no que consiste as iniciativas de difusão do rádio e 

da TV pela sociedade civil, no contexto de uma política de mídia global mais 
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ampla, capaz de reconhecer a capacidade da sociedade como ator midiático, 

para além do Estado e do Mercado. 

 

Posteriormente, em estágio pós-doutoral realizado em Madri, foi possível 

comparar as iniciativas comunitárias de comunicação em TV no Brasil e na Espanha, 

buscando “o desenvolvimento de um método que envolvesse elementos e etapas 

fundamentais do processo de investigação, possibilitando assim sua maior abrangência, 

bem como a construção de referências para estudos futuros” (CABRAL, 2015, p.106), 

compreendendo as seguintes etapas:  

1. Funcionamento do Estado espanhol: suas atribuições e participações de 

cada setor na elaboração e implementação de políticas públicas no setor. 

2. Principais atores sociais e acadêmicos, com trabalhos publicados e textos 

formulados sobre o desenvolvimento e as perspectivas da área. 

3. Principais leis e ações políticas, relacionadas com as questões propostas 

pelos atores, que já tenham sido aprovadas ou em fase de elaboração.  

4. Principais debates em curso, relacionados tanto com os pontos principais a 

serem trabalhados a partir da legislação já aprovada ou a ser viabilizada. 

5. Construção de demandas futuras, relacionadas a questões decorrentes do 

próprio desenvolvimento das iniciativas comunitárias, que originam uma 

nova necessidade de formulação de políticas e regulamentações derivadas. 

 

Essa estrutura permitiu estabelecer o projeto “Políticas locais de Comunicação 

Comunitária na América Latina”, ainda em fase inicial, cuja proposta é identificar a 

visibilidade da Comunicação nas estruturas de governo dos distintos países, 

compreender as legislações específicas relacionadas à radiodifusão comunitária, bem 

como formas de promover sustentabilidade e sustento por parte das iniciativas de 

comunicação comunitária a luz das regulamentações e regulações existentes. 

Dessa forma, busca-se compreender outras realidades a partir de aspectos 

similares de práticas e demandas de iniciativas comunitárias de comunicação, que 

podem se refletir em novas regulamentações. Ao mesmo tempo, são identificadas 

questões específicas, relacionadas a distintas estruturas de Estado, conformações 

empresariais e mobilizações de ativistas de comunicação comunitária. 

Compreender, contextualizar e colocar tais mudanças em perspectiva comparada, 

a partir dos mais diferentes aspectos envolvidos, é uma tarefa ampla e desafiadora. As 

informações relacionadas aos países latino-americanos estão sendo atualizadas e 

disponibilizadas num portal intitulado ProLocal, disponível em http://www.prolocal.uff. 

br, contribuindo para fomentar futuras pesquisas. 

Para além dos aspectos apontados, especialmente no âmbito deste artigo, cabe 
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compreender a pertinência da investigação sobre questões que influenciaram as políticas 

locais de Comunicação Comunitária no Brasil ao longo dos últimos governos, no 

sentido de identificar transformações significativas que atualizem o quadro de 

referências e evidenciem aspectos distintos. Se é pertinente que categorias de análise se 

transformam significativamente ao longo do tempo, a partir de aspectos relevantes, 

porém distintos, a realização de pesquisas sistemáticas e contínuas servirá para melhor 

compreender a temática da Comunicação Comunitária e suas implicações que sua 

apresentação a partir de quadros que remetem a um determinado contexto temporal. 

 

1.1. Caminho lento na década ampliada  

Não é possível dizer que o Brasil tenha perdido todas as oportunidades na área de 

Comunicação Comunitária ao longo dos últimos 15 anos, período compreendido por 

Gabriel Kaplún como a década ampla. Entretanto, é necessário reconhecer que o 

caminho foi extremamente lento em comparação a outros países latinoamericanos, que 

também vivenciaram governos progressistas em seus mandatos. Cabe aqui trazer 

algumas iniciativas relevantes para a Comunicação Comunitária, problematizando suas 

conquistas para, posteriormente, apontar desafios a serem enfrentados. 

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) nasceu no marco do Decreto 

5820/2006, que define as principais características da TV Digital no Brasil, 

incorporando estruturas já criadas em torno da Radiobrás e da TVE Brasil. Foi 

regulamentada a partir da Lei 11652/2008, tendo sido acionada pela realização de 

Fóruns Nacionais de TV Pública, em 2007 e 2009, conformando o então chamado 

campo público, com a participação de associações como a ASTRAL - Associação 

Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas (como as TVs Câmara, Senado, Justiça), 

a ABEPEC - Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, a 

ABTU - Associação Brasileira de Televisão Universitária (compreendendo TVs de 

instituições de ensino superior públicas, mas também privadas) e a ABCCOM - 

Associação Brasileira de Canais Comunitários. Embora relacionada com o sistema 

público, a constituição da EBC ainda reforça considerável atrelamento aos governos de 

turno e à estrutura de Estado, o que a aproximaria mais de um sistema estatal, distinta, 

no entanto, no tocante à autonomia de gestão e de diálogo com a sociedade na 

composição de seus temas e conteúdos. 
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A partir da aproximação de diversas organizações e movimentos sociais, 

conduzindo lutas relacionadas à afirmação de direitos humanos e ambientadas na 

formulação de políticas na relação com o Estado através de Conferências públicas, o 

movimento pela democratização da comunicação enfim buscou viabilizar a sua 

Conferência na área de Comunicação e teve sua proposta acolhida em 2009, com a 

realização de sua I Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM). De lá para 

cá não houve, nem por parte dos sucessivos governos de Lula e Dilma, nem mesmo pela 

disposição manifesta das organizações sociais, disposição em dar continuidade a esse 

mecanismo consolidado de cogestão Estado-sociedade. 

A Lei 12485, aprovada em 2011, incorpora a Lei de TV a Cabo, de 1995, 

possibilita aos canais comunitários de TV a Cabo a veiculação em outros modelos de tv 

por assinatura, condicionada à viabilidade técnica das operadoras. Apesar de  

possibilitar a expansão desses canais, fato é que gestoras dos canais comunitários de TV 

a Cabo ainda não se mobilizaram para reservar seus canais junto a operadoras de TVs 

por assinatura no país. 

Com base no Decreto da TV Digital, os Canais da Cidadania foram especificados 

através de portarias, sendo a 489/2012 a que detalha com mais clareza os procedimentos 

para apresentação de propostas sua viabilidade. Para além de uma faixa de âmbito 

municipal e outra estadual, duas são para associações comunitárias, que levam em 

consideração o histórico de atuação de canais comunitários de tv a cabo existentes, 

obtendo pontuação adicional em caso de disputa pela destinação das faixas de 

programação das associações. Trata-se de oportunidade sem equivalência na 

Comunicação brasileira, pois permitiriam a transmissão de conteúdos audiovisuais de 

forma gratuita a toda população. No entanto, o desinteresse político, sob alegação de 

base econômica, por parte de Prefeituras, vem desmobilizando organizações sociais 

potencialmente interessadas na viabilização desses Canais. 

No tocante às rádios comunitárias, os governos de Lula e Dilma não enfrentaram 

diretamente a criminalização do setor, que teve número maior de apreensões que nos 

governos FHC. A Lei de radiodifusão comunitária, sempre questionada pelo setor, 

nunca foi atualizada a despeito de projetos de lei que circulam na Câmara dos 

Deputados, incluindo a tentativa de também regulamentar a televisão comunitária em 

sinal aberto. Por outro lado, foi publicada a Portaria 4334/2015, que regulamenta 
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procedimentos relacionados ao serviço de rádios comunitárias, desburocratizando o 

processo de solicitação de outorgas e flexibilizando publicidade, o que, por si só, já 

contou com reação da ABERT, que anunciou disposição em contestá-la na justiça. 

Os dois mandatos do governo Dilma também não levaram adiante a atualização 

do Marco regulatório da Comunicação, tal como expectativa após a I CONFECOM. 

Dilma chegou a mencionar a regulação econômica da mídia em discurso de campanha 

que a levou ao segundo mandato em 2014, mas não deu prioridade ao tema diante da 

crise que levou ao seu impeachment em 2016. A despeito de investir noutra edição da 

CONFECOM, que poderia reconduzir o debate entre governo, empresas e sociedade 

sobre o desdobramento das quase 700 propostas aprovadas, o movimento pela 

democratização da comunicação lançou a campanha Para expressar a liberdade, que 

buscou mobilizar a sociedade em torno da aprovação de um Projeto de Lei de Iniciativa 

Popular para a aprovação de uma Lei de Mídia Democrática. Para ser encaminhado ao 

Congresso, o projeto necessitava 1 milhão e 300 mil assinaturas, mas desde quando foi 

lançado, em 2011, não conseguiu nem alcançar a metade. 

Desse modo, os assuntos abordados revelam aspectos inconclusos ou mal 

resolvidos, que devem ser levados em consideração numa análise em perspectiva com o 

momento atual. Revelam a necessidade de compreender as iniciativas de Comunicação 

Comunitária como integrantes do conjunto das Políticas de Comunicação e na 

compreensão do funcionamento do Estado, para além do desafio da regulamentação, 

mas da implementação, monitoramento, avaliação e suporte / fomento, componentes de 

políticas públicas em sua amplitude. Além disso, reforçam a demanda por mapeamentos 

contínuos da Comunicação Comunitária, capazes de compreender alterações políticas e 

culturais ao longo de períodos de tempo distintos. Cabem a tais mapeamentos ser 

orientados por bandeiras específicas historicamente afirmadas por seus ativistas, como a 

participação equânime no espectro e na verba pública destinada ao setor. 

 

2. Comunicações a partir do Governo Temer 

Com a posse de Michel Temer como Presidente da República, em 31 de agosto de 

2016, começa a ser desmontada a frágil estrutura relacionada à Comunicação Pública no 

país, bem como as expectativas de uma regulação da mídia, mesmo que circunscrita ao 
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seu aspecto econômico, como declarou Dilma Rousseff, quando ainda candidata ao seu 

segundo mandato. 

Tal processo evidenciou dois elementos de seu breve período no governo: a 

contundência em transformar estruturas anteriores, aproveitando-se do argumento da 

necessidade de enxugar a máquina administrativa e cortar custos, evidenciando 

eficiência na gestão da máquina pública, mas também a pressa em fazer tais mudanças 

aplicando uma agenda que transpôs elementos habituais e esperados do neoliberalismo 

em função de uma reacomodação de forças que sustentaram sujeitos e setores políticos 

que contribuíram com sua transição, evidenciando, por outro lado, que o presente 

governo ainda se sustenta como refém de forças exteriores que o controla e captura a 

própria máquina administrativa do Estado brasileiro. 

O que se apresentou para a Comunicação brasileira foi um reflexo desse 

raciocínio: a reforma ministerial proporcionou a incorporação do antigo Ministério das 

Comunicações ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, fazendo surgir o 

disforme MCTIC – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, sob 

o comando de Gilberto Kassab, do PSD. Apesar de Lia Ribeiro (2016) ter assinalado, 

em matéria para o portal Telesíntese, que a extinção do Ministério das Comunicações 

revela a fragilidade política do setor, a boa recepção das entidades empresariais do setor 

a essa mudança denota que sua invisibilidade contribuiu apenas para desconstruir 

expectativas de políticas da área mais voltadas para a sociedade. 

A confirmação do comando da Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica 

ratifica a vinculação da pasta aos interesses empresariais. Nomeada para o cargo, Vanda 

Jugurtha Bonna Nogueira é conhecida advogada de empresas de radiodifusão junto a 

ANATEL e ao antigo Ministério das Comunicações, conforme noticiou o mesmo Portal 

Telesíntese (AQUINO, 2016), tendo solicitado prioridade a casos de Globo, SBT e 

Record mesmo informalmente no cargo, tal como noticiado na Folha de São Paulo 

(BILENKY, 2016). 

Outro remanejamento importante no desenho da estrutura relacionada à 

Comunicação Social foi a passagem da Secretaria de Comunicação Social, antes 

atrelada diretamente à Presidência da República, para o comando da Casa Civil. A 

secretaria está sob a responsabilidade de Márcio de Freitas Gomes, assessor do PMDB 

desde 2009, envolvido no episódio de recebimento de verbas da conta de campanha da 
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chapa Dilma-Temer, em 2014, além de ter recebido dinheiro repassado à empresa da 

qual era sócio-proprietário quando ainda assessor de Michel Temer na vice-presidência 

da República (SEABRA, 2016; VALENTE, 2016). 

A Secretaria de Comunicação Social (SECOM) no governo Temer segue sendo 

responsável pela distribuição de verba publicitária, já tendo promovido um significativo 

realinhamento de orientação no trato com os veículos públicos. Sob a argumentação de 

não apoiar veículos de comunicação atrelados ao PT e sua militância, reduziu apoio à 

mídia alternativa, incluindo aí veículos regionais, comunitários e educativos. No 

entanto, o argumento de redução do gasto da máquina pública não se adequa, na medida 

em que foram desembolsadas significativas quantias para empresas comerciais, 

relacionadas à base de sustentação do presente governo, tal como apurou Miguel do 

Rosário (2016), do blog O Cafezinho, a partir de dados do extrato de publicidade da 

própria SECOM. 

No tocante à comunicação pública, foi desconstruído o pouco avanço conseguido 

nos governos de Lula e Dilma: tão logo foi empossado, o presidente Temer empenhou-

se em desmontar a estrutura anterior da EBC, destituindo o então presidente Ricardo 

Melo e sinalizando a extinção do Conselho Curador, órgão consultivo da Empresa 

composto por 22 integrantes da sociedade civil, cujo papel era o de “zelar pelos 

princípios e autonomia da Empresa Brasil de Comunicação, impedindo que [houvesse] 

ingerência indevida do Governo e do mercado sobre a programação e gestão da 

comunicação pública”. 

Ricardo Melo até tentou reaver seu mandato junto ao STF, respaldado pela 

própria lei que criou a EBC, a 11652/2008, mas a publicação da Medida Provisória 

744/2016, cujo teor ainda está para ser aprovado no Congresso, foi suficiente para dar 

sequência ao desmonte, promovendo mudanças que já implicam no realinhamento da 

emissora com um projeto de caráter mais institucional e menos autônomo e integrado 

com diferentes segmentos sociais. Em seu lugar, Temer nomeou Laerte Rímoli, ex-

assessor de imprensa do Ministério das Comunicações no governo FHC, ex-

coordenador de campanha à presidência de Aécio Neves (PSDB) em 2014 e ex-diretor 

de comunicação da Câmara dos Deputados, convidado pelo então deputado Eduardo 

Cunha (PMDB). 
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As mídias comunitárias também foram atingidas por tabela no desmonte da 

comunicação pública, já que compreendidas pelo artigo 223 da Constituição Federal 

brasileira como um sistema distinto do estatal e do privado, disntinto dos demais 

sistemas públicos ligados a poderes de Estado com orçamento originários, sem contar 

com fonte original de orçamento através de fundos públicos ou de publicidade 

comercial, apenas apoio cultural mediante patrocínios. 

As perspectivas de sustentabilidade das iniciativas comunitárias de comunicação 

estão sendo frontalmente ameaçadas por um governo cujas práticas já evidenciam e 

demarcam sua vinculação com o setor privado, com a desagregação da sociedade 

organizada sob a argumentação da desvinculação política, apesar de se reconfigurar 

como realinhamento político de fácil arregimentação mediante instrumentos midiáticos 

de caráter comercial e massivo, de controle tradicional em municípios e regiões 

brasileiras distintas. 

Se as políticas de Comunicação tal como vinham sendo conduzidas já eram 

prejudiciais ao setor, o cenário atual é desolador e afeta a ausência de outras políticas 

públicas voltadas para o social, dada a contribuição para o desenvolvimento local que 

tais meios proporcionam em seus locais de atuação. O foco prioritário no sistema 

privado denota a retomada de dispositivos usados em governos anteriores, na medida 

em que o presidente empossado tentou diretamente barrar as duas ADPFs (Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental) existentes no STF contra a manutenção de 

concessões de rádio e tv por parte de deputados e senadores, conforme indica o artigo 

54 da Constituição Federal
3
. Atualmente o Sistema de Acompanhamento de Controle 

Societário da ANATEL (Siacco) indica 40 parlamentares como donos de rádio ou 

televisão, mas se levantadas as participações indiretas o número deve ser ainda maior. 

A manutenção das concessões de rádio e tv a políticos pode sinalizar a liberação 

de novas concessões a parlamentares pelo governo Temer, reeditando a prática da 

                                                           
3
 "Art 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 

I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, 
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato 
obedecer a cláusulas uniformes; 
(…) 
II - desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato 
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; (…)” 
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moeda de troca para apoio em propostas que tramitam no legislativo, como a PEC 55 do 

controle dos gastos públicos, a Reforma da Previdência e a do Ensino Médio, para além 

dos jantares suntuosos no Planalto, contrastantes com a atual situação do país. Não se 

trata apenas de compreender a condução das políticas de Comunicação no cenário 

brasileiro, mas como o cenário político se encontra com o setor das comunicações 

naquilo que o país revela de mais perverso. Não a toa, o procurador-geral da República 

Rodrigo Janot compreende que 

a participação de titulares de mandato eletivo em pessoas jurídicas 

concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de serviços de 

radiodifusão confere a políticos poder de influência indevida sobre 

importantes funções da imprensa, relativas à divulgação de 

informações ao eleitorado e à fiscalização de atos do poder público. 

Viola, por conseguinte, preceitos fundamentais de democracia e 

soberania popular (Constituição da República, artigos 1º , parágrafo 

único, e 14), cidadania (artigo 1º , inciso II), pluralismo político 

(artigo 1º , V), isonomia (artigo 5º), liberdade de expressão 

(artigos 5º , IX, e 220), direito à informação (artigo 5º , XIV), 

legitimidade e normalidade dos pleitos eleitorais (artigos 14, § 9º , e 

60, § 4º, II) e pluripartidarismo (artigo 17) (BRASIL, 2016). 

 

Considerações finais – o que se avizinha para a radiodifusão comunitária? 

Este artigo buscou articular a análise comparativa das políticas de Comunicação 

Comunitária em dois distintos momentos da história brasileira recente. Evidenciou a 

necessidade de compreensão dos cenários diante da alteração do contexto político de 

turno e da realização de quadros analíticos capazes de acompanhar essa trajetória, 

vinculando a Comunicação Comunitária e suas políticas a variáveis como o 

funcionamento do Estado, as associações e organizações envolvidas na formulação e 

implementação de marcos legais, os debates em curso que mobilizam a sociedade, etc. 

Afirmou-se a necessidade de estabelecer parâmetros e referências para o 

aprimoramento do setor comunitário como orientadores de pesquisas e futuras 

formulações, indicando a importância do setor comunitário como distinto do estatal e do 

privado, com características distintas que demandam especificações próprias e um papel 

a ser assumido pelo Estado na necessidade de afirmação de políticas que viabilizem e 

proporcionem sustentabilidade ao setor. 

Para além da evidente desconstrução do setor ao longo do governo Temer, recém 

empossado, cabe identificar não apenas a falta de vontade política inerente aos governos 
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Lula e Dilma para com o setor, bem como a indisposição de organizações sociais que 

atuam no movimento da democratização da comunicação para com a defesa do setor e a 

afirmação de mecanismos de co-gestão capazes de envolver segmentos sociais no 

reforço à importância dessas iniciativas. 

A realização da I CONFECOM trouxe ganhos inigualáveis para a mobilização da 

sociedade, que passou a contribuir com a formulação de uma nova regulamentação para 

a área a partir dos distintos referenciais de cada movimento organizado que se 

reconheceu no processo de elaboração da Conferência para propor mudanças a serem 

incorporadas no texto de uma futura lei. A continuidade do processo de Conferências na 

área da Comunicação não só não foi demandada, como o Projeto de Lei de Iniciativa 

Popular para a promulgação de uma nova Lei de Mídia Democrática introduziu uma 

subdivisão no sistema público, compreendendo-o em suas partes institucional e 

comunitária. Algo que distoa das regulamentações implementadas em países 

latinoamericanos que compreenderam processos de regulamentação mais democráticos. 

Dada a gravidade da acelerada desconstrução do pouco que se conseguiu avançar 

ao longo dos mandatos de Lula e Dilma, se tornam recorrentes os questionamentos 

sobre como transpor ou ao menos resguardar certas iniciativas comunitárias de 

comunicação que se evidenciaram como importantes contribuições a um cenário que 

favoreça a democratização das comunicações. 

Cabe retomar o ponto da conclusão dos trabalhos da I CONFECOM, em 2009, e a 

realização do Seminário Convergência das Mídias, em 2010, pela Secretaria de 

Comunicação da Presidência da República (SECOM-PR), visando sensibilizar a área 

das Comunicações para a necessidade de uma nova regulamentação. Não pelo desafio 

mais imbricado que é a formulação e a implementação de uma nova lei, mas no sentido 

de preservar conquistas da regulamentação existente e as iniciativas em curso. 

Trata-se sim de pleitear mudanças que não incidam em reformas constitucionais, 

mas que garantam a afirmação das leis existentes e a interpretação mais precisa do texto 

constitucional. Tais dimensões se traduzem em demandas que evidenciam a disposição 

de um Estado cujo papel pode ser o de fomentar e viabilizar tais meios. 

Assim, se revelam como caminhos indissociáveis da luta pela afirmação da 

comunicação democrática como direito humano a busca por uma posição definitiva 

sobre inconstitucionalidade da participação direta ou indireta de políticos em 
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concessões, a desconstrução de conglomerados através da desconcentração dos grupos 

de mídia, a extinção da publicidade sobre determinados temas e para determinados 

públicos e, por fim, o estabelecimento de uma distinção mais clara entre sistema estatal 

e público que proporcione sustentabilidade às iniciativas comunitárias de comunicação. 

Se tal cenário é significativamente difícil, quiçá intangível, não é apenas porque 

vivemos um processo do desmonte do pouco já construído em curso, mas também 

porque desperdiçou-se oportunidades que poderiam resultar num maior engajamento da 

sociedade, ciente do papel da comunicação para o desenvolvimento local e o 

enfrentamento cotidiano de suas atividades. Retomar o rumo da democratização e da 

afirmação da cidadania não será um processo fácil, mas será significativamente mais 

difícil se a sociedade organizada abrir mão de suas iniciativas de comunicação. 
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Para onde vai a Classificação Indicativa? Reflexões sobre as mudanças da 

principal política pública de comunicação para a infância.
1
 

Ana Carolina Correia
2
 

 

Resumo 

Seguindo princípios da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), nasceu, em 1990, a Classificação Indicativa (Classind). O principal instrumento 

de políticas públicas de comunicação para a infância criado no país foi regulamentado 

através de várias portarias ao longo de 26 anos. Em agosto de 2016, a Classind sofreu 

um duro golpe quando o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional o 

principal artigo do ECA, que a regulava. Este trabalho pretende analisar os rumos desse 

importante instrumento e compreender os interesses em torno dessa decisão. 
 

Palavras-chave: Classificação Indicativa; Políticas Públicas; Mídia; Infância. 

 

Abstract 

Following the principles of the Federal Constitution and the Statute of the Child and 

Adolescent, in 1990, Indicative Classification was born. The main instrument of public 

communication policies for children created in the country was regulated through 

various ordinances over 26 years. In August 2016, Classind suffered a heavy blow when 

the Supreme Court ruled unconstitutional the main article of the Statue, which regulated 

it. This work intends to analyze the directions of this important instrument and to 

understand the interests surrounding this decision. 

Keywords: Indicative Classification; Public Policy; Media; Childhood. 

 

INTRODUÇÃO 

A discussão sobre criança, consumo e mídia é muito antiga. No Brasil, as 

primeiras propagandas voltadas diretamente para esse público datam do início do século 

XX, quando eram produzidas por desenhistas e escritores, entre eles Monteiro Lobato, e 

inseridas nas publicações infantis. Com o advento do rádio e da televisão, a publicidade 
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para crianças se tornou ainda mais forte, tomando grande espaço das grades de 

programação. Segundo Giovanni Cesareo, citado por César Bolaño, uma das formas de 

organização dos meios que lhe permite existir é a capacidade de produzir modelos de 

conduta que possam substituir de algum modo o que as instituições tradicionais não 

conseguem suprir para os jovens. A mídia tem uma capacidade de promover uma 

mercadoria e fazer com que o espectador se aproprie e queira consumir. “Uma vez que a 

televisão, por exemplo, é uma instituição autônoma estruturada sob o modelo da 

empresa capitalista, ela produz de acordo com suas próprias leis internas e não segundo 

as necessidades do processo social.” (BOLAÑO, 2000, p.123). 

Embora paliativas dentro de um sistema de consumo, as legislações são 

excelentes aliadas na conscientização e defesa do público espectador diante da mídia. 

Como já enfatizado por Morley, a comunicação e o fluxo de informação dos meios 

modifica o modo como as pessoas, principalmente as crianças, entendem as esferas 

público e privada e suas próprias relações com o mundo. Leis como o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), a Classificação Indicativa e a Resolução 163/2014 do 

Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes versam sobre as 

práticas que sociedade, família e Estado devem seguir juntos para tornar menor o 

impacto presente na infância. “Además, precisamente en la medida en que la emisión 

articula las esferas pública y privada, se convierte al mismo tiempo en una fuerza 

potencialmente ‘peligrosa’ que necessita regulaciones (...)” (MORLEY, 1996, p. 373)  

PERCURSO DA LEGISLAÇÃO PARA A INFÂNCIA  

No Brasil, o primeiro marco legal efetivo foi o Primeiro Código de Menores, 

promulgado em 1927, refletindo os esforços da Declaração de Genebra (1924). 

Conhecido como Código Mello Mattos, esta lei foi a primeira capaz de unir as normas 

esparsas e conferir um tratamento mais sistemático à infância. Seguindo o que se 

entende por doutrina menorista, o Código procurava controlar crianças e adolescentes 

em situação de risco. Esta lei específica não promovia a proteção integral destas 

crianças e não estimulava políticas públicas eficientes de comunicação. Promulgada em 

1988, a Constituição Federal trouxe em seu texto princípios de igualdade e liberdade, 

afirmando serem direitos de todos os brasileiros a vida, o acesso à saúde, à educação, o 
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livre pensamento, a inviolabilidade de sua intimidade e o acesso à informação, e 

assegura os mesmos direitos prioritariamente à crianças e adolescentes. 

Em 1989, foi promulgada a Convenção dos Direitos da Criança pela Organização 

das Nações Unidas. Seguindo tal convenção, foi criado em 1990 o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), trazendo uma nova abordagem no entendimento de legislação 

infantil no país e marca de vez a transposição para a Proteção Integral. Para este 

trabalho entende-se como mais relevantes os artigos que tratam do direito ao acesso ao 

lazer, cultura e entretenimento presentes no Capítulo IV, Título II, que versa sobre os 

direitos à educação, cultura, esporte e lazer; também na Seção I do Capítulo II, Título 

III, que trata da prevenção e da informação, cultura, lazer, esporte, diversão e 

espetáculo; e dos artigos 252 a 258 do Capítulo II, Título VII. 

CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA: O ANTES E DEPOIS DA ADI 

Baseada nesses instrumentos, regulada por portarias e gerenciada pela Secretaria 

Nacional de Justiça (SNJ), a Classificação Indicativa tem como propósito fornecer 

instrumentos confiáveis para a escolha da família e a proteção da criança e do 

adolescente contra imagens prejudiciais. Essa ferramenta busca regular, através de 

selos, para quais idades determinados conteúdos audiovisuais podem ser veiculados – 

entre eles programas televisivos, cinema, games e livros de RPG. É importante salientar 

que, embora a restrição horária não funcione para os canais de televisão a cabo, as 

empresas continuam obrigadas a exibir os selos de classificação antes da programação, 

assim como noticiários e programas de opinião. Utilizando-se do Manual da 

Classificação Indicativa a empresa pode atuar de duas maneiras. A primeira é 

autoclassificando seu conteúdo, seguindo os princípios estipulados no instrumento, e, 

em seguida, protocolar o documento para avaliação do Departamento de Justiça, 

Classificação, Título e Qualificação (DEJUS), que pode concordar ou reclassificar a 

obra; ou ainda, submeter diretamente a obra à análise do DEJUS. A classificação, que 

pode ser alterada posteriormente, deve ser exibida antes da exibição, e nos matérias 

impressos e digitais. 
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Figura 1:  Quadro do Manual da Classificação Indicativa 

Até o último dia 31 de agosto de 2016 as empresas eram também obrigadas a 

transmitir seus conteúdos classificados apenas nos horários estipulados pela portaria, 

sofrendo as punições constantes no Artigo 254 do ECA quando não cumpriam a 

obrigação.  

Porém, em 2011, foi solicitada, pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), a 

abertura junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) que pedia o fim das sanções previstas especificamente 

neste artigo e utilizadas na Classind. A ação contou com a participação de entidades da 

sociedade civil, como o Instituto Alana, além da Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e TV (ABERT) inscritos como Amicus Curiae. Segundo voto do relator, no 

mesmo ano do pedido da ADI, ministro Dias Toffoli, tais sanções são forma de censurar 

as empresas e seriam sim inconstitucionais. “Não há dúvida de que estamos diante de 

modelo passível de críticas contundentes, sobretudo à luz de um passado não muito 

distante de censura institucionalizada.” (STF, 2011, p.18) 

Em seguida ao voto do relator, o então ministro Joaquim Barbosa pediu as vistas 

do processo que ficou parado até 2016. No julgamento, seis ministros acompanharam o 

voto do relator ressaltando, assim como Toffoli, que o artigo implica em censura prévia 
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do Estado. O ministro Marco Aurélio Mello afirmou que “cabe a cada núcleo familiar e 

a cada indivíduo decidir sobre a conveniência de submeter-se a programação das 

emissoras de televisão. Os pais, e não o Estado, têm a prerrogativa de dirigir a criação e 

a educação dos filhos.”
3
 Este posicionamento, no entanto, fere diretamente os artigos 

227 da Constituição Federal e o 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente  que 

defendem que o Estado é um dos responsáveis pela proteção da infância e deve zelar 

pelos seus direitos. Com a aprovação da ADI 2.404, as empresas de telecomunicações 

passam a poder exibir em qualquer horário qualquer programação mantendo apenas o 

selo indicativo no início dos programas.   

CONCLUSÃO 

Um dos maiores exemplos de como a decisão do STF de tornar o Artigo 254 do 

ECA inconstitucional impactou diretamente e quase instantaneamente nas empresas de 

televisão no país é a reexibição da novela Vidas em Jogo na Rede Record. Exibida pela 

primeira vez em maio de 2011 na faixa das 22 horas do canal de televisão aberta, a 

novela passou por diversas reclassificações em seus conteúdos, sendo veiculada 

majoritariamente como para maiores de 14 anos.  

 Em 19 de agosto de 2016, menos de vinte dias após a decisão do STF a Rede 

Record voltou a exibir a novela, dessa vez em sua faixa de reprises, no período da tarde. 

Inicialmente, como fizera com outras novelas reexibidas, a emissora entrou com pedido 

de reclassificação da obra após cortes das partes impróprias para ser inserida na faixa 

horária das 15 horas. Embora tenha recebido o aval para a reclassificação, após a ADI a 

emissora preferiu reproduzir a novela integralmente exibindo no início de sua 

veiculação diária, como ainda assegurado por lei, o selo de indicado para maiores de14 

anos. A repercussão na internet foi instantânea e, pouco tempo depois, a emissora 

voltou atrás e começou a exibir a novela com os cortes e o selo de para maiores de 10 

anos. 

Atualmente, pouco mais de dois meses após a decisão do STF, as emissoras de 

televisão aberta mostram amplo interesse em inserir conteúdo antes não permitido nos 

                                                           
3
 STF libera emissoras para definir horário da programação. Disponível em: 
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horários estipulados em sua programação. Demonstrações sutis como corpos ainda mais 

desnudos ou cenas com maior grau de violência em certas novelas, mostram como os 

canais procuram assegurar seu direito enquanto medem a recepção do público a essas 

mudanças. Eliminar o mecanismo que obriga – muito mais do que apenas permite – ao 

Estado punir e, consequentemente, atuar de forma mais incisiva na regulação dos 

conteúdos para criança e adolescente é esvaziar um dos instrumentos mais efetivos e 

necessários de defesa à infância. Regular não é censurar, regular é criar medidas 

eficazes que garantam direitos e promovam uma sociedade mais justa e igualitária. 

cultura mais inclusiva e educativa no que diz respeito à relação criança e mídia. 
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Percepções acerca da sustentabilidade dos meios sem fins de lucro na 

Argentina1 
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Resumo 

Este trabalho aborda as percepções acerca do financiamento público para os meios de 

comunicação sem fins de lucro na Argentina, a partir da instituição da Lei de Serviços 

de Comunicação Audiovisual (LSCA). Busca contribuir com o debate acerca das 

políticas públicas de comunicação na América Latina, amparado no processo teórico-

metodológico da Hermenêutica de Profundidade. Conclui-se que cinco anos é um 

período insuficiente para aplicação efetiva da Lei e verifica-se que a questão da 

sustentabilidade dos meios alternativos demanda, além do suporte econômico, 

preocupações com questões estéticas, técnicas e sociais. 

 

Palavras-Chave: Políticas de Comunicação, Lei de Meios, Comunicação Alternativa, 

Financiamento para Comunicação. 
 

 

Abstract 

 

This work argues the perceptions about public funding for the non-profit media in 

Argentina, since the statement of the Audiovisual Communication Services Law (LSCA 

in Spanish language). It aims to contribute to the debate about the public policies of 

communication in Latin America, based on theoretical and methodological process of 

Hermeneutics. The conclusion is that five years is an insufficient period for effective 

application of the law and it turns out that the issue of sustainability of alternative 

means demand, in addition to the economic support, concerns with aesthetic, technical 

and social issues. 

 

Keywords: communication policies; Media law; Alternative Communication; Funding 

for communication 

 

                                                           
1
 Trabalho apresentado no GT1 Políticas de Comunicação, VI Encontro Nacional da ULEPICC-Br  

2 Jornalista, Especialista em Comunicação Pública, Mestra em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). 

anasantos.com@gmail.com 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

 

Introdução 

Este artigo é resultado do trabalho de dissertação desenvolvido no Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília, sob a orientação do 

professor doutor Fernando de Oliveira Paulino. Buscamos contribuir com o debate 

acerca das políticas públicas de comunicação na América Latina a partir da investigação 

sobre as percepções acerca do processo de formulação e implantação de políticas 

públicas destinadas à sustentabilidade e à autonomia dos meios sem fins de lucro 

alternativos, comunitários e populares no processo de ocupação de um terço do espectro 

eletromagnético na Argentina, regulamentado pela Lei 26.652 de Serviços de 

Comunicação Audiovisual (LSCA), popularmente conhecida no Brasil como Lei de 

Meios (Ley de Medios). 

Trabalhamos numa abordagem qualitativa, levando em conta o referencial 

teórico-metodológico da Hermenêutica de Profundidade, de John B. Thompson (1990). 

Realizamos entrevistas semiestruturadas, semiabertas presenciais e semipresenciais 

utilizando recursos presenciais, telefônicos, por internet e de videoconferência.  

Nossa análise foi realizada a partir de cinco categorias: a) A percepção sobre 

a LSCA, b) Implementação da LSCA, c) As possibilidades de financiamento, d) As 

dificuldades para se manter no espectro e, e) As expectativas acerca do futuro da LSCA. 

A amostra de entrevistas foi considerada a partir de quatro grupos: a) especialistas 

(Maria Soledad Segura, Martin Becerra e Nestor Busso), b) entidades representativas de 

meios sem fins de lucro (Fórum Argentino de Rádios Comunitárias - FARCO, Rede 

Nacional de Meios Alternativos – RNMA) c) representantes do Governo (Autoridade 

Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual – AFSCA) e d) operadores de 

veículos sem fins de lucro comunitários e cooperativos ( Barricada TV, Pares TV, Rádio 

Gráfica FM e Rádio Frecuencia Zero FM). 

Percepções acerca da LSCA 

    A Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual foi aprovada e 

sancionada na Argentina sob forte expectativa dos setores ligados aos movimentos 

sociais e aos meios de comunicação alternativa do país, uma vez que tiveram papel 

decisivo na construção da Lei. De forma direta ou indireta as pessoas entrevistadas 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

 

tiveram influência para que a LSCA deixasse de ser uma aspiração dos movimentos em 

defesa da comunicação e se tornasse uma norma aprovada e legitimada pelos três 

poderes constitucionais da Argentina. 

Percebemos que a LSCA instituiu mudanças significativas que alteram o 

panorama dos meios de comunicação na Argentina, embora não considere aspectos 

ligados à telecomunicação ou novas tecnologias, aspectos que foram tratados com a 

edição posterior de novas leis. A análise das entrevistas demonstrou que a LSCA é 

considerada, em todos os grupos, uma lei que atendeu às demandas dos movimentos 

sociais e pela democratização da comunicação na Argentina. A análise positiva por 

parte dos entrevistados não isenta as críticas sobre as lacunas existentes.  

Implementação da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual 

Verifica-se que as reivindicações e manifestações pela implementação da 

Lei aparecem no discurso dos veículos e redes analisados. Do mesmo modo noticiam 

resultados exitosos, assim como pontuam acertos de encaminhamentos feitos pelo 

Conselho Federal de Comunicação enfatizando a importância da participação popular 

no processo.   

As entrevistas sugerem que a principal dificuldade na implementação da Lei 

de Serviços de Comunicação Audiovisual, no que diz respeito aos meios alternativos, 

foi a garantia de 33% do espectro radioelétrico para meios sem fins de lucro. A 

elaboração do plano técnico de frequências foi apontada como o principal entrave ao 

prosseguimento do processo de adequação a lei.   

Alguns desafios se apresentam, ainda, como temas-chave: a necessidade de 

redação de editais diferenciados para cada tipo de licenciatário, a concessão de licenças 

para o setor sem fins de lucro em cidades com alta densidade populacional, a avaliação 

e aprovação dos planos de adequação, e a questão específica do financiamento para os 

meios comunitários.   

Entre as razões apontadas como fatores que dificultaram o avanço da lei se 

destacam a falta de decisão política, a limitação do corpo técnico da AFSCA, a gestão 

da AFSCA, a conduta do governo, a oposição política e a atuação do Poder Judiciário.  
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Há entre os entrevistados uma compreensão de que a conjuntura política é 

impactada por uma série de fatores econômicos, incluindo a incidência do mercado da 

comunicação, e que esse é um forte motivo para que não se tenha realizado questões 

estruturais na aplicação da Lei nesse período. Há também a compreensão de que a 

discussão sobre os benefícios da LSCA, embora tenha abrangência ampla, está restrito a 

um grupo específico de lutadores pelos direitos à comunicação.  

Possibilidades de financiamento e barreiras à entrada 

Sobre os subsídios previstos na LSCA, materializados através do Fundo 

Concursável para Meios de Comunicação Audiovisual (FOMECA), são considerados 

aportes importantes para qualificar a estrutura ou a gestão dos meios, mas não é 

compreendido como uma política continuada de fomento. A discussão sobre uma lei 

federal que disponha sobre publicidade oficial foi apontada como uma das prioridades 

de lutas dos coletivos. A estruturação de recursos humanos ou setores responsáveis pela 

arrecadação de fundos para os veículos foram citadas junto às considerações sobre 

fomento financeiro de fontes públicas. Os veículos reivindicam maior participação do 

Estado, através de incentivos financeiros ou fiscais, mas compreendem que esta não 

deve ser a principal fonte de renda dos meios alternativos e comunitários.  

Com relação a barreiras de entrada percebe-se que as discussões a respeito 

desse tema, com relação aos meios alternativos não pode se dar exclusivamente no 

âmbito das questões econômicas, mas precisa considerar a discussão da pauta editorial, 

a capacidade de produção, as questões relacionadas à estética e a busca de uma 

audiência identificada com as ideias defendidas pelo veículo. As entrevistas evidenciam 

a disputa de correntes de pensamentos entre os veículos da mídia comunitária e os 

meios comerciais como principal desafio a ser enfrentado pelos novos meios na sua 

entrada nos processos de transmissão audiovisuais e sonoros. A questão econômica se 

sobressai na avaliação da necessidade de maior capacidade técnica, diante da 

necessidade de aquisição de equipamentos mais modernos e com maior qualidade, 

assim como na ampliação de equipes de trabalho e ampliação do raio de ação.   

Diante do cenário político com a eleição de um presidente do campo política 

mais conservador, os entrevistados demonstraram grande grau de incerteza com relação 
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ao futuro de forma mais ampla e ao trâmite dos processos em curso, embora apontem 

tentativas institucionais pelo caminho do diálogo reforçam a opinião de que o cenário 

deve ser mais de resistência do que de avanços.  

Conclusões 

Em um cenário complexo, marcado por disputas políticas e judiciais, 

percebemos que em cinco anos poucas medidas foram concretizadas para 

implementação da lei no tocante aos meios sem fins de lucro. De acordo com os estudos 

e relatos foi tímida à inclusão de novos meios e a reserva de 33% do espectro, ponto 

estrutural da LSCA, não se concretizou. Apesar das lacunas na implementação é 

possível verificar que a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual representa um 

incentivo para que surjam novos veículos e para que os veículos existentes se 

mantenham ativos no processo de radiodifusão. 

Considerando que a LSCA teve como principal impulsionador para a sua 

aprovação a mobilização dos setores sociais, acreditamos que a manutenção da Coalizão 

por Uma Radiodifusão Democrática, organizada em torno das principais demandas do 

setor alternativo e comunitário, a despeito de toda dificuldade em se manter o consenso 

e a unidade, poderia ter influenciado o cumprimento da Lei e contribuído para desviar a 

polarização entre Governo Kirchner e Grupo Clarín. 

Acreditamos que parte das dificuldades encontradas no processo de 

implementação da LSCA — como, por exemplo, a renovação de licenças e a 

regulamentação do uso da publicidade oficial — pode ser fruto da ausência de atuação 

de um grupo coeso e militante como foi a Coalizão. Este aspecto, no entanto, não 

apareceu durante as entrevistas de campo.  

Os subsídios estabelecidos pela LSCA, embora implementados apenas nos 

últimos dois anos, mostraram que são capazes de cumprir com o papel de fomentar os 

meios, qualificando e preparando para que se tornem maiores e mais competitivos. 

Entre os principais desafios verificados, destacamos, para além da questão 

do financiamento, a qualificação profissional e a busca por um modelo administrativo 

que concilie gestão e militância ideológica em um espaço competitivo e viável, que fale 
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para, com e através das comunidades, mas também para um público maior e mais 

amplo. Percebe-se ainda a importância de uma norma legal adequada, que compreenda a 

realidade dos veículos comunitários e adeque exigências e questões burocráticas.  

Ao observar este cenário em constante movimento, influenciado por fatores 

sociais, técnicos e políticos os mais diversos, percebemos que o intervalo de análiseé 

muito pequeno para verificar se houve consolidação de uma política tão ampla, que 

implica concretização jurídica e sócio-cultural, como propõe a LSCA. No entanto é 

perceptível que houve mudanças positivas no setor dos meios sem fins de lucro 

comunitário e alternativo a partir da sua vigência.  
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Resumo 

O trabalho apresenta a necessidade de incorporação de um marco regulatório para a mídia televisiva 

brasileira, vez que os artigos 220 a 224 da Constituição Federal ainda não foram regulamentados pelo 

Congresso Nacional. Para tanto, realizou-se um estudo comparativo entre o sistema de radiodifusão no 

Brasil com o modelo de regulamentação das telecomunicações dos Estados Unidos da América, 

constatando-se que a regulamentação fomenta a efetivação das liberdades individuais de todos os grupos 

sociais, bem como o pluralismo e a dimensão dúplice da liberdade de expressão. Utilizou-se como 

metodologia as pesquisas bibliográfica e documental. 

 

Palavras-chave: Regulação, Liberdade de Expressão, Televisão. 
 

Abstract 

The paper presents the need to incorporate a regulatory framework for the Brazilian television media, 

since articles 220 to 224 of the Federal Constitution have not yet been regulated by the National 

Congress. Therefore, a comparative study was carried out between the Brazilian broadcasting system and 

the telecommunications regulatory model of the United States of America. It was verified that the 

regulation promotes the realization of the individual freedoms of all social groups, as well as the 

Pluralism and the double dimension of freedom of expression. Bibliographical and documentary research 

was used as methodology. 

 

Keywords: Regulation, Freedom of expression, Television. 

 

CORPO DO TEXTO 

O presente trabalho analisa a necessidade de implementação de um marco 

regulatório para o serviço público de radiodifusão, sobretudo a mídia televisiva, visto 

ser o meio de comunicação mais atuante e presente no contexto social, tendo em vista o 

novo marco definido pela Constituição Federal de 1988. Para tanto, foi elaborada 
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pesquisa bibliográfica e documental, do tipo dialética e, ainda, um estudo comparativo 

do sistema brasileiro com o modelo norte-americano de regulamentação do setor das 

telecomunicações.  

O motivo da escolha do modelo estadunidense de regulamentação econômica das 

telecomunicações vem da comensurabilidade entre os dois modelos no tocante à mídia 

televisiva, uma vez que o modelo latino-americano de televisão incorporou algumas 

nuances do modelo norte-americano. Outra justificativa para a escolha de análise 

comparativa é a tradição liberal da nação ianque, que tem o direito fundamental à 

liberdade de expressão como um dos pilares da democracia.  

MARCO NORMATIVO DA TELEVISÃO COMERCIAL ABERTA NO BRASIL 

A mídia televisiva iniciou-se no Brasil inspirada no modelo norte-americano, 

sistema que favorecia a iniciativa privada. As redes de televisão se mantinham 

economicamente por força da publicidade veiculada. Os preços eram variados de acordo 

com os índices de audiência dos programas.  

A primeira Constituição que trouxe previsão normativa para a radiodifusão foi a 

de 1934. O serviço era conhecido pela expressão “radiocomunicação”. Havia vedação à 

censura à liberdade de expressão, salvo quando se tratasse de programações destinadas à 

diversões e espetáculos públicos.  

A Constituição de 1937 passou a usar o termo “radiodifusão” ao invés da 

terminologia empregada até então. A União podia delegar aos Estados-membros a 

competência legislativa sobre a matéria em exame e continha dispositivos restritivos da 

liberdade de expressão.   

A Carta de 1946 reduziu as limitações à liberdade de expressão e à manifestação 

de pensamento. Durante sua vigência foi promulgado o Código Brasileiro de 

Telecomunicações – CBT (Lei 4.117/1962), com a finalidade precípua de organizar o 

setor. Tal documento ainda é o principal a tratar das disposições relativas à 

comunicação social.  

Foi a partir da entrada em vigor do CBT que surgiu o Conselho Nacional de 

Telecomunicações (Contel), estabelecendo-se “as bases para um Sistema Nacional de 

Telecomunicações e instituindo-se uma empresa nacional destinada a explorar os 

troncos constitutivos desse sistema” (RAMOS, 2000, p. 170).   
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A ditadura militar (1964-85) deu importância ao setor das telecomunicações, 

modificando o foco da cobertura televisiva: a inviabilização da cobertura política 

independente foi decisiva para o enfoque nas áreas internacional e econômica, em um 

momento em que o crescimento da economia brasileira parecia ser definitivo.  

A Carta Política de 1967 submeteu os pedidos de concessão dos serviços de 

radiodifusão à apreciação do Conselho de Segurança Nacional. No que se refere à 

liberdade de manifestação de pensamento e de expressão, a novidade viria com o 

acréscimo da garantia da liberdade de convicção política e religiosa.  

A Constituição Federal de 1988 dedicou um capítulo ao tratamento do setor da 

comunicação social, intitulado “Da Ordem Social”, além de alguns dispositivos no 

corpo do diploma constitucional.  

O capítulo inicia-se vedando qualquer tipo de censura à liberdade de expressão, 

ao mesmo tempo exigindo respeito aos demais direitos fundamentais do diploma 

constitucional. A Constituição determina ao Poder Público, algumas tarefas basilares, 

tais como: estabelecer meios de proteção eficazes para os interesses dos pais e da 

família em face de programação de rádio e televisão; determinar a proibição de 

monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação e maior autonomia para os meios 

impressos. (PEREIRA JUNIOR, 2011, p. 45).  

O artigo 220 estabelece limites a esse setor que provém dos próprios direitos 

fundamentais espalhados pelo diploma constitucional, entre os quais a garantia de os 

meios legais de defesa do cidadão contra programações e publicidades. Por fim, o artigo 

223 possui um tratamento normativo referente ao sistema de administração das 

concessões e permissões relativas ao serviço público de comunicação por radiodifusão.  

CONTORNOS JURÍDICOS DA PRÁTICA DE CONCESSÕES DO SERVIÇO 

DE RADIODIFUSÃO 

Com relação à natureza jurídica e a finalidade da programação prestada pela mídia 

televisiva, a CF/88 dispõe que as emissoras de televisão dêem preferência a 

programações educativas, artísticas, culturais e informativas. Nesse esteio, a atividade 

realizada pela televisão comercial aberta fica restrita a essas quatro finalidades.  

No tocante aos requisitos necessários para a outorga do benefício da concessão às 

emissoras de rádio e televisão, o artigo 175 prevê a necessidade de licitação para a 

prestação do serviço público. Portanto, as emissoras  são concessões de um serviço 
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público . De acordo com Lima (2006, p. 56) os atos de outorga e renovação das 

concessões de serviços de radiodifusão de sons e imagem devem contar, além da 

apreciação do Poder Executivo e do Ministro das Comunicações, com a participação do 

Congresso Nacional, que passou a ter poder de chancela, por maioria simples dos 

parlamentares presentes na sessão que vota a matéria. 

Uma vez concedida, a não renovação da concessão de radiodifusão fica 

subordinada a votação do quantum de dois quintos dos congressistas das duas casas 

legislativas. Segundo Pereira Junior (2011, p. 46), essa medida se explicaria em virtude 

da recém-inaugurada via democrática e do receio de investidas abusivas dos gestores do 

Poder Público, interessados em silenciar e limitar as empresas de comunicação quando 

discrepantes de seus interesses.  

Diante disso, da forma como foi disciplinado o panorama das concessões relativas 

ao serviço público de radiodifusão, resta evidente que as concessões beneficiam 

interesses particulares e econômicos em detrimento do próprio interesse público. Tal 

sistema também facilita manobras políticas com o desiderato de desviar a titularidade do 

concessionário, pois, conforme preconiza o artigo 54 da Constituição Republicana, é 

proibida a participação de parlamentares na gestão de empresas concessionárias de 

serviço público.    

LIBERDADE DE EXPRESSÃO NOS EUA E A FAIRNESS DOCTRINE.  

A Primeira Emenda à Constituição norte-americana conferiu proteção às 

liberdades individuais ao proibir a edição de qualquer lei que procurasse violar ou 

cercear tais liberdades fundamentais.  

Embora tal vedação seja expressa em face da sublevação dessas liberdades 

individuais, sua interpretação pela Suprema Corte não se mostrou pendente à regulação 

estatal. A corte considerava inconstitucional algumas condutas que violassem o 

interesse público, amparadas na liberdade de expressão como pode ser observado desde 

o primeiro precedente da Suprema Corte no tocante às matérias atinentes à liberdade de 

expressão. 

Outro problema que se enfrenta diz respeito ao limite da intervenção estatal para a 

implementação da garantia fundamental da liberdade. Tal interferência se traduz na 

natureza dúplice desse direito, uma vez que a intervenção estatal se destinaria não 

somente à proteção de outros interesses e garantias inerentes ao ser humano, mas, para 
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proteger a própria liberdade de expressão e permitir a participação de todos os diversos 

grupos sociais no debate político.  

Dessa forma, percebe-se que a discussão em voga da liberdade de expressão 

ocorre em virtude da dimensão dúplice que ampara esse direito fundamental, pois o 

mesmo direito exige e limita a atuação estatal. Qualquer excesso por parte do Estado 

pode acarretar em um totalitarismo controlador da opinião pública, e, por outro lado, a 

ausência estatal na observância desse direito acarretaria um deficit de representação de 

grupos desfavorecidos social econômica e politicamente.  

Nesta arena de discussões, existe um debate constitucional entre duas linhas ou 

tradições que guardam teorias fundamentais e opostas sobre a participação estatal. A 

primeira teoria, libertária, enxerga o Estado como um inimigo da liberdade de 

expressão, bem como das outras liberdades e possui como ideal a livre circulação de 

ideias por meio do mercado, no qual os agentes privados comunicar-se-iam sem 

interferência estatal. (SARMENTO, 2007, p. 5) 

A outra teoria, democrática ou ativista, baseia-se na importância da participação 

do Estado no fomento das garantias individuais. A teoria acredita que a interferência 

estatal corrigiria as desigualdades causadas pelo mercado, a fim de assegurar um debate 

público  plural e diverso. (CALAZANS, 2003, p. 74) 

Atualmente, no sistema estadunidense impera a teoria libertária. Entretanto, a 

teoria ativista teve seus momentos de glória durante a criação da Primeira Emenda até a 

contemporaneidade. Exemplo disso é a chamada fairness doctrine (1949), que 

correspondia a um conjunto de normas regulatórias com o objetivo de promover as 

diretrizes localizadas na Primeira Emenda do texto da Constituição norte-americana. A 

doutrina foi editada pela Federal Comunications Comissions (FCC), agência reguladora 

federal cuja finalidade era regular o setor das comunicações.  

A fairness doctrine tangenciou regramentos básicos para o funcionamento das 

empresas de rádio e televisão, prevendo medidas para assegurar a diversidade nos 

conteúdos de programação, bem como a cobertura de assuntos de interesse público com 

ampla participação e apresentação de pontos de convergência e discordância, 

principalmente no tocante a questões políticas.  

Em virtude das várias manifestações no tocante às questões que permeiam a 

atuação da fairness doctrine, em 1969 sua constitucionalidade foi apreciada pela 
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primeira vez pela Suprema Corte. Sobre a ótica do caso Red Lion Broadcasting Co. 

Versus FCC, a doutrina fora colocada em evidência como fator de violação aos valores 

das liberdades individuais preconizados pela Primeira Emenda. A Corte entendeu que o 

direito do público de ter uma informação adequada e de qualidade em consonância com 

as questões de interesse social deveria prevalecer, apontando que a escassez das ondas 

eletromagnéticas utilizadas pelo rádio e pela televisão justificava a atuação positiva da 

doutrina da equidade ao exigir que as emissoras apresentassem todos os pontos 

importantes e divergentes que integrassem cada notícia. (395. U.S 367, 1969).  

Tal entendimento não perdurou. A primeira crítica ao regramento estabelecido 

pela fairness doctrine fora a deficiência em promover a pluralidade nos debates 

públicos. (KRATTENMAKER, 1985, p. 151-177). Os opositores da doutrina 

afirmavam que as emissoras de rádio e televisão evitavam adentrar na cobertura de 

questões polêmicas para não terem que garantir a oitiva de todas as partes envolvidas, 

bem como ter que oferecer o direito de resposta para os ofendidos.  

O resultado de inúmeras críticas à fairness doctrine requerer novamente a 

participação da Suprema Corte. Conforme o precedente do caso Red Lion, a aplicação 

da doutrina da equidade se faria também aos outros tipos de comunicação, como a mídia 

impressa. Contudo, em 1974, o Tribunal, por unanimidade, no caso Miami Herald 

Publishing Co. Versus Tornillo (418 U.S. 241 (1974) declarou inconstitucional uma lei 

do estado da Flórida que instituíra o direito de resposta a candidatos que estivessem 

concorrendo a cargos públicos, por eventuais ofensas em coberturas jornalísticas, por 

considerá-la incompatível com a liberdade de expressão protegida expressamente pela 

Primeira Emenda.  

Dentro dessa conjuntura, em 1987 a regulação da doutrina da equidade foi 

fortemente abalada no governo Reagan, contrário a qualquer regulamentação do setor da 

comunicação eletrônica. A política refratária à doutrina da equidade, juntamente com o 

novo entendimento da Suprema Corte, levou a própria FCC a revogar a doutrina. 

(GADELHO JUNIOR, 2015).  

Com a queda da doutrina o setor das telecomunicações norte-americano é 

fiscalizado apenas pela atividade da FCC, que incide especialmente em questões 

econômicas ligadas ao mercado. Com relação ao conteúdo, a agência entende que a 
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opinião pública deve regular os programas. A regulação se faz presente com o estímulo 

a competição entre as emissoras de rádio e televisão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a pauta trazida pela Constituição Federal de 1988, conducente a 

uma democracia deliberativa plena, da qual é parte inseparável uma mídia plural, que dê 

voz e permita que todos os cidadãos sejam ouvidos, é plenamente factível imaginara 

implantação de um sistema similar à fairness doctrine acima comentada no território 

brasileiro.  

Isto porque tal sistema coaduna-se, perfeitamente, com as diretrizes estabelecidas 

pela CF/88, a saber: princípio do pluralismo político; vedação de monopólios e 

oligopólios na comunicação social; consagração do direito ao acesso à informação; 

papel do Estado de dar voz a grupos tradicionalmente à margem do debate público.  

Considerando o que nos apresenta Binembojm (2006, p. 18), em perfeito 

alinhamento ao que dizem a CF e a fairness doctrine, “as liberdades de expressão e de 

imprensa possuem uma dimensão dúplice, pois que se apresentam, simultaneamente, 

como garantias liberais defensivas (...) e como garantias democráticas positivas”. É, 

pois, dizer, que tais princípios teriam o máximo de seu conteúdo extraído, dentro do 

contexto que a CF/88 definiu, quando tal via dúplice fosse observada, não podendo 

prevalecer apenas um em detrimento de outro.   

A regulação da mídia televisiva, longe de significar algo que atinja o conteúdo 

que já é produzido atualmente, deve ser uma ferramenta que permita que tão valioso 

canal de propagação de ideias esteja disponível a todos, possibilitando a “inclusão do 

maior número possível de grupos sociais e pontos de vista distintos no mercado de 

idéias” (BINENBOJM, 2006, p. 18). 

Neste sentido, é de grande pertinência a análise de modelos que permitem, de 

forma conjunta e contínua, o exercício da liberdade de expressão e de imprensa, sem 

que o gozo de algum desses direitos pelo seu detentor não afete (ou afete da forma 

menos impactante possível) a fruição destes direitos por outros cidadãos.  

Considerando os três grandes pilares da fairness doctrine (oferta de tempo 

razoável à cobertura de interesse coletivo; oferta de pontos de vista contrastantes sobre 

tais fatos de interesse público; ampla garantia de direito de resposta), encontram-se 
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grandes correspondências nos preceitos que a Constituição de 1988 adota para a 

comunicação social (BINENBOJM, 2006, p. 15) 

Não se pretende, por óbvio, fazer um transplante direto de um instituto do direito 

estrangeiro para o direito pátrio, até mesmo porque tal instituto sofreu diversos ataques 

no território norte-americano, mas tal instituto, feitas as ressalvas que seguirão adiante, 

pode, sim, ser utilizado como ponto de partida para implementação do novo status que a 

Constituição conferiu à comunicação social.  

Primeiramente, porque visa ao impedimento de uma pujança econômica no 

discurso da mídia. Isto é, quer impedir que os grandes grupos de mídia mantenham no 

ar apenas fatos que interessam ao poder econômico que os mantém - tal influência, nas 

lições de Owen Fiss - (2005, p. 102) pode ocorrer de forma direta ou velada. E, 

principalmente, porque deriva de uma visão plural de democracia e reconhece no Estado 

o propulsor do alcance de tal pluralidade, na esteira da carta constitucional brasileira. 
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Resumo 

O presente trabalho se debruça sobre as novas leis de comunicação em países latino-americanos e como elas 

refletem as questões relativas à diversidade social na regulação de conteúdo televisivo. A proposta é entender 

como novos textos legais desses países tratam a proteção grupos vulneráveis, bem como a promoção de sua 

participação na produção de conteúdos. Para isso, será aplicada a metodologia comparativa à luz do debate sobre 

a democratização da comunicação. Conclui-se que essas leis apresentam avanços em relação às legislações 

anteriores, mas precisam de aprimoramentos por conta de algumas imprecisões que podem comprometer suas 

conquistas. 

Palavras-chave: Diversidade, Regulação, América Latina, Democratização da comunicação. 

Abstract 

This work focuses on the new laws of media in Latin American countries and how they reflect the issues 

related to social diversity in television content regulation. It is proposed to understand how new legal texts of 

these countries face protecting vulnerable groups and promoting their participation in the production of media 

content. For this, the comparative methodology in the light of the debate on the democratization of 

communication will apply. It is concluded that these laws have advances over previous legislation, but need 

improvements due to some inaccuracies that may prejudice their achievements. 

Keywords: Diversity, Regulation, Latin America, Democratization of communication. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos tem ganhado força nos países latino-americanos um movimento de 

reformulação das leis que orientam os setores de comunicação. Em 2004, a Venezuela 

reestrutura o setor de TV com a aprovação da Lei RESORTE e em 2007 cria um novo sistema 

de comunicação pública. A Argentina aprova em 2009 a Lei de Serviços de Comunicação e 

Audiovisual (LSCA), ou ley de medios, seguida pela boliviana Lei Geral de 

Telecomunicações, em 2011; a Lei Orgânica de Comunicação no Equador, em 2013; a Lei 

Federal de Telecomunicações e Radiodifusão no México, em 2014 e, mais recentemente, em 

2015, a Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, no Uruguai. 

Alguns trabalhos têm identificado esse fenômeno como associado a ascensão de 

governos progressistas à presidência e outros ao reforço de valores democráticos 

impulsionados pela maturação de movimentos sociais atrelados a conjunção mundial de 

                                                 
1
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disseminação de novas tecnologias da informação e da comunicação com maior acesso a 

informação (MORAES, 2009; RAMOS, 2010). O fato é que essas reformulações têm 

acontecido sequencialmente na região e, em relação às discussões regulatórias midiáticas em 

âmbito mundial apresentam a particularidade de destacarem a noção de direito à 

comunicação. Os debates em torno das novas leis apresentam, em geral, uma natureza 

política, paralelo ao debate técnico, reforçando o papel de interesse público do serviço de 

audiovisual na satisfação das necessidades de comunicação dos diversos povos e culturas da 

região, combatendo a concentração de propriedade e abrindo mais canais institucionais para a 

participação da sociedade civil, parcela historicamente excluída da formulação de políticas 

para o setor.  

Nesse contexto, propõe-se entender, à luz do debate sobre a democratização da 

comunicação, como essas novas leis discutem a proteção e participação das minorias, como 

crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiência, povos originários, população 

negra e LGBT etc. que historicamente sofrem com problemas de representação e de voz nos 

conteúdos de mídia majoritariamente orientados para o mercado. Para isso, o trabalho utiliza a 

metodologia comparativa com indicadores criados para auxiliar na análise de como se dá o 

reconhecimento expresso da diversidade, proteção e participação das minorias sociais ou 

grupos vulneráveis nos textos das principais leis desses países, referentes à conteúdo 

televisivo.  

TERRITÓRIO LATINO-AMERICANO E O DEBATE DA DEMOCRATIZAÇÃO DA 

MÍDIA 

Mais aproximados ao modelo norte-americano, os sistemas de comunicação latino-

americanos se desenvolveram essencialmente pela exploração privada. Porém, as tradições 

paternalistas e clientelistas das políticas da região gestaram uma importação distorcida 

daquele modelo, com a ausência de agências reguladoras e a defesa de interesses das famílias 

oligárquicas e elites políticas e econômicas (MASTRINI, et al. 2005). Tais práticas foram 

mantenedoras da condescendência de sistemas ditatoriais e permanecem, inclusive, com o 

restabelecimento da democracia. 

Entretanto, a retomada da democracia gradativamente abre espaços de participação 

civil pública e fomenta a articulação de movimentos sociais que, entre outras pautas, busca 

também resgatar o papel da mídia como um recurso da cidadania. É possível perceber ainda, 
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nesse contexto, a retomada do conceito do direito à comunicação oriundo da década de 1970 e 

tão importante para a conscientização acerca dos prejuízos trazidos por uma mídia controlada 

não mais pelo poder do Estado, como era na ditadura, mas pela iniciativa privada, através de 

uma lógica ainda assim excludente. 

Pensar em pautar o tema de um modelo de mídia mais democrático, contudo, passa a 

exigir novos pontos de partida. Realidades estruturadas sobre democracias em fase de 

consolidação, dificuldade dos Estados nacionais em estabelecer políticas para a área, 

cooptação de sua função reguladora, acordos supranacionais, exigência de regras para novos 

modelos de negócio, movimentos sociais mais fortalecidos, digitalização e convergência 

tecnológica (fazendo interpenetrar os setores de audiovisual, informática e telecomunicações), 

toda essa reconfiguração insere-se num projeto de governança global da comunicação 

identificado com uma Sociedade da Informação que torna imperativo repensar ideias, 

conceitos e diagnósticos. 

Novos valores para as políticas de comunicação 

Em vários países do mundo cresce a percepção crítica do público diante da excessiva 

arbitrariedade que a orientação pelo lucro gera como distorção para a indústria audiovisual e 

para a percepção sobre a diversidade social (MATTELART, 2005). Trata-se do resultado de 

discussões embasadas no que Mattelart (2005) vai chamar de ordem pós-colonial da 

comunicação, coloraria da crise da ideologia do desenvolvimento que reforçou processos de 

independência e libertação coloniais as culturas invadidas. 

A desestabilização do paradigma do desenvolvimento/modernização, resultado da ideologia 

do progresso infinito, está em acordo com o reconhecimento da singularidade das culturas, 

como fonte da identidade, do sentido, da dignidade, da inovação social. A falência da visão 

linear da transmissão de valores consagra a diversidade como condição necessária para uma 

via de saída do subdesenvolvimento, diferente da via orientada pela ideologia do cálculo (o 

PNB) e do determinismo técnico. A reabilitação da criatividade das culturas tem como 

contrapartida a instauração da solidariedade simultaneamente em nível local, em escala 

nacional e mundial, a valorização do “espírito local”, o imperativo categórico da participação 

civil e a preocupação com a biodiversidade (MATTELART, 2005, p. 80). 

A entrada no que chama de era pós-colonial inverte no conjunto do sistema das 

Nações Unidas a relação de forças entre Norte e Sul quando a Unesco se transforma no 

epicentro das discussões relativas às trocas desiguais de informações e de comunicação. A 

defesa dos países não alinhados pelo reconhecimento de uma “nova ordem mundial” surge 

paralela a reivindicação de um “direito à comunicação” em seus dois aspectos: acesso e 

participação (MATTELART, 2005). Abandonada na década de 1980, alguns dos valores 
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dessa discussão passam a ser retomados quando novos desafios da comunicação voltam a 

colocar o Estado como fundamental na definição e organização dessas novas industrias.  

À sua função política democrática juntou-se uma segunda função de caráter cultural, 

educativo e entretenimento voltados para a coesão da cultura nacional. Seus princípios e 

direitos básicos, segundo Murciano (2006), deveriam ser: a diversidade (regional, linguística, 

política, cultural etc.), a identidade cultural (subnacional ou local), a independência industrial 

e comercial (com a promoção, primeiro, do cinema nacional e atualmente pelo cinema 

independente), fomento a vida associativa e cidadã (comunitarismo e cidadania) e na proteção 

do bem-estar, da infância e da juventude etc. Pluralismo, acesso, visibilidade, liberdade de 

expressão, participação, se reforçam como direitos a serem expandidos para toda a sociedade. 

Se por um lado o pluralismo (e com ele a diversidade) impõe-se como forma de 

reforçar a liberdade de expressão básica de toda democracia, por outro a participação é 

exigida diante da excessiva centralização e dirigismo de empresas de comunicação que 

determinam conteúdos e horários meramente de acordo com estratégias de lucro. Relaciona-se 

ainda, de acordo com Murciano (2006), com direitos a informação relevante, direitos de 

réplica, ou de contraposição de ideias em temas polêmicos, maior visibilidade de grupos 

sociais de menor peso demográfico, comunidades étnicas e culturas minoritárias. 

A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, resultado da Conferência Geral 

da Unesco em Paris em 2001, eleva a diversidade cultural a categoria de “patrimônio da 

Humanidade”, comprometendo-se a sua preservação e renovação. Ela defende que cada 

indivíduo deve reconhecer não só a alteridade em todas as duas formas, como também o 

caráter plural da sua própria identidade dentro das sociedades nacionais igualmente plurais. 

Só desta forma é possível conservar a diversidade cultural na sua dupla dimensão de processo 

evolutivo e fonte de inovação, criação e expressão (MURCIANO, 2006, p. 119). 

No caso específico da América Latina, com seus elevados índices de concentração de 

propriedade e cuja regulação prova-se um grande desafio, vê-se como essencial para o projeto 

democrático a reflexão acerca do interesse público que o conteúdo midiático representa e sua 

interlocução com valores vulneráveis da sociedade (BLUMLER, 1992). Bastante contributiva 

para as discussões da década de 1970 sobre direito à comunicação e imperialismo cultural, 

seu processo de mercantilização do setor de entretenimento e a reconfiguração das indústrias 

culturais, reflexo da profunda assimilação de lógicas neoliberais, porém, afastou esse debate 
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da agenda pública. Trata-se de um tema recuperado não apenas pelos movimentos sociais 

defensores de uma ampla reforma nos setores midiáticos, mas também dos estudos da 

Economia Política da Comunicação com a recuperação da tradição da escola latino-americana 

em seu ativismo acadêmico em busca de sistemas de comunicação mais democráticos e do 

estabelecimento de Políticas Nacionais de Comunicação (PNC) (MASTRINI, et al. 2005).  

ANÁLISE COMPARATIVA DE INDICADORES 

Tendo, portanto, em vista os desafios históricos desta região, a presente pesquisa se 

debruça sobre os novos textos de leis gerais para o setor de comunicação mais recentemente 

aprovados nos países da América Latina. Usamos, portanto, como base: a Lei Orgânica de 

Telecomunicações e a lei RESORTE da Venezuela, aprovada e 2004, a Lei n°. 26.522/2009 

de Serviços de Comunicação e Audiovisual (LSCA) argentina, de 2009, a boliviana Lei Geral 

de Telecomunicações, de 2011, a Lei Orgânica de Comunicação do Equador, de 2013, a Lei 

Federal de Telecomunicações e Radiodifusão do México, de 2014 e, a mais recente Lei de 

Serviços de Comunicação Audiovisual, do Uruguai aprovada em 2015. Os indicadores 

criados a partir das categorias “valores democráticos” e “regulação de conteúdo” da pesquisa 

desenvolvida anteriormente em Torquato (2014), aqui são direcionados para o novo objeto e 

orientados pelas questões correspondentes apresentadas no quadro abaixo. 

Indicadores – Regulação de conteúdo televisivo 

Indicadores Questões 

- Reconhecimento expresso de valores como direito à 

comunicação, proteção às minorias, diversidade, 

tolerância etc. 

- Como se dá o reconhecimento expresso de valores como 

direito à comunicação, proteção às minorias, diversidade, 

tolerância etc.? 

- Proteção de crianças e adolescentes - Como está prevista a proteção de crianças e adolescentes 

nas regras de conteúdo televisivo? 

- Proteção contra incitação ao crime e discursos de ódio - Como se dá a proteção contra incitação ao crime e 

discursos de ódio na mídia televisiva? 

- Obrigações positivas de conteúdo: cotas de produção 

nacional, regional e independente, preocupação com 

estereótipos, educação para diversidade, estímulo à 

produção por minorias. 

- Como se estabelecem as cotas de produção nacional, 

regional e independente, preocupação com estereótipos, 

educação para diversidade, estímulo à produção por 

minorias? 

- Participação e controle social em mecanismos de 

monitoramento. 

- Existem instrumentos de participação e controle por grupos 

da sociedade civil?  

Fonte: elaboração própria 

Tomando como base o primeiro indicador “Reconhecimento expresso de valores como 

direito à comunicação, proteção às minorias, diversidade, tolerância etc.”, é possível afirmar 

que em todas as legislações estudadas o espectro radioelétrico é considerado de interesse 
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público, ficando, assim, sob a administração do Estado. Trata-se de uma normativa recorrente 

em legislação anteriores da região e mantida nas reformulações atuais. Um outro aspecto 

relevante é o reconhecimento expresso da comunicação como um direito humano, cuja única 

exceção é a legislação mexicana.  

Na Venezuela, a Lei Orgânica de Telecomunicações define como seu objetivo o 

estabelecimento de um marco legal geral para o setor a fim de garantir o direito humano das 

pessoas à comunicação e a realização de atividades econômicas necessárias para alcançá-lo. 

Junto com ela a lei RESORTE traz também outros valores como a responsabilização social de 

prestadores de serviços de comunicação e para fomentar o equilíbrio democrático entre seus 

direitos e deveres a fim de promover a justiça social e contribuir para a formação da 

cidadania, da democracia, da paz, dos direitos humanos, da cultura, da educação, da saúde e 

do desenvolvimento social e econômico da Nação. O texto diz, ainda, em seu art.2, que a 

interpretação da lei deve dar-se pelos princípios: liberdade de expressão, comunicação livre e 

plural, proibição de censura prévia, responsabilidade ulterior, democratização, participação, 

solidariedade, responsabilidade social, soberania, segurança da Nação e livre concorrência 

(VENEZUELA, 2007). 

A argentina Lei n°. 26.522 entende a comunicação audiovisual como fundamental ao 

desenvolvimento sociocultural da população por criar formas de exteriorizar o “direito 

humano inalienável de se expressar, receber, difundir e pesquisar informações, ideias e 

opiniões” (ARGENTINA, 2009, art. 2º, tradução nossa). Essa visão encontra-se também na 

nova legislação boliviana que coloca como dever do Estado garantir o direito humano 

individual e coletivo à comunicação, satisfazendo as necessidades de informação e 

comunicação social das comunidades em que os meios estejam instalados (BOLÍVIA, 2011). 

Na normativa uruguaia, os serviços de comunicação audiovisual (SCA) devem ser garantidos 

como interesse público, pois permitem o exercício do direito de comunicar e receber 

informações para o exercício pleno da liberdade de expressão da cidadania, difusão de valores 

centrais para a identidade e a diversidade cultural, apoio à educação, compondo um sistema 

essencial para a promoção da convivência, integração social, igualdade, pluralismo e valores 

democráticos (URUGUAI, 2015). 

A legislação do Equador, por sua vez, se destaca na defesa do direito à comunicação, 

não apenas por garanti-lo em sua Lei Orgânica de Comunicações, mas também de maneira 
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mais ampla, pois o traz seu novo texto constitucional
3
, no art. 384. Ali se estabelece que o 

sistema de comunicação social deve assegurar o exercício dos direitos à comunicação, à 

informação, à liberdade de expressão e fortalecer a participação cidadã, sendo necessário criar 

mecanismos para sua plena garantia para todas as pessoas. A nova lei do país traz um capítulo 

específico sobre os Direitos à Comunicação, incluindo as seguintes seções: Direitos de 

liberdade – que inclui proibição da censura prévia, direito à liberdade de expressão e opinião, 

responsabilidade posterior, direitos de receber informações de relevância, direito de resposta, 

proibição do chamado “linchamento midiático”, etc. –, Direitos de igualdade e 

interculturalidade – que inclui direitos de criação de conteúdo, de acesso à frequências e às 

TICs, direito à comunicação intercultural e plurinacional, direito de acesso para pessoas com 

deficiência e participação cidadã –, Direitos dos comunicadores – procura garantir 

independência dos profissionais da mídia, sigilo da fonte, livre exercício profissional e 

composição equitativa das equipes de trabalho nos meios de comunicação com paridade entre 

homens e mulheres, interculturalidade, igualdade de oportunidades para pessoas com 

deficiência e diversas faixas etárias (EQUADOR, 2013). 

O artigo 71 da lei equatoriana define, ainda, como sendo responsabilidades comuns de 

todos os sistemas de comunicação, privados, estatais e comunitários, os princípios relativos ao 

direito constitucional à informação e à comunicação – respeitar e promover direitos humanos, 

desenvolver o senso crítico dos cidadãos, promover diálogos de interesse coletivo, contribuir 

para paz, fiscalizar o Estado e seus funcionários, promover o diálogo intercultural e as noções 

de igualdade na diversidade e nas relações interculturais, promover a integração política, 

econômica e cultural dos cidadãos, povos e coletivos humanos, promover a educomunicação. 

Promoção do pluralismo, da diversidade, da não discriminação, da transparência dos 

processos de outorga, garantia à liberdade editorial, o incentivo à produção nacional e 

independente são valores reiteradamente mencionados em diversos artigos da nova lei do 

Uruguai. Existem lá também capítulos específicos para direitos das pessoas, de crianças e 

adolescentes, das pessoas com deficiência, direito ao acesso a eventos de interesse geral, 

direitos dos jornalistas, direitos dos prestadores de SCA, além de um capítulo voltado para 

tratar de diversidade e pluralismo e outro para promoção da produção audiovisual nacional. 

                                                 
3
 A Constituição equatoriana foi aprovada em 2008 e, além de garantir a comunicação como um direito, combate 

a formação de monopólios e oligopólios na comunicação, estabelece auditorias para as concessões públicas de 

canais (EQUADOR, 2008). 
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Já na lei equatoriana, artigos específicos tratam dos chamados princípios da 

participação, princípio da democratização da comunicação e da informação – democratizando 

propriedade e garantindo acesso e participação –, princípio da interculturalidade e 

plurinacionalidade – o Estado deve garantir a relação intercultural entre comunidades, povos e 

nacionalidades a fim de difundir conteúdos que reflitam as diferentes visões, culturas, 

tradições, conhecimentos e saberes em suas diferentes línguas –, princípio da ação afirmativa 

– através do qual as autoridades devem melhorar condições de acesso e o exercício de direitos 

por grupos humanos em situação de desigualdade (EQUADOR, 2013). 

Ainda no que diz respeito à diversidade, é interessante destacar que na Bolívia – 

oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia – a complementaridade de sistemas na regulação 

do Espectro é dividida em 4 categorias: do Estado, até 33%; Comercial, até 33%, Social-

comunitário, até 17% e povos indígenas, originários, campesinos, comunidades interculturais e 

afrobolivianas, outros 17% (BOLÍVIA, 2011). 

 Já no que se refere ao indicador “Proteção de crianças e adolescentes” este país entra 

como destaque negativo, na medida que não apresenta especificações sobre regras de proteção 

para crianças e adolescentes. E no caso do México, embora tenha sido encontrada referências 

à priorização dos conteúdos audiovisuais ao desenvolvimento de crianças, como no artigo 226 

que defende os conteúdos para esse público devem fortalecer valores culturais, éticos e 

sociais, pacíficos, de não discriminação e respeito à dignidade de todas as pessoas, evitar 

apologia à violência, informar sobre os direitos da infância, estimular criatividade, 

solidariedade, interesse pelo conhecimento, promover tolerância e respeito a diversidade de 

opiniões e os direitos das mulheres, não são definidos horários de proteção. A lei deste país 

define apenas que a classificação deve ser informada antes dos programas pelos provedores 

do serviço e os seus horários devem ser antecipadamente divulgados ao público (MÉXICO, 

2014). 

As legislações dos outros países, porém, estabelecem horários gerais. Na Argentina e 

no Uruguai, o horário das 6h às 22h na TV aberta é livre para todo o público e deve evitar 

conteúdos que exibam ou façam apologia à violência excessiva, comportamentos criminosos, 

discriminatórios, ou conteúdo pornográfico. Na outra faixa de horário o conteúdo é voltado 

para o público adulto. Há casos também de horário “supervisionado” ou de “responsabilidade 

compartilhada”. No Equador, a responsabilidade compartilhada é adequada para o público a 

partir dos 12 anos, com supervisão de adultos, entre as 18h e as 22h; e entre 22h e 6h o 
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conteúdo é voltado para maiores de 18 anos. Já na Venezuela os horários são divididos entre: 

“todo usuário”, das 7h às 19h, “horário supervisionado”, das 5h às 7h e 19h às 23h, e “horário 

adulto”, entre 23h e 5h (EQUADOR, 2013; VENEZUELA, 2004). 

Argentina e Venezuela estabelecem o mínimo de três horas diárias de programas 

culturais e educativos, informativos e recreativos dirigidos especialmente a crianças e 

adolescentes, com enfoque pedagógico, sendo que na Argentina há ainda a exigência que 50% 

dessas seja nacional. Em todas as legislações crianças e adolescentes mantêm o direito de ter 

sua identidade preservada em informações divulgadas que possam lhes prejudicar.  

No México e Uruguai as mensagens publicitárias também não podem se dirigir 

diretamente às crianças e adolescentes ou aproveitar-se de sua lealdade a pais e professores e 

devem seguir as recomendações internacionais relativas a alimentos com alto teor de gordura, 

sal ou açúcar. Além disso, crianças e adolescentes não podem atuar em qualquer comercial de 

produtos que prejudiquem sua saúde ou integridade física, psicológica ou social. 

Em relação ao item “Proteção contra incitação ao crime e discursos de ódio”, com 

exceção da Bolívia, todos os outros países possuem regras claras. No artigo 8 da venezuelana 

Lei RESORTE se estabelecem proibições a mensagens de rádio, TV e meios eletrônicos que: 

incitem ou promovam o ódio e a intolerância por razões religiosas, políticas, de gênero, 

racismo ou xenofobia; incitem, promovam ou façam apologia ao delito; constituam 

propaganda de guerra; fomentem ansiedade ou inquietação da cidadania de modo a alterar a 

ordem pública; desconheçam as autoridades legitimamente constituídas; induzam ao 

homicídio; incitem ou promovam o descumprimento do ordenamento jurídico vigente 

(VENEZUELA, 2004). 

Similarmente, a LSCA argentina informa que a programação deverá evitar qualquer 

conteúdo que promova discriminação, de gênero, orientação sexual, etnia, pessoas com 

deficiência, incitem maus tratos ou menosprezem a dignidade humana ou induzam 

comportamentos prejudiciais para o ambiente e a saúde ou integridade de pessoas. A lei 

mexicana proíbe em seu artigo 256 conteúdos contendo qualquer forma de discriminação 

motivada por origem étnica ou nacional, de gênero, idade, deficiência, condição social, de 

saúde, de religião, opiniões, preferências sexuais, estado civil ou qualquer outra que atente 

contra a dignidade humana ou tenha por objetivo anular ou menosprezar os direitos e as 

liberdades das pessoas. Por sua vez, o art.28 da lei uruguaia, no âmbito dos direitos das 
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pessoas, define que não poderão ser difundidos pelos SCA conteúdos que incitem ou façam 

apologia a discriminação e ao ódio nacional, racial ou religioso, que constituam incitações à 

violência ou qualquer outra ação ilegal similar contra qualquer pessoa ou grupo de pessoas, 

seja motivada por raça, etnia, sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, idade, 

deficiência, identidade cultural, lugar de nascimento, credo ou condição socioeconômica.  

São proteções presentes também na lei equatoriana cujos artigos 61, 62 e 67, impedem 

conteúdos que conotem distinção, exclusão ou restrição baseada em razões de identidade de 

gênero, idioma, ideologia, filiação política, passado judicial, condição migratória, condição 

socioeconômica, orientação sexual, estado de saúde, portar HIV, ou quaisquer outras que 

menospreze direitos humanos reconhecidos pela Constituição do país; proíbe ainda, 

mensagens com exploração, abuso sexual, apologia a guerra, ódio nacional, racial ou religioso 

(EQUADOR, 2013). 

Quanto ao indicador “Obrigações positivas de conteúdo: cotas de produção nacional, 

regional e independente, preocupação com estereótipos, educação para diversidade, estímulo à 

produção por minorias”, destaca-se as leis de Venezuela, Argentina e Uruguai. 

A Lei RESORTE estipula que pelo menos sete horas diárias do horário “todo usuário” 

sejam de programas produzidos no país, com quatro dessas de produção independente. Além 

disso, exige pelo menos três horas diárias de programação nacional no “horário 

supervisionado”, das quais 1h30 sejam de produção independente (VENEZUELA, 2009).
4
 

Para fazer cumprir essas regras, existe uma Comissão de Programação de Televisão, cuja 

função é estabelecer condições de alocação de espaços a produtores nacionais independentes a 

fim de garantir a democratização do espectro radioelétrico, a pluralidade, a liberdade de 

criação e a garantia da concorrência.  

Já na Argentina emissoras abertas devem emitir um mínimo de 60% de produção 

nacional, 30% de produção informativa própria, 30% de produção local independente em 

cidades com mais de um milhão e meio de habitantes, 15% em localidades com mais de 

600.000 e 10% em outras localidades. Já as TVs por assinatura devem transmitir sinais de 

todas as emissoras públicas do Estado, dos Estados provinciais, de Buenos Aires, municípios 

                                                 
4
 Ressalte-se que no artigo 14 é especificado que não se considerarão para o cálculo de horas exigidas de 

produção nacional e independente reexibições com dois anos desde a sua primeira difusão. Em nenhum caso o 

mesmo produtor nacional independente poderá ocupar mais de 20% do período de difusão semanal exigido 

(VENEZUELA, 2009). 
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e universidades nacionais. Devem dar prioridade em sua grade a sinais locais, regionais ou 

nacionais, devem incluir um sinal de programação local própria, ou um sinal regional em caso 

de localidades com menos de 6.000 habitantes. Devem incluir, ainda, um mínimo de sinais 

originados em países do MERCOSUL e países latino-americanos com os quais a Argentina 

possua convênios com tal propósito (ARGENTINA, 2009). 

Existem, ademais, cotas para produções cinematográficas argentinas. Para TVs 

abertas, a exigência mínima é de exibição de oito longas-metragens por ano produzidos 

majoritariamente por produtoras nacionais independentes. TVs por assinatura ou TVs abertas 

localizadas em áreas com menos de 20% da população do país podem optar por cumprir a 

cota adquirindo direitos de veiculação de filmes nacionais e produzidos por produtores 

independentes nacionais. Canais de TV por assinatura que difundirem seus programas de 

ficção num total superior a 50% de sua programação diária e que não forem considerados 

nacionais deverão destinar 0,5% de sua faturação bruta do ano anterior para a aquisição de 

direitos de filmes nacionais. Segundo o artigo 123, a programação das emissoras da Radio e 

Televisão Argentina Sociedade do Estado (RTA) deve ter no mínimo 60% de produção 

própria e 20% de produções independentes em todos os meios que componham sua rede. A 

faixa de horário para essas exibições deve ser entre as 21h e 23h (ARGENTINA, 2009). 

No Uruguai, de acordo com o art. 60, os SCA abertos e por assinatura, comerciais ou 

públicos, devem passar a incluir em sua programação ao menos 60% de produção ou co-

produção nacional, sendo uma porcentagem, a ser determinada por regulamentação específica, 

para produção de fora de Montevidéu. Além disso, ao menos 30% dessa programação deve 

ser de produtores independentes, não podendo um mesmo produtor independente ocupar mais 

de 40% de um mesmo serviço de radiodifusão. Um mínimo de duas horas por semana de 

programação emitida deverá conter lançamentos nacionais de ficção televisiva ou de filmes e, 

desses, pelo menos 50% deverá ser de produção independente. Ao menos dois filmes 

nacionais devem ser transmitidos no horário entre as 19h e 23h por ano. Também, num 

mínimo de duas horas por semana, a programação deve promover a indústria criativa – teatro, 

dança, artes visuais, museus, música, livros, cinema, videogames, desenhos etc. –, sendo pelo 

menos 50% dedicados a produção nacional (URUGUAI, 2015). 

Na lei do México, os concessionários que dão até 20% de sua programação para 

produção nacional, podem aumentar o tempo limite de publicidade em até dois pontos 
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percentuais. Já aqueles que oferecem espaço de até 20% para produção nacional 

independente, podem incrementar em até 5% seu tempo de publicidade. Eles devem ainda, 

estimular os valores artísticos locais e nacionais, as expressões da cultura mexicana de acordo 

com as características de sua programação. É previsto vagamente no art 250 que o Executivo 

impulsione medidas de financiamento da produção nacional e independente (MÉXICO, 

2014). 

No Equador os conteúdos televisivos devem ser classificados da seguinte forma: I – 

informativos; O – de opinião; F – formativos, educativos culturais; E – entretenimento; D – 

Desportivos e P – publicitários, cabendo às empresas de mídia a obrigação de identificar seus 

conteúdos, assinalando sua adequação aos diferentes públicos. Ao menos, 60% da 

programação diária do horário familiar deve ser de conteúdo nacional, sendo 10% destes de 

produção independente. Um só produtor não pode concentrar mais de 25% da cota diária 

(EQUADOR, 2013). 

Já no indicador “Participação e controle social em mecanismos de monitoramento”, a 

estrutura que mais se destaca é a argentina. Os mecanismos de participação social instituídos 

pela LSCA são: Conselho Federal de Comunicação Audiovisual, Conselho Honorário 

Consultivo Público de Mídia, Conselho Assessor da Comunicação Audiovisual da Infância, e 

a Defensoria Pública dos Serviços de Comunicação. A distribuição de controles entre essas 

instâncias, utiliza-se de instrumentos de accountability, como relatórios, informes, e reuniões 

abertas ao público (ARGENTINA, 2009). 

A LSCA cria também, para auxiliar neste monitoramento o Registro Público de Sinais 

e Produtores, para os produtores de conteúdo e empresas geradoras e comercializadoras de 

sinais, bem como o Registro Público de Publicidade e Produtoras Publicitárias, incluindo 

informações sobre agências e empresas de publicidade em geral. Esses arquivos têm o 

objetivo de organizar e disponibilizar o conteúdo veiculado ao conhecimento geral para 

consultas e monitoramento. Existe ainda a Defensoria Pública dos Serviços de Comunicação, 

cuja função é receber consultas e queixas do público, encaminhar as reclamações informando 

as autoridades competentes, publicar resultados, manter registros das críticas realizadas, 

convocar espaços públicos e privados de debate sobre a mídia, audiências públicas, propor 

alterações legais etc. Essa defensoria atua em conjunto com um Conselho Honorário 
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Consultivo Público de Mídia para o caso de canais públicos além do conselho específico para 

proteção de crianças e adolescentes. 

No caso da Venezuela, a lei estabelece, ainda, o direito de antena em que se prevê 10 

minutos semanais cedidos aos usuários do tempo que é destinado para mensagens culturais, 

informativas e educativas do Estado. Além disso, os usuários dos serviços de rádio e TV 

podem se articular em Organizações de Usuários e Usuárias (OUU) para promover seus 

interesses e direitos e para fiscalizar o cumprimento da legislação.  

Em todas as leis, a violação de disposições relativas a conteúdo acarreta para os 

operadores de radiodifusão punições como a aplicação de multas, em alguns, a cessão de 

espaços para a difusão de mensagens culturais e educativas, suspensão da habilitação 

administrativa, ou mesmo a revogação da concessão. 

No caso do Equador, existem artigos específicos para garantir a participação cidadã. O 

país cria o Conselho de Regulação e Desenvolvimento da Informação e da Comunicação para 

ser um colegiado voltado a regular o setor com autonomia funcional, administrativa e 

financeira, sendo integrado por representantes do Executivo, dos Conselhos Nacionais de 

Igualdade, do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, dos Governos Autônomos 

Descentralizados e um Defensor do Público. Para esse colegiado é previsto ainda um 

Conselho Consultivo composto por representantes dos produtores de audiovisual, dos 

comunicadores, das organizações cidadãs, das  faculdades e de estudantes de comunicação. 

Existe também a Superintendência da Informação e da Comunicação como órgão técnico de 

vigilância, auditoria e fiscalização, com capacidade de sanções, autônomo, cujo 

superintendente deve ser nomeado pelo Conselho de Participação Cidadã e Controle Social 

(EQUADOR, 2013). 

No Uruguai o controle social é assegurado na nova legislação pela Comissão 

Honorária Assessora de Serviços de Comunicação Audiovisual (CHASCA), a Comissão 

Honorária Assessora do Sistema Público de Rádio e Televisão Nacional e a figura da 

defensoria do público (URUGUAI, 2015). Além disso, o artigo 27 estabelece, que o Poder 

Executivo deve oferecer mecanismos de participação cidadã no processo de elaboração e 

fiscalização de políticas públicas para o setor de SCA. 

 Na Bolívia, a defesa de espaços de participação é mais vaga. O Comitê Plurinacional 

de Tecnologias de Informação e Comunicação (Coplutic) – criado para propor políticas e 
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planos nacionais de desenvolvimento de TICs, por exemplo, não tem prevista participação da 

sociedade civil. Mas a criação de espaços para a participação e controle social no desenho de 

políticas públicas e fiscalização de telecomunicações, TICs e serviços postais, via audiências 

públicas, espaços permanentes de discussão, incluindo povos indígenas originários 

campesinos é prevista no art.110 (BOLÍVIA, 2011).  

O México, por sua vez, reproduz a experiência dos outros países a participação do 

público via defensoria da audiência, tornando-a obrigatória para concessionários de 

radiodifusão, pelo artigo 259. Devem ter um código de ética publicado no Registro Público de 

Concessões e dar retorno a queixas e sugestões em até 20 dias. Não é prevista a participação 

da sociedade civil dentro do Instituto que regula o setor, mesmo no conselho consultivo 

composto por 15 especialistas (MÉXICO, 2014). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após o levantamento dessas informações oriundas dos seis países analisados, é 

possível constatar que o método comparativo, a partir da aplicação de indicadores cumpre o 

proposto. Quanto mais ampla a quantidade de indicadores, mais específica a análise 

comparativa consegue ser cobre uma determinada categoria, mas por se  tratar de uma 

aproximação inicial é possível chegar a algumas considerações. 

Com relação especificamente a temática da diversidade, pode-se destacar as 

legislações de Equador e Uruguai, que ampliam esse debate, talvez pelos seus textos legais 

terem resultado de participação social mais ampla. Outra constatação inicialmente chegada é 

que, com exceção de Argentina e Uruguai, raramente os textos das leis sofrem influência de 

um país para outro. Embora os desafios sejam similares, como a concentração de propriedade 

e a forte influência de oligarquias políticas, as discussões têm acontecido isoladamente, sem a 

interlocução de experiências entre esses países.  

É importante destacar o caráter inicial da presente abordagem que acabou por se 

restringir aos países que possuem lei geral. Além disso, como feito em Torquato (2014), a 

análise de resultados torna-se mais aprofundada quando cruzada com a interpretação 

qualitativa conseguida através de entrevistas, contatos in loco com pesquisadores e 

especialistas, bem como do levantamento histórico dos desafios de cada realidade.  
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Repercussões na Mídia da Base Nacional Comum Curricular  

durante a Discussão Pública
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Resumo 

O processo comunicativo adotado para impulsionar o debate sobre a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) é o corpus desta pesquisa. A partir desta experiência de comunicação 

pública, os produtos de mídia que repercutiram a discussão social proposta pelo MEC foram 

tomados como objeto de investigação. Amparados em uma perspectiva holística manual, do 

enquadramento da mídia, foram selecionados e categorizados 2.630 objetos, entre eles 

editoriais, artigos, reportagens, vídeos, posts e mêmes. As redes e mídia sociais e os meios de 

comunicação comerciais, governamentais e institucionais foram fontes para este estudo 

quantitavo. Ao relacionar as variáveis estratégias de comunicação e os resultados de 

participação no Portal da BNCC, constatou-se que o processo comunicativo adotado alcançou 

resultado expressivo em número de produtos de comunicação que repercutiram a Base na mídia.  

Palavras-chave: Base Nacional Comum Curricular; Comunicação Pública; Discussão 

Pública; enquadramento da mídia. 

 

Abstract 

The communicative process adopted to promote the debate on the Brazilian Common 

Core (Base Nacional Comum Curricular -BNCC) is the aim of this research. From this 

experience of public communication the media products that reverberated the social 

discussion proposed by the MEC were taken as an object of investigation. Based on a 

manual holistic approach of the analysis of media frames 2.630 objects were selected 

and categorized like editorials, articles, reports, videos, posts, and memes. Social, 

commercial, governmental and institutional medias were sources for this quantitative 

study. By relating the variables of communication strategies and the results of 

participation in the BNCC website it was verified that the communicative process 

adopted achieved a significant result in the number of communication products that 

reverberated the BNCC in the media. 

 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT1 – Políticas de Comunicação, VI ULEPICC-Br (Encontro Nacional da 

União Latina da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura – Capítulo Brasil). 
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A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR: MOTIVOS E EMBASAMENTO 

LEGAL 

O Brasil possui, segundo dados do Censo Escolar (INEP, 2016), 186.441 escolas de 

Educação Básica. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), essas escolas não 

possuem uma norma comum que conduza a construção de seus currículos, o que 

aumenta a assimetria dos sistemas educacionais, compromete as políticas de avaliação 

nacional, prejudica a formação de professores e impede a produção de materiais 

didáticos condizentes com a diversidade brasileira. Isso afeta a vida de quase 50 milhões 

de estudantes e o trabalho de mais de 2,1 milhões de professores.   

Para que houvesse uma orientação para o ensino no Brasil, a Constituição Federal 

(Brasil, 1988, p. 24) estabeleceu a necessidade de fixar-se conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental.
2
  

De maneira semelhante, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 

1996, p. 27833) prescreveu a necessidade de base nacional comum para os currículos da 

educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.  

Posteriormente, com proposições análogas, surgiram as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2009), as Conferências Nacionais de 

Educação (Brasil, 2010) e o Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014). Para atender a 

todas essas determinações legais, o MEC propôs, então, a elaboração da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), que se configurará em uma referência de currículo.  

                                                           
2
 No Portal da BNCC, as referências das Leis e Portarias relacionadas neste trabalho 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/linha-do-tempo. Acesso em 28 de novembro de 2016.) 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/linha-do-tempo
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Portanto, a Base deverá funcionar como uma referência para a Educação Básica no país 

e como articuladora dos esforços existentes nas unidades da federação na produção de 

seus documentos curriculares.  

Atendendo à legislação, o MEC
3
 realizou consulta pública para chegar a um 

entendimento nacional acerca dessa referência de currículo. Em setembro de 2015, o 

órgão disponibilizou no portal da BNCC (disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio) um documento preliminar.  

O portal da Base
4
 foi o principal mecanismo de comunicação utilizado para colocar em 

discussão a primeira proposta de BNCC. Por meio dele, foi possível a participação de 

todos os interessados em contribuir com o processo.  

OS RESULTADOS DA DISCUSSÃO PÚBLICA SOBRE A BNCC 

Durante a consulta pública, o MEC promoveu diversas ações para mobilizar os estados, 

o Distrito Federal e os municípios para a discussão do documento preliminar da BNCC, 

entre julho de 2015 e março de 2016.  

Segundo a Diretoria de Currículos e Educação Integral (Dicei/MEC), técnicos do órgão 

e o Comitê de Assessores e Especialistas, responsável pela redação do documento, 

estiveram em mais de 700 eventos promovidos nas cinco regiões do país. Muitos destes 

                                                           
3
 Os trabalhos foram promovidos pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do MEC, sob a orientação do 

então secretário Manuel Palacios, com a participação da Diretoria de Currículos e Educação Integral 
(Dicei) dessa Secretaria, ante coordenação do então diretor Italo Dutra. 
4
 Seu desenvolvimento e administração foram feitos pelo CAEd - Centro de Políticas Públicas e 

Avaliação da  Educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a direção da professora Edna 

Rezende Silveira de Alcântara. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio
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encontros foram transmitidos on line e/ou gravados para reprodução nas redes de 

educação com repercussão em jornais e sites locais.  

Segundo dados do Portal da BNCC, cadastraram-se, 305.569 indivíduos, 4.298 

organizações e 45.049 escolas em todo o território nacional. A primeira versão 

preliminar da BNCC recebeu, em quase 6 meses de consulta, 12.226.510 contribuições.  

De acordo com estudo realizado pela UNESCO (PROJETO UNESCO 914BRZ1009.4 – 

SEB), 89,8% das escolas que enviaram contribuições elaboraram-nas a partir de 

reuniões com até 50 participantes. Isso amplia em números a participação direta de 

professores no debate. A ampla participação dessa comunidade escolar aconteceu entre 

novembro e dezembro de 2015, quando o portal da Base promoveu a campanha Dia 

Nacional da Base http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/dia-base, a mais eficiente 

estratégia de comunicação adotada. 

 

A BNCC E A REPERCUSSÃO NA MÍDIA 

Diante de números tão eloqüentes, surgiu o questionamento sobre a repercussão da 

BNCC. Teria a Base Nacional Comum Curricular, um documento de tamanha 

importância para a Educação Básica do país e que gerou tamanha mobilização nacional, 

sido pauta da grande mídia?  E do próprio governo? E, nas redes sociais, teria o tema 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/dia-base
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sido objeto de postagens? O presente artigo teve como objetivo realizar uma pesquisa 

quantitativa acerca da repercussão da BNCC na mídia. 

Metodologia e resultados - Para a pesquisa quantitativa foram realizadas buscas em 6 

portais do governo federal, 28 portais de governos estaduais (considerando aqui os dos 

26 estados, o do Distrito Federal e o do Consed), 1 portal de governo municipal 

(Undime), 16 portais de Associações, Entidades e Organizações Científicas e 11 portais 

de veículos de comunicação privados. Também foram realizadas pesquisas em 3 redes 

sociais. A escolha dos veículos deu-se me virtude de sua relevância. 

As buscas nos portais e nas redes sociais foram realizadas a partir de expressões-chave 

bastante significativas no contexto da BNCC e de sua fase inicial: Base Nacional 

Comum Curricular, Base Nacional Comum, Base Nacional Curricular, BNCC, BNC, 

currículo, Ministério da Educação, MEC, consulta pública, discussão pública. As buscas 

também eram combinadas com alguns nomes próprios diretamente relacionados à 

discussão pública da Base, entre eles Hilda Micarello (coordenadora da equipe de 125 

professores especialistas que formaram a comissão responsável pela redação do 

documento preliminar); Manuel Palacios e Ítalo Dutra, principais representantes do 

ministério no projeto BNCC.  

O conteúdo colecionado foi publicado entre 30/07/2015, data do lançamento do portal 

da BNCC pelo MEC, e 03/05/2016, data da entrega da 2ª versão da BNCC. O lapso 

temporal em questão refere-se ao período que antecedeu a consulta pública e que foi 

utilizado para preparar as discussões e a apresentação da 2ª versão do documento. 

De modo a padronizar a pesquisa e possibilitar futuros estudos dos resultados 

encontrados foram estabelecidas informações que deveriam ser relacionadas, quais 

sejam: número; data da coleta; data da publicação; link; fonte; possibilidade de 

compartilhar no Facebook, compartilhamentos, números de reações; possibilidade de 

twettar, compartilhamento; possibilidade de compartilhar no Google+, 

compartilhamentos; possibilidade de comentar o conteúdo, comentários. Durante o 

processo, todas as publicações foram copiadas. Também foram realizadas capturas de 

tela para garantir o arquivo. 

A seleção dos 2630 produtos deu-se a partir do enquadramento da mídia, amparado na 

perspectiva holística manual (MATTHES, J.; KOHRING, M, 2008). A fim de oferecer 
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possibilidades para conclusões preliminares, esses produtos comunicativos foram 

problematizados a partir de elementos do processo comunicativo estabelecido pelo 

MEC, no qual o portal da Base ganha destaque. A seleção dessas variáveis foi feita de 

forma a preservar os princípios de relevância, homogeneidade e sincronicidade 

(BARTHES, 2006). Na tabela a seguir, apresentamos o quantitativo de publicações 

sobre a BNCC encontradas nas buscas empreendidas. 

 

A busca também foi realizada nas redes sociais: 

 

Conclusões  
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Ao relacionar as estratégias de comunicação pública adotadas pelo MEC com o número 

de publicações que repercutiram o tema na mídia, constata-se que o processo 

comunicativo obteve resultados expressivos e que, para esse alcance, algumas 

ferramentas foram determinantes, entre elas o desenvolvimento de portal e equipe 

exclusivos para divulgar e promover o debate público em torno da Base. 

Quando analisados os resultados encontrados na mídia e redes sociais, isto é, para além 

dos meios de comunicação comercial, governamental e institucional, nota-se que a Base 

teve ampla repercussão. Dos quase 700 produtos quantificados neste estudo, para mídia 

e redes sociais, constatou-se que, em média, há 15 vezes esse número em 

compartilhamentos e 50 vezes em visualizações.  

Assim como aconteceu na mídia comercial, a institucional e governamental foram 

fundamentais para a ampla divulgação. Destacaram-se como canais, nestas duas últimas 

categorias, os portais e mídia de Consed, Undime e do próprio MEC. 

Entre julho de 2015 e maio de 2016 a Base Nacional Comum Curricular pautou os 

principais debates sobre educação pública no Brasil, mobilizando profissionais de 

educação, professores, estudantes e responsáveis tanto na grande mídia quanto em 

canais especializados na área de educação. 
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Resumo  

 
Este artigo se dispõe a fazer um debate sobre o financiamento público da mídia no Brasil por meio de uma 

leitura teórica dos critérios vigentes de distribuição de verbas da mídia oficial, à luz das políticas públicas de 

comunicação. As medidas que orientam esta distribuição surgem em meio a um contexto de grande concentração 

da propriedade midiática, dentre outras problemáticas imanentes à comunicação no Brasil. Este estudo, ainda 

embrionário, objetiva identificar algumas demandas e conflitos que os atuais critérios de distribuição de verbas da 

mídia oficial visam atender, identificando alguns atores nesta relação e debatendo o financiamento público da 

mídia. 

 

Palavras-chave: políticas públicas de comunicação, publicidade governamental, 

financiamento público da mídia. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este artigo se dispõe a debater o financiamento público da mídia privada via verbas 

publicitárias oficias, tendo como principal elemento de análise os critérios de distribuição de 

mídia, estabelecidos a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003) e que perduram 

por toda a gestão do Partido dos Trabalhadores (até início de 2016). 

Entendendo tal dispositivo como política pública no espaço da comunicação brasileira, 

o texto se volta à identificação de importantes conceituações sobre políticas públicas de 

comunicação, circunscrevendo e relacionando os critérios de distribuição a estas perspectivas 

teóricas. 

O momento político/social vivido no Brasil, que culminou com o impeachment de 

Dilma Rousseff, explicitou o enorme poder que a comunicação exerce e o quanto a diversidade 

de vozes da comunicação se mostra fundamental para a democracia. Assim, debater esta 

política pública e seus limites é tentar compreender talvez uma das poucas tentativas concretas 

de se discutir democratização, mesmo que a efetividade desta seja ainda questionada. 

 
O CENÁRIO DA COMUNICAÇÃO NO BRASIL 
 

A comunicação brasileira se estrutura como ambiente marcado pela dominância de 

oligopólios/monopólios
4

 midiáticos, pela propriedade cruzada, tendo sua gênese 

fundamentada sob o modelo privado de atuação dos veículos de comunicação. Este cenário se 

dá em todos os meios de comunicação.  

Prepondera também a lógica do financiamento público, que é prática institucionalizada 

na comunicação, cuja implementação no Brasil vem de longa data. Desde o Brasil Colônia, 

momento em que surgiram vários periódicos com a função de defender o reino de Portugal, a 

relação entre o Estado e o mercado criou raízes e ampliou sua dimensão a todos os meios 

(GÖRGEN, 2009). Este cenário comunicacional altamente complexo demonstra em suas 

incoerências internas que, no espaço entre o que está constitucionalmente previsto e o que se dá 

no mundo concreto, há um gigante distanciamento que torna necessário o estabelecimento de 

políticas públicas que aproximem o texto legal da prática e do munda da ação, especialmente 

em um contexto em que as perspectivas regulatórias parecem ainda limitadas. 

 

                                                           
4 A Constituição Federal de 1988 aponta que os meios de comunicação não deveriam ser objeto de monopólio ou oligopólio, 

seja este de forma direta ou indireta, conforme consta em seu Art. 220, § 5o.  
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A VISÃO GERAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Os estudos sobre políticas públicas se iniciaram nos Estados Unidos relacionados à 

matéria de Ciência Política, a partir do trabalho de Harold Lasswell nos anos 1930. No Brasil, 

esta área do conhecimento começou a se estabelecer por volta do final da década de 1970, a 

partir de publicações que remontavam à formação histórica de ações governamentais (DIAS e 

MATOS, 2012). 

O caráter multidimensional e interdisciplinar que as políticas públicas apresentam 

possivelmente ocasionou a diversidade de definições que este conceito reúne. A pesquisadora 

Celina Souza aponta que as conceituações de políticas públicas são as mais diversas, no entanto 

“a definição mais conhecida continua sendo a de Lasswell, ou seja, decisões e análises sobre 

política pública implicam responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que 

diferença faz” (SOUZA, 2006, p.24 ). 

As políticas públicas também podem ser compreendidas como construção estruturada 

em duas dimensões, a técnica e a política, como apontam Michael Howlett, M. Ramesh e 

Anthony Pearl. Esta estruturação pretende compatibilizar diferentes atores, interesses e meios, 

articulando objetivos, ainda que estes não estejam bem claros, identificados ou justificados 

(HOWLETT, PEARL e RAMESH, 2013, p. 6). 

 Assim, outro ponto que se torna claro na perspectiva das políticas públicas é que estas 

ocorrem em meio a um ambiente conflituoso, problemático, no qual se torna necessário buscar 

alguma resolução pacífica entre os múltiplos atores e interesses, ambicionando transformação e 

geralmente um bem comum. Esta perspectiva de ambiente em conflito é muito relevante para a 

compreensão da construção de tais ações no espaço da comunicação. 

 

AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMUNICAÇÃO 
 

O ambiente da comunicação é particularmente um espaço de disputa de poder 

(econômico, político, simbólico), conforme já introduzido. Do ponto de vista do ambiente 

institucional que se constitui para a comunicação social no Brasil, Murilo César Ramos 

estabelece que este é “regularmente disperso e politicamente fragmentado” (RAMOS, 2008, 

p.26 ). Ramos (2008) exalta também a dispersão que se origina desde a Constituição Federal e 
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que aponta a divisão de poderes
5
, por exemplo, entre Executivo e Legislativo, quanto a outorgas 

de comunicação e regulação. Este cenário demanda então que uma política pública nacional de 

comunicação modifique esse espaço fragmentado. 

Tal política, conforme Luis Ramiro Beltrán, pode ser conceituada como “un conjunto 

integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un 

cuerpo coerente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones 

especializadas en el manejo del proceso general de comunicación en un país” (BELTRÁN, 

1976, p.4 ). O autor faz no texto uma distinção entre o que seria uma política pública nacional 

de comunicação e as políticas parciais, as quais seriam como um conjunto de prescrições de 

comportamento voltadas a uma parte ou um aspecto da comunicação social, formuladas de 

forma fragmentada e independente (BELTRÁN, 1976).  

 Retomando a ideia da comunicação social brasileira como espaço disperso e em disputa, 

no qual as forças desproporcionais atuam tencionando os diferentes objetivos, tem-se como 

resultante o esvaziamento das ações concretas de regulação e democratização da comunicação, 

o que impediu até o momento que uma política nacional de comunicação vigorasse. Neste 

contexto, algumas políticas de caráter parcial surgem, uma das mais notórias, e o foco deste 

artigo, são os critérios de distribuição de verbas da mídia oficial. As políticas parciais se voltam 

a uma questão específica, no caso desta, a publicidade governamental e a distribuição de verbas 

publicitárias, estimulando o debate sobre o financiamento público da mídia privada. 

 

OS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS DA MÍDIA OFICIAL 

 
O Governo Federal se sagrou entre os principais anunciantes

6
 do país, constituindo 

relação de estreita dependência por parte dos veículos de comunicação. No que tange ao 

financiamento via publicidade, a comercialização de espaços publicitários ainda se estabelece 

como principal modelo de negócio da comunicação, uma vez que esta comercialização ajuda a 

subsidiar os custos de produção dos veículos de comunicação, o que permite reduzir ou 

eliminar as cobranças que são repassadas ao público final.  

No Brasil, durante a primeira gestão do Partido dos Trabalhadores (PT), a partir de 

                                                           

 
6 A Caixa Econômica Federal se posiciona como quarto maior anunciante, o Banco do Brasil figura em 16º. Disponível em: 

<https://www.kantaribopemedia.com/anunciantes-janeiro-a-junho-2016/>. No relatório por setor, Serviços Públicos e Sociais 

se posiciona como oitavo setor. Disponível em: 

<https://www.kantaribopemedia.com/setores-economicos-janeiro-a-junho-2016/>. Acesso em: 1º out. 2016. 

https://www.kantaribopemedia.com/setores-economicos-janeiro-a-junho-2016/
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2003, orientada e promovida por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República (SECOM/PR), surgiram alguns critérios que direcionavam a distribuição de verbas 

publicitárias que equacionam orientações técnicas e medidas que ambicionam a 

desconcentração de recursos, via ampliação e diversificação na veiculação de mídia.  

Os chamados Critérios Técnicos de Mídia
7
 atuam sobre cada meio de forma particular, 

como pode ser verificado no sítio da SECOM
8
, mas em geral remetem a balizadores 

amplamente reconhecidos pelo mercado publicitário, a exemplo das pesquisas de mídia que 

trazem indicadores como audiência, afinidade, participação, circulação/tiragem. Há 

textualmente a indicação de buscar a seleção de veículos mais abrangente possível e a 

regionalização
9
, desde que de acordo com as estratégias e os objetivos de mídia e comunicação, 

além de compatíveis com os recursos disponíveis. 

De maneira exploratória, identifica-se a dinâmica de alguns atores que permeiam esta 

política e a tornam uma questão controversa e em constante disputa, sendo destacados na figura 

a seguir interesses neste âmbito. 

                                                           
7 Disponível em: <http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/midia/planejamento-de-midia>. 
8 Disponível em: <http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/midia/planejamento-de-midia>. Acesso em: 9 nov. 2016.  
9 A regionalização constitui uma das diretrizes de atuação na comunicação do Sistema de Comunicação de Governo do 

Poder Executivo Federal (SICOM), conforme o Decreto nº 4.799, de 4 de agosto de 2003, Art. 3º, posteriormente reiterada 

no Decreto nº 6.555, de 8 setembro de 2008, Art. 2º, inciso X. 

 

http://www.secom.gov.br/orientacoes-gerais/midia/planejamento-de-midia
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora este artigo não pretendesse realizar uma avaliação da política de distribuição de 

verbas da mídia oficial, é possível estabelecer algumas constatações, como a prevalência dos 

parâmetros técnicos e mercadológicos sobre os políticos, analisando a distribuição de verbas 

amplamente debatida na mídia, que se concentra sobremaneira nos grandes veículos. Vale 

destacar que a implementação desta ação se estabelece como medida que estimula, em maior ou 

menor grau, uma mudança inicial no cenário concentrado da mídia brasileira. Sua relevância se 

dá também, pois ampliou, minimamente, o debate sobre a propriedade e a concentração 

midiática, incitando reflexões sobre o cenário da comunicação nacional e questões imanentes a 

este, as quais suscitam revisões e avanços na regulação nacional. 
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é mostrar a realidade brasileira diante da concentração da 

mídia no Brasil, verificando as contribuições dos governos Lula e Dilma em prol da 

democratização midiática. A partir de pesquisas bibliográfica, documental e entrevistas, 

constatou-se que os governos petistas pouco fizeram em relação à democratização das 

comunicações no Brasil e que é preciso combater a concentração midiática, uma vez 

que interfere na falta de diversidade cultural e de pluralidade do conteúdo.  

 

Palavras-chave: Concentração da mídia; democratização da comunicação; políticas de 

comunicação; economia política da comunicação. 

 

 

Abstract 
The objective of this research is to show Brazilian reality in the face of media 

concentration in Brazil, verifying contributions of Lula’s and Dilma’s presidential 

mandates in favor of media democratization. Based on bibliographic, documental 

research and also interviews, the findings were that Workers Party governments did 

much little about communications democratization in Brazil and that it is necessary to 

fight against media concentration, since it interferes in the lack of cultural diversity and 

plurality of contents. 

 

Keywords: Media concentration; Communication democratization; Communication 

policies; Political economy of communication.. 
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Colocando os pingos no I 

 

A mídia brasileira é concentrada. Na radiodifusão, poucos grupos atingem quase 

100% do país. Nas telecomunicações, estrangeiros dominam o mercado. 

A Concentração é um fenômeno onde as indústrias midiáticas passam a ser 

agrupadas nas mãos de poucas corporações tanto no âmbito regional quanto mundial. 

Interfere no pluralismo e na diversidade do conteúdo; suas características são tamanho, 

número e diversificação; é resultado de fusões, aquisições e/ou criação de um novo 

grupo, onde o foco é racionalizar custos e riscos, adquirindo mais poder e gerando 

lucro, o que pode levar ao monopólio e/ou oligopólio nos mercados.  

No Brasil, cinco grupos nacionais privados dominam o mercado de radiodifusão 

(rádio e televisão), além de serem líderes em outras áreas, sejam elas midiáticas ou não. 

São eles: Rede Globo, SBT, Record, Bandeirantes e Rede TV! Eles chegam a quase 

100% do território nacional. Só não atingem os lugares no Brasil onde não existe 

energia elétrica e nem energia solar. 

 É fato que, no Brasil, com 5.570 municípios, as pessoas vêem televisão, seja 

para buscar informações ou apenas para passar o tempo e ver qualquer tipo de programa 

que esteja sendo exibido. Realidade esta também constatada nos demais países latino-

americanos, onde a TV é o principal veículo de comunicação. Não é à toa que a 

preocupação da sociedade civil em tentar regular e regulamentar a mídia sejam 

necessárias para evitar que crianças, em pleno dia, sejam vítimas de programações de 

violência e sexo e sejam influenciadas a se comportar e a aceitar como “normal” e 

“correto” qualquer ato, seja ele violento ou não. 

 Por outro lado, os meios de comunicação se aproveitam da grande audiência e 

expõem suas ideias e interesses particulares como o que é certo e o que deva ser aceito 

pela sociedade. Vendem ideias em seus telejornais e programas de entretenimento e 

abrem seus espaços para anúncios publicitários que lhe tragam grandes retornos 

financeiros. Não dão importância ao que está registrado no Capítulo 5 da Constituição 

Brasileira e oferecem qualquer coisa para a população, sem o mínimo de conteúdo, 

seduzindo a população com “projetos sociais na comunidade” que lhe rendem mais 

credibilidade, tirando do caminho os veículos comunitários e lhes transformando em 
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campeões de audiência. Algo que rende investimentos publicitários e favores dos 

Governos, se quiserem chegar na população. Simplesmente, imobilizam os governos e 

os controlam, em muitos casos, como fantoches, impedindo-os de agirem como Poder 

Executivo. Algo totalmente equivocado. 

De acordo com o Mídia Dados 2015, é grande o poderio dos grupos televisivos 

no Brasil. A Rede Globo chega em 5.490 cidades, ou seja, em 96,7% dos domicílios 

com TV. O SBT, em 4.772 cidades, atingindo  92,2% domicílios com TV. A Record está 

em 4.417 cidades, o equivalente a 90,2% domicílios com TV. Já a Band, que até a 

alguns anos ocupou a vice-liderança de audiência televisiva, hoje está em quarto lugar, 

atingindo 3.569 municípios, ou seja, em 87,6% domicílios com TV. A Rede TV!, mesmo 

sendo considerada o quinto grupo do Brasil, atinge 3.157 municípios, chegando em 

76,5% domicílios que têm TV.  

Mas, como é possível um poderio tão grande se a atual Constituição Brasileira 

não admite nem monopólio nem oligopólio da mídia? 

A legislação brasileira proibi o monopólio e oligopólio da mídia, conforme 

artigo 220, parágrafo quinto da Constituição Brasileira (1988). Também não permite no 

Decreto 236/67 a participação societária do mesmo grupo em mais de cinco concessões 

em VHF, no país, e em duas em UHF, em cada Estado. Porém, mesmo com as 

proibições, percebe-se que os grupos ignoram e vão se firmando no mercado com o 

maior número possível de emissoras de rádio e televisão. 

 

Expectativas frustradas 

Durante o governo petista havia grande expectativa em relação à democratização 

da comunicação no país. Todo o discurso que fora pregado pelo Partido, em busca de 

uma mídia mais democrática, foi sumindo com o passar do tempo. A esperança 

creditada pela população, em busca de um lugar mais justo e com uma mídia sem 

distorções de conteúdo, se perdeu. O governo também não conseguiu se colocar como 

tal e regular e regulamentar a mídia brasileira. 

A democratização da comunicação é uma histórica bandeira de luta dos 

movimentos sociais no Brasil. É uma preocupação de organizações sociais em suas 

atuações diárias, levando em consideração as necessidades da reformulação de políticas 
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públicas. Considera a diversidade de produtores capacitados e qualificados para acessar 

e exercer o controle sobre os meios de grande circulação, além de implementar meios de 

alcance local e comunitário. (CABRAL FILHO e CABRAL, 2005). 

Como não foi possível resistir aos encantos e poderio dos grupos midiáticos? 

Como o governo conseguiu ignorar a luta incansável dos movimentos sociais e não 

democratizou a mídia brasileira? Isso era tudo que a sociedade civil não esperava de um 

governo que tinha como meta o bem-estar do povo brasileiro. 

Para piorar a situação, além da Concentração na área de Radiodifusão e feita por 

proprietários brasileiros, na de Telecomunicações o agravante é que todos os 

proprietários são estrangeiros e atingem quase 100% do território nacional. Os 

principais grupos hoje são: Vivo, Oi, Claro S.A e Tim. Nextel e SKY também chegam 

em vários lugares. Mas, o interessante aqui é que dominam a telefonia, a Internet e a TV 

por assinatura do Brasil, rendendo-lhes bilhões de reais todos os anos. 

Durante o governo Lula (2003-2010) havia grande expectativa da sociedade em 

relação à democratização da comunicação no país. Entretanto, não foi o que se mostrou 

nos anos seguintes. O processo de implantação da TV digital aberta no Brasil começou 

em 2003, no governo Lula, resultado de troca de interesses entre o Estado e os grupos 

de mídia, diante da qual as organizações da sociedade civil foram alijadas do processo 

decisório. Tal realidade é também constatada por Enrique Bustamante (2003, p. 179) em 

relação a outros contextos nacionais: “nos países em que sua aparição [da TV Digital 

terrestre] foi mais tardia, os governos intervieram frequentemente, outorgando-lhes 

concessões e posições dominantes”. 

César Bolaño e Valério Brittos (2007, p.150) verificaram que, no Brasil, o antigo 

Ministério das Comunicações estabeleceu “um modelo de negócios flexível, podendo, 

por exemplo, em uma localidade haver alta definição e em outra não, ausência a ser 

compensada com maior quantidade de canais”, privilegiando uma das principais 

reivindicações das grandes redes. Ou seja, a definição dos serviços de TV Digital a 

serem implementados ficou destituída de critérios públicos, passando a ser definida 

mediante interesses privados. 

No Brasil, quando o Presidente Lula assinou o Decreto 4901, de 26 de novembro 

de 2003, instituindo bases para a construção do Sistema Brasileiro de TV digital 
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(SBTVD) e princípios norteadores de uma política pública, que envolviam valores 

éticos e de gestão a serem efetivados e aprimorados, evidenciava-se a promoção da 

inclusão social e da diversidade cultural do País, visando a democratização da 

informação. Além disso, visava o estímulo à pesquisa e ao desenvolvimento e propiciar 

a expansão de tecnologias brasileiras e da indústria nacional relacionadas à tecnologia 

de informação e comunicação; o ingresso de novas empresas, propiciando a expansão 

do setor. 

O Decreto tratava o desenvolvimento do mercado de comunicações, ações e 

modelos de negócios para a televisão digital adequados à realidade econômica e 

empresarial do País; uso do espectro de radiofrequências; convergência tecnológica e 

empresarial dos serviços de comunicações e do incentivo à indústria regional e local na 

produção de instrumentos e serviços digitais. 

Para cumprir os objetivos do Decreto, foi feita uma Chamada Pública para a 

apresentação de pesquisas em torno do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), sob 

avaliação da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e coordenação do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), resultando na aprovação de 

22 propostas de diferentes universidades brasileiras, envolvendo 1500 pesquisadores e a 

quantia de R$  65 milhões, dos quais R$ 15 milhões destinados ao CPqD e R$ 50 

milhões distribuídos às universidades. 

O Decreto e a Chamada Pública evidenciavam o que se buscava de um político 

que levava em consideração os interesses da maioria da população e reconhecia o 

potencial científico dos brasileiros. Tudo parecia que seria diferente do que vinha sendo 

construído pelos presidentes anteriores. Porém, o Presidente, que assinara em seu 

primeiro ano de mandato algo que mudaria a história de seu país, não manteve sua 

palavra. 

No último ano do primeiro mandato do Governo Lula, em 2006, mesmo tendo 

reconhecido as grandes contribuições das pesquisas, programas, tecnologias e testes 

feitos em prol do SBTVD, voltou-se atrás na continuidade das pesquisas. O Presidente 

assinou o Decreto 5820/2006 (base de referência legal para o sistema, mas que não é 

consistente como uma Lei), ignorando o SBTVD e criou o padrão nipo-brasileiro. Na 

verdade, no modelo adotado pelo Brasil aproveitou-se apenas uma tecnologia brasileira: 
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o middleware Ginga, software base, produzido em conjunto pela UFPB e PUC-Rio. As 

demais seriam do sistema japonês, o ISDB-T (Integrated Services Digital Broadcasting 

Terrestrial). 

O governo brasileiro ignorou o modelo de TV digital criado pelos pesquisadores 

brasileiros, aprovados em chamadas públicas, que poderia ter sido o marco do país em 

relação aos países-vizinhos. Ao invés de apostar na potencialidade de seus 

pesquisadores, privilegiou-se fazer a política de expansão do padrão nipo-brasileiro. 

Isso pode ser constatado na aderência ao sistema pelo Chile, Uruguai, Equador e 

Botsuana. 

Apesar do pouco caso dado pelo governo federal, é fato que o middleware Ginga 

só sobreviveu por que seus pesquisadores correram atrás, colocando-o como foco em 

outros projetos de pesquisa, sendo reconhecido pela União Internacional de 

Telecomunicações (UIT) como o quarto padrão mundial para interatividade, ao lado dos 

relacionados aos padrões de modulação americano ATSC, europeu DVB e japonês 

ISDB. 

Não se pode esquecer, ainda, que o governo brasileiro também se colocou à 

disposição das emissoras e produtores de conteúdo, oferecendo linhas de financiamento 

da ordem de R$ 1 bilhão através do Programa de Apoio à implementação do Sistema 

Brasileiro de TV Digital Terrestre (Protvd), criado e mantido pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Fruto de uma realocação de recursos 

de financiamentos anteriores para emissoras de TV, visava desonerar fabricantes de 

conversores e reduzir o preço final dos produtos, resultando, na prática, em pagamento 

indireto por parte da população. O Protvd foi dividido em três subprogramas: o Protvd 

Fornecedor, voltado para fabricantes de transmissores e de receptores; o  Protvd 

Radiodifusão,  para o setor de radiodifusão televisiva, visando a construção de 

infraestrutura digital e de estúdio; e o Protvd Conteúdo, voltado para a produção de 

conteúdo exclusivamente nacional. 

O SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), um dos principais grupos midiáticos 

nacionais do Brasil, foi o primeiro grupo de mídia a se aproveitar dessa linha de 

financiamento, contando com um apoio de 9,2 milhões de reais do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo matéria da publicação 
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IDGNow (2007), o financiamento equivalia a 86% de um projeto orçado em 10,7 

milhões de reais, com recursos destinados à modernização dos transmissores 

analógicos, para garantirem a qualidade do sinal durante o período de transição da TV 

analógica para a TV digital, conhecido como simulcasting. 

Ou seja, os grupos de mídia se beneficiaram da formulação do Decreto 

5820/2006, que estabeleceu as definições orientadoras para a implantação da TV digital 

terrestre no Brasil e diretrizes para a transição do sistema de transmissão analógica para 

o sistema de transmissão digital do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do 

serviço de retransmissão de televisão. 

Além de não reconhecer as irregularidades que estava cometendo ao assinar o 

Decreto 5820/2006, o governo federal ignorou o SBTVD e criou o padrão nipo-

brasileiro, consignando faixas extras às concessionárias de radiodifusão para os testes 

em transmissão simultânea analógica e digital, pondo em ação o programa de 

implantação da TV digital que estas impuseram ao país.  

Em relação à interatividade, não foi incentivada pelo setor de eletroeletrônicos, 

precisando ser garantida no âmbito governamental ao comprometer a oferta de 

televisores com Ginga. Em 2013 estava presente em 75% das TVs fabricadas no Brasil, 

apostando-se que até 2015 estaria em 100%.  

A Portaria nº477, de 20 de junho de 2014, do antigo Ministério das 

Comunicações, hoje MCTIC, havia estabelecido o cronograma de transição da 

transmissão analógica para a digital. O piloto do desligamento do sinal analógico foi a 

cidade de Rio Verde (GO), previsto para novembro de 2015, mas que só ocorreu no dia 

01 de março de 2016.  

A Portaria nº477/2014, do antigo Ministério das Comunicações, hoje Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), destaca que “entidades 

outorgadas para execução dos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de 

retransmissão de televisão poderão efetuar o desligamento do sinal analógico antes da 

data prevista no Anexo, desde que verificada a viabilidade técnica pela Agência 

Nacional de Telecomunicações – Anatel” (Art. 2º), sendo que registra-se no §1º que não 

se faz necessária “a análise da Anatel nos casos em que a entidade já tem par digital 

consignado e tal canal não esteja ocupado por nenhuma outra entidade”, porém esta 
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deverá informar ao Ministério a data do desligamento (§ 2º) . E mais: “os canais 

utilizados para transmissão analógica serão devolvidos no momento do desligamento” 

(Art. 3º). 

Mas, como o MCTIC acompanhará esse desligamento? Como ficam os 

brasileiros que não têm condições de comprar um conversor de recepção do sinal 

digital? Ficarão sem a TV aberta? 

No dia 09 de julho de 2014, o antigo MC publicou a Portaria nº 481, enfatizando 

a responsabilidade do Ministério (registrada no art. 4º da Portaria nº 477, de 2014) em 

estabelecer “as premissas e condições necessárias para o desligamento, bem como os 

municípios afetados pelas localidades a serem desligadas”, dentre outros pontos sobre 

essa mudança na TV aberta.  

O antigo MC deixava claro na Portaria nº 481/2014 que para se desligar a 

transmissão analógica “pelo menos, noventa e três por cento dos domicílios do 

município que acessem o serviço livre, aberto e gratuito por transmissão terrestre, 

estejam aptos à recepção da televisão digital terrestre” (Art. 1º). 

Ao se analisar a Portaria nº 481/2014, registra-se, em seu artigo 2º, que caberia à 

Anatel distribuir um set-top-box para recepção da televisão digital terrestre, às famílias 

cadastradas no Programa Bolsa Família do governo federal, ou seja, 14 milhões de 

famílias, sendo que o Ministério e a Anatel “tomarão providências para permitir que a 

população do município tenha acesso, em tecnologia digital, aos mesmos sinais a que 

tinha acesso em tecnologia analógica” (Art. 3º). 

No art. 4º enumeram-se menos de 10% do total de municípios brasileiros que 

seriam afetados pelo desligamento do sinal analógico. E os demais? Como ficariam? 

Não se pode ignorar que o Brasil tem 8.515.767,049 km2., 26 Estados, um Distrito 

Federal, 5.570 municípios e mais de 190 milhões de habitantes.  

De acordo com o antigo Ministério das Comunicações, hoje MCTIC, em artigo 

sobre TV digital publicado em seu site, “em maio de 2013 já eram mais de 3.000 

emissoras e retransmissoras no Brasil com sistema digital implantado, cobrindo cerca de 

50% da população”. Ou seja, o governo, na verdade, estava falando de pontos-chave 

que levavam a programação a outros lugares. A tão sonhada TV digital com benefícios 

tecnológicos e de conteúdo para a população, pelo que tudo indica, não existirá e o país 
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continuará mantendo a concentração da radiodifusão nas mãos de poucos 

conglomerados.  

Constatação essa publicada na matéria “Ministério detalha desligamento da TV 

analógica”, atualizada no dia 14 de julho de 2014 no site do Ministério das 

Comunicações, hoje MCTIC. Na verdade, o registro era que a Anatel distribuiria os 

conversores de recepção do sinal digital para famílias inscritas no programa Bolsa 

Família por que “essas obrigações da Anatel estarão previstas no edital da faixa de 700 

MHz, que será usada para expansão do serviço de telefonia 4G no país. É por meio da 

digitalização da TV que essa faixa será esvaziada e passará a ser utilizada pelas 

empresas de telefonia”.  

É importante destacar que foi publicada no dia 22 de agosto de 2014 a Portaria 

nº 925/2014 que registrava a possibilidade de um sistema de transmissão auxiliar para 

as emissoras televisivas que tivessem problemas no envio de seus sinais. “Art. 11. A 

outorgada poderá requerer à Anatel autorização para instalar sistema de transmissão 

auxiliar em situações emergenciais que impliquem o impedimento de operação do 

sistema de transmissão principal”. Estratégia interessante dos grupos de radiodifusão 

que poderiam garantir “uma faixa extra” de transmissão. Explicação dada na Portaria nº 

932/2014 que “estabelece as condições e os procedimentos de autorização para a 

instalação de retransmissoras auxiliares para cobertura de áreas de sombra e de outorga 

com reuso de canal, com a utilização de tecnologia digital”. 

No entanto, com o impeachment da Presidente Dilma Rousseff e com o seu vice, 

Michel Temer, assumindo como novo Presidente da República, mudanças foram feitas 

na área de digitalização televisiva. Cinco dias antes da “transferência definitiva” da 

Presidência para Temer, o novo ministro de Ciência, Tecnologia, Comunicações e 

Inovações (MCTIC), Gilberto Kassab, assinou no dia 26 de agosto de 2016, a Portaria 

n.3493 que muda os cronogramas do desligamento da TV digital no país, realoca a 

distribuição dos set-top-box que seria feita aos beneficiários do Programa Bolsa Família 

do Governo Federal para as famílias que forem integrantes do Cadastro Único, 

designadas como Famílias de Baixa Renda, e registra o que acontecerá com os canais 

analógicos.  



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

As novas datas de desligamento do sinal analógico estão divididas em dois 

grupos. No primeiro, elenca cidades que terão desligados esses canais em 2018. No 

segundo, o restante das cidades que terão o desligamento da transmissão analógica até 

31 de dezembro de 2023. 

Os canais analógicos, de acordo com o parágrafo 7º, ao serem desligados, 

deverão transmitir a cartela informativa por “30 (trinta) dias a contar da data do 

desligamento, salvo quando estiver prevista a imediata utilização do canal analógico 

para a transmissão do sinal digital de outra entidade”. 

Então, o que esperar da tão sonhada TV aberta digital? 

Ao analisar a concentração dos conglomerados que têm como veículo principal a 

TV aberta, observa-se que seu poderio é mantido, mesmo com o desligamento do sinal 

analógico. Pois, o governo vem trabalhando em prol deles. Só a rede digital da Rede 

Globo, de acordo com matéria de André Mermelstein (2016), cobre “140 milhões de 

habitantes, com 547 estações operando, sendo 107 geradoras e 440 repetidoras. A 

cobertura equivale a 68% da população e 23% dos municípios”. Destaca, ainda, que 

para os desligamentos de 2016 “a Globo tem 100% de cobertura. Das cidades a serem 

desligadas em 2017, falta cobrir 3%. Das cidades a serem desligadas em 2018 falta a 

cobertura de 12%. Já para as cidades pós-2018, a proporção a ser digitalizada é de 74% 

dos municípios”. 

Com a derrota do governo petista na implantação da TV digital, não se pode se 

ignorar que houve uma tentativa de se democratizar a mídia com a realização da I 

Conferência Nacional de Comunicação, em 2009. Evento realizado em Brasília e que 

teve a participação de mais de 1.600 delegados. Das entidades do setor privado, 

participaram apenas ABRA e Telebrasil; as demais ignoraram. O evento, mesmo não 

tendo o apoio dos grandes grupos midiáticos, resultou em 600 propostas que tinham 

como meta auxiliar o governo na regulação das comunicações no Brasil.  

Infelizmente, é fato o registro que os debates aconteceram de modo tímido e 

restrito, com pouca sinalização de avanços reais e sem levar em conta as propostas 

aprovadas na referida Conferência, feita com a participação de representantes de 

governo, empresas e de organizações da sociedade civil não comercial. 
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Além da Conferência, no governo Lula, em julho de 2010, o Presidente fez um 

Decreto que criava uma Comissão Interministerial que elaborou estudos e apresentou 

propostas de revisão do marco regulatório dos serviços de radiodifusão e de 

telecomunicações. Em 2014, a Presidente da República, Dilma Rousseff, prometeu que 

no seu segundo mandato (que se iniciou em 2015) defenderia a regulação da mídia no 

Brasil. Porém, como é um assunto que mexe com todos os erros que vêm sendo 

cometidos pela mídia contra a sociedade brasileira, principalmente no que tange ao 

direito à informação e à democratização das comunicações, se tornou alvo de resistência 

no Congresso Nacional e “vendido” pelos conglomerados de mídia à população 

brasileira como censura à liberdade de expressão.   

No dia 12 de maio de 2016, o Senado Federal aprovou a abertura de processo de 

impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT). Foi afasta por 180 dias até o 

julgamento final pelo Senado. Com o afastamento da Presidente, o vice Michel Temer 

(PMDB) assumiu como Presidente em exercício e, no mesmo dia (12), deu posse a 23 

novos ministros, reduziu de 32 para 23 o número de Ministérios. No caso do Ministério 

das Comunicações, foi incorporado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, 

transformando-se em Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 

O governo de Dilma Rousseff foi encerrado com impeachment no dia 31 de 

agosto de 2016, data em que o Presidente interino, Michel Temer, assumiu a Presidência 

da República, deixando de lado todas as promessas e projetos do governo Dilma. E, 

mesmo com todas as contradições levantadas e motivos não justificados, o fato é que o 

posicionamento político do governo brasileiro não é mais o mesmo.   

Um dos últimos atos da Presidente Dilma Rousseff, antes de ser afastada da 

Presidência da República, foi a regulamentação do Marco Civil da Internet (Lei 12.965) 

através do Decreto 8.711, publicado na edição extra do Diário Oficial da União no dia 

11 de maio de 2016. Nele, são levados em consideração a neutralidade da rede, a 

proteção dos registros de acesso e dados pessoais. 

 

Para repensar... 

Em relação à democratização das comunicações no Brasil, esperava-se que os 

governos Lula e Dilma a tornasse realidade. Mas, pouco se fez. Não foram criados 
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critérios regulatórios, como para viabilização ou incentivo à multiprogramação por parte 

das emissoras, que poderia ser um dos benefícios da transição para o digital. 

O fato é que, mesmo com todo o enfraquecimento do governo petista, o governo 

federal precisa se organizar e não se omitir diante da Concentração da Mídia no Brasil. 

Não pode tapar os olhos para o fato que parlamentares sejam responsáveis pela 

renovação dos canais e, ao mesmo tempo, sejam proprietários. A Constituição de 1988, 

em sua seção V, artigo 54, registra que deputados e senadores são proibidos de firmar ou 

manter contrato com empresas concessionárias de serviço público, não podendo, ainda, 

aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado nas emissoras.  

O governo brasileiro precisa por em pauta a regulamentação e a regulação da 

mídia no Brasil. Principalmente, o capítulo V, da Comunicação Social, da Constituição 

Federal de 1988. A contribuição do Governo Federal na mudança deste cenário de 

Concentração midiática é vista pela sociedade civil como fundamental. É preciso 

garantir a diversidade e a pluralidade de informações na comunicação brasileira. O 

governo precisa cumprir o seu dever de garantir o direito à comunicação. 

A sociedade civil vem se envolvendo bastante nos debates sobre a Concentração 

da Mídia no Brasil. Defende que a Concentração midiática é uma ameaça à liberdade de 

expressão no Brasil e que a democratização da comunicação deve ser uma realidade no 

país, lutando-se contra o oligopólio na mídia nacional privada. Faz-se necessário mudar 

o cenário, combatendo e vencendo a Concentração da Mídia no país.  

É preciso garantir a diversidade e a pluralidade de informações na comunicação 

brasileira. Enquanto o governo federal não faz nada, a sociedade civil precisa reagir, se 

envolver e lutar contra a Concentração através de atuações nas escolas, universidades e 

junto com as instituições que lutam em prol da democratização da comunicação.  

A democratização da comunicação e das telecomunicações só se tornará 

realidade quando a Concentração não for aceita como algo natural. 
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A regulamentação da regionalização da TV no Congresso Nacional
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Resumo 

O trabalho analisa a tramitação do Projeto de Lei nº 256/1991, que regulamentaria o inciso III do artigo 

221 da Constituição Federal de 1988, estabelecendo princípios para a regionalização da produção de rádio 

e TV. A proposta foi entender os fatores que fizeram com que o projeto não fosse aprovado após 24 anos 

de tramitação. Sua conclusão foi que um campo conservador se organiza no parlamento para evitar 

modificações na estrutura de mídia, enquanto outro campo progressista não consegue se organizar para 

uma democratização do setor. 

 

Palavras-chave: Regionalização da produção de TV; Televisão no Brasil; Regulação da 

Comunicação; Economia Política da Comunicação. 

 

Abstract 

This paper analyzed the process in progress in the National Congress of the Law Project nᵒ 256/1991 

which proposed to regulate the item III of the article 221 from the Federal Constitution of 1988, 

establishing the regionalization principle of regionalization of production on radio and TV stations. The 

proposition identified which were the factors that result on the non-approval of the project in the National 

Congress after 24 years of debate. His conclusion was that a conservative field is organized in parliament 

to avoid modifications in the media structure, while another progressive field can not organize itself for a 

democratization of the sector. 

Keywords: Regionalization of the TV production; Brazilian television; Communication 

Regulation; Communication Policies; Political Economy of Communication. 

 

A regionalização da comunicação no Congresso Nacional 
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A proposta de regionalização da produção da TV passou por sua legitimação 

durante o processo de redemocratização do país, com a Assembleia Nacional 

Constituinte entre 1987 e 1988. A nova Constituição Federal (CF) definiu em seu 

capítulo V da Comunicação Social, o artigo 221 inciso III que estabelece como um dos 

princípios da radiodifusão a “regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei”. Este imperativo legal fundamentou diversas 

propostas de regulamentação apresentadas no parlamento. 

O Projeto de Lei nº 256/1991, da deputada Jandira (PCdoB-RJ), foi a proposta 

de regulamentação que por mais tempo tramitou no Congresso. O projeto passou 12 

anos na Câmara dos Deputados até sua aprovação em 2003 e mais 12 anos no Senado 

Federal até seu arquivamento em 2014. O projeto foi alvo de cinco audiências públicas, 

15 relatores, 16 pareceres e seis votações no Congresso.  

 O presente artigo traz a análise do longo processo de tramitação desse projeto de 

lei,  objeto da dissertação "O processo de regulamentação da produção de conteúdo 

regional na TV brasileira - A tramitação do Projeto de Lei 256/1991 no Congresso 

Nacional", defendida no PPG-COM em Comunicação da Universidade de Brasília.  

 

Regionalização sob a ótica da EPC 

 A análise da tramitação do projeto de lei da regionalização da programação de 

rádio e TV teve como referencial teórico-metodológico a Economia Política da 

Comunicação (EPC), vertente teórica crítica das ciências sociais, que se desenvolveu a 

partir da década de 1960 na Europa, na América do Norte e na América Latina. O 

referencial oferece capacidade analítica para a compreensão ampla dos processos de 

concentração das indústrias culturais na reprodução do sistema capitalista, envolvendo 

seus aspectos políticos, sociais e econômicos. 

Um dos conceitos mais usados para definir esta abordagem foi desenvolvido 

pelo estadunidense Vincent Mosco, um dos principais expoentes deste campo de estudo. 

“Em sentido restrito, a economia política é o estudo das relações sociais, em especial 

das relações de poder, que constituem a produção, distribuição e consumo de recursos, 

incluindo os recursos da comunicação” (1999, p. 98). Ele a caracteriza como uma área 
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que tem “por interesse estudar o todo social ou a totalidade das relações sociais que 

formam os campos econômico, político, social e cultural" (1999, p. 99). 

Em uma análise introdutória, César Bolaño, Alain Herscovici e Guillermo 

Mastrini (2000), apontam que a EPC representa uma ruptura com os estudos marxianos 

que analisam os meios de comunicação como instrumentos de domínio de classe sem 

uma “problemática do modelo base/superestrutura”, mas que também não permita uma 

interpretação “mecanicista dos efeitos dos meios”. Essa vertente, apresenta-se como um 

eixo teórico capaz de compreender os movimentos midiáticos no âmbito dos estudos 

críticos das ciências sociais, a partir da crescente importância dos meios de 

comunicação no contexto capitalista contemporâneo. Valério Brittos afirma que a EPC 

tem se voltado a pesquisas de “questões inerentes à prática comunicacional no 

capitalismo, como a concentração das indústrias culturais e a oligopolização dos 

mercados, o papel do Estado e a relação da mídia com o espaço público, passando pela 

dinâmica de valorização e as especificidades do trabalho cultural” (2008, p. 194). 

 A análise do processo de tramitação o projeto de regionalização da programação 

de rádio e TV no Brasil guiou-se pela tradição da EPC em desenvolvimento no Brasil. 

Os estudos sob essa perspectiva permitem uma análise sobre a formação oligopolizada 

do sistema de mídia brasileiro e de como sua estrutura reflete na organização do modelo 

de produção e distribuição dos produtos culturais. Com base em suas premissas, 

buscou-se na pesquisa realizada um resgate dos estudos sócio-históricos sobre a 

regulação e o mercado de televisão no Brasil.  

 

A regionalização da TV: a tramitação do PL 256/2003 

A análise dos 24 anos de tramitação do Projeto de Lei 256/1991, de autoria da 

deputada Jandira Feghali (PCdoB/RJ), que no Senado Federal foi denominado como 

PLC 59/2003, revelou quatro fases-chave para entendimento desse processo: a) 

afirmação; b) negociação e aprovação; c) contraofensiva;  e d) estagnação.  

Em um primeiro momento, entre 1991 e 1998, a proposta passou por sua 

afirmação, quando conseguiu desvencilhar-se de uma tramitação conjunta com um 
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projeto que buscava uma nova Lei de Imprensa, obtendo pareceres favoráveis na 

Comissão de Educação, Cultura e Desporto e na de Constituição, Justiça e Revisão da 

Câmara dos Deputados, assim legitimando o projeto no parlamento. A segunda fase foi 

a de negociação para sua aprovação pelos deputados. Entre 1998 e 2003, construiu-se 

um acordo com os diversos atores, incluindo empresários e trabalhadores, para que o 

projeto vencesse as críticas e dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, 

Comunicação e Informática viabilizasse sua aceitação, sem necessidade de votação no 

plenário da Câmara, prosseguindo ao Senado Federal. 

No período entre 2003 e 2006, já no Senado, foi quando o PL enfrentou suas 

mais duras resistências, com uma etapa de contraofensiva do campo conservador, na 

tentativa de desconfigurá-lo. De início, o texto passou a ser alvo do Conselho de 

Comunicação Social do Congresso Nacional, sendo referendado para sua tramitação, 

mas já indicando as dificuldades que o processo enfrentaria na sequência. Após diversas 

tentativas de protelamento, o texto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e 

Justiça do Senado, onde as posições empresariais prevaleceram na aprovação de um 

relatório que enfraquecia o texto negociado na Câmara, o que foi um duro golpe na 

proposta. Em sua última fase, entre 2006 e 2014, a tramitação foi marcada por um 

processo de estagnação, não ocorrendo nenhuma votação de propostas na Comissão de 

Educação e depois na de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, 

mesmo após a redação de diversos pareceres, resultando no seu arquivamento final no 

Senado Federal. 

Neste processo de tramitação, os interesses pelo projeto de lei perpassaram por 

dois campos distintos: por um lado conservador, nucleado pelos empresários da mídia 

brasileira, e outro progressista, que concentrava entidades que lutavam por uma 

democratização no setor. Esses grupos historicamente construíram-se a partir de um 

processo dialético de enfrentamento pela manutenção e pela transformação do sistema 

de mídia brasileiro. 

O campo conservador, liderado pelos empresários da radiodifusão, tentava, em 

linhas gerais, assegurar a manutenção do modelo de televisão em curso no país. 

Desenvolvido a partir da lógica comercial, seguindo os passos do rádio, o sistema 
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televisivo organizou-se de forma verticalizada em redes nacionais e oligopolizada nas 

diversas cadeias de mídia, viabilizado ainda por uma relação promíscua de influência 

entre poder público e os concessionários privados, caracterizada pelo coronelismo 

eletrônico. Esses interesses conservadores foram assegurados a partir de sua bancada no 

Congresso Nacional. 

O bloco oposto, concebido aqui como campo progressista, envolveu diversos 

segmentos da sociedade civil, de trabalhadores do setor das comunicações e de 

entidades de interesses difusos. Ele constitui-se a partir da necessidade de mudança do 

sistema de mídia. Tendo como maior liderança os trabalhadores jornalistas, o 

movimento se organizou a partir da constituinte dando origem em 1990 ao Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação. Mas, um outro ator deste campo 

destacou-se nos últimos anos de tramitação do projeto de lei da regionalização. Um 

setor de realizadores audiovisuais brasileiros passou a articular políticas a partir da 

instalação do neoliberalismo no país, viabilizando uma reorganização do cinema 

nacional. Apesar de uma agenda confluente entre realizadores audiovisuais e o 

movimento histórico pela democratização das comunicações, os dois grupos atuavam 

sem uma unicidade de estratégias, influenciando em diversos momentos no tema da 

regionalização. 

 

Considerações finais 

 A não aprovação do PL 256/1991 que propunha a cotas de regionalização da 

programação de emissoras de rádio e TV, após 24 anos de tramitação no parlamento, 

passou pela mobilização do campo conservador hegemônico, liderado pelos 

radiodifusores, com forte influência no Congresso, para evitar que projeto tramitasse no 

parlamento, buscando formas de deslegitimá-lo, e pela estagnação do campo 

progressista que, mesmo apoiando a proposta, não priorizou a pauta frente à outras 

ações.  

A regionalização da produção de TV poderia modificar a estrutura do atual 

sistema de mídia no Brasil. Mesmo com a convergência tecnológica e o protagonismo 

da internet, a TV ainda é o maior meio massivo. As emissoras abertas são 
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predominantes em termos de audiência, enquanto a TV por assinatura alcança menos de 

30% dos domicílios brasileiros. 

A reflexão mostra o potencial da proposta de regionalização em introduzir, 

mesmo nos meios concentrados, uma dinâmica nova que consolide o caráter publico das 

concessões de TV.  
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As mudanças na EBC sob a perspectiva da mídia comercial: primeiros 

impactos do governo Temer no sistema público de comunicação 1
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Resumo 

As mudanças na estrutura da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realizadas pelo governo Temer por 

meio da Medida Provisória nº 744/2016 reacenderam o debate sobre as ameaças e fragilidades do sistema 

público de comunicação brasileiro. As novas alterações implementadas pelo Poder Executivo incluem, 

por exemplo, a extinção do Conselho Curador da empresa e o fim do mandato do diretor-presidente. 

Tendo em vista que o cenário recente dificulta um diagnóstico global do processo, o objetivo deste artigo 

é expor a discussão dessa reestruturação, a partir dos conteúdos das notícias sobre a EBC veiculadas na 

Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O Globo, de 12 de maio a 30 de setembro de 2016. Como 

técnica metodológica, será aplicada a análise de conteúdo das publicações, a partir das categorias: gênero 

do texto, enfoque/abordagem das notícias; fontes citadas; espaço para o contraditório e presença de 

conceitos relacionados à comunicação pública. 

 

Palavras-chave: Políticas de comunicação; radiodifusão pública; EBC; comunicação 

pública. 

 

Abstract 

There was a reignition in the debate on the threats and weaknesses of the Brazilian public communication 

system after the Empresa Brazil de Comunicação (EBC)’s structural shifts fulfilled by means of the 

Provisional Measure nº 744/2016 performed by the Temer administration. One of such shifts 

implemented by the Executive Power is the extinction of the company’s Curator’s Council after its 

director-president’s end of term. Considering the difficult diagnosis of the overall process caused by the 

current scenario, this article provides the thematic analysis of the news content about the EBC on Folha 

de S. Paulo, O Estado de São Paulo, and O Globo, from May 12 to September 30, 2016, aiming to 

problematize this restructuring process. The methodological technique employed here is the publication’s 

content analysis using the categories: text genre; news approach; quoted sources; space for the 

contradictory and the presence of concepts related to public communication. 

 

Keywords: Communication policies; public radio; EBC; public communication. 

 

 

A EBC E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 744/2016 

Ao longo da primeira década dos anos 2000, alguns países da América do Sul 

passaram por alterações em seus modelos institucionais de comunicações, com “reforço 

do papel do Estado, e governos, na formulação e implementação de novas políticas para 

a radiodifusão” (GERALDES; HAJE; RAMOS; LEAL, 2012, p. 15). Del Bianco, Esch 

e Moreira (2012) reiteram esse cenário, citando que a ascensão de governos mais 
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ligados à esquerda, mais comprometidos com grupos de defesa da democratização dos 

meios de comunicação, iniciou uma “reorganização dos canais educativos, culturais ou 

estatais, aproximando-os de preceitos que os caracterizam como serviço público”, com 

iniciativas “consistentes de implantar mudanças nos marcos normativos de vários 

países” (2012, p. 77). 

Um exemplo no Brasil foi a Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, que autorizou a 

criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e instituiu os princípios e objetivos 

dos serviços de radiodifusão pública, explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a 

entidades de sua administração indireta.  Historicamente, a medida foi uma das poucas 

tentativas para normatizar a radiodifusão pública e, por consequência, o Artigo 223 da 

Constituição Federal (CF). Na visão de Moreira (2015), a lei também atendia, em 

partes, o Artigo 221 da CF ao valorizar conteúdos com finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas; de promoção da cultura nacional e regional; e a produção 

independente. 

Entretanto, as mudanças mais recentes de governos – no Brasil e no mundo – 

sinalizam, em alguns casos, para reestruturações nesses cenários, com indícios de 

possíveis retrocessos. Evidenciam, ainda, a fragilidade das políticas públicas para o 

setor de comunicações e a dificuldade de se instituir um aparato regulatório que 

garantam o funcionamento autônomo das instituições públicas de comunicação, além do 

estabelecimento de uma cultura (social e institucional) que valorize e legitime o sistema 

público de comunicação. 

No caso brasileiro, a atual gestão do Executivo Federal demonstra, desde o seu 

mandato interino, sua vontade de reestruturar a EBC e o primeiro ato que impactou 

diretamente a empresa ocorreu nos primeiros dias de governo, em 17 de maio, com a 

exoneração do diretor-presidente
3
 Ricardo Melo e a nomeação de Laerte Rímoli para a 

função. Disputas judiciais garantiram, temporariamente, o retorno de Melo ao cargo. 

Porém, um dia após assumir o governo de forma efetiva, a Presidência da 

República
4
 publicou, no dia 1º de setembro, a Medida Provisória nº 744/2016, que 

                                                           
3 Pela lei de criação da EBC, a nomeação para o cargo é feita pelo presidente da República, no entanto, o diretor-

presidente tem mandato fixo de quatro anos, não coincidentes com a gestão do chefe do Executivo. 
4 A Medida Provisória foi assinada pelo presidente da Câmara Rodrigo Maia, presidente do Brasil em exercício, uma 

vez que Michel Temer estava em viagem oficial à China para reunião do G-20. 
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extinguiu o Conselho Curador da EBC
5
 e decretou o fim do mandato do diretor-

presidente. Em outros dois atos, o governo destituiu Melo e nomeou Laerte Rímoli para 

o cargo. 

O objetivo deste artigo é apresentar esse cenário de mudanças sob ótica das 

notícias da EBC veiculadas em três jornais de circulação nacional (Folha de S. Paulo, o 

Estado de São Paulo e O Globo), de 12 de maio a 30 de setembro. No entanto, antes de 

apresentar os resultados, propõe-se uma abordagem teórica sobre a radiodifusão no 

Brasil, apresentando algumas de suas características históricas, fundamentais para a 

compreensão do contexto relacionado ao setor. 

 

CONTEXTOS DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA NO BRASIL 

A formulação do conceito de radiodifusão pública é um dos primeiros desafios 

para os estudos de políticas de comunicação no Brasil. Para Del Bianco, Esch e Moreira 

(2012), mais que uma questão semântica, a definição é um “difícil desafio político e 

cultural”. Isso porque, além dos aspectos legais e das características estruturais, é 

necessário considerar os contextos históricos, políticos, sociais e culturais da 

organização do sistema de rádios e televisões no país. 

A Constituição Federal prevê que a exploração dos serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens pode ser feita pela União, de forma direta, ou transferida a 

terceiros, por meio de concessão, autorização ou permissão. O texto constitucional é 

taxativo ao citar, no Artigo 223, o princípio da complementaridade entre os sistemas 

privado, público e estatal. Todavia, a ausência de regulamentação deste – e de outros
6
 – 

dispositivo gera múltiplas interpretações e divergências, inclusive, teóricas. 

Na tentativa de elucidar incoerências e contradições desta (ausência) de 

regulamentação infraconstitucional, Wimmer e Pierante (2009) abordam o cenário do 

serviço público de radiodifusão no Brasil sob três formas:  

 

                                                           
5 Formado por 22 membros (15 representantes da sociedade civil; quatro do Governo Federal; um da Câmara 

dos Deputados; um do Senado Federal; e um representante dos trabalhadores da EBC), o Conselho Curador é 

o “guardião” dos princípios e da autonomia da Empresa Brasil de Comunicação. É a instância de participação 

social na empresa e também tem como um dos seus objetivos a garantia de programação diversa, plural e que 

atenda ao interesse público. Os membros civis do colegiado são escolhidos por meio de consulta pública. 

Fonte: <http://www.ebc.com.br/institucional/conselho-curador>. Acesso em: 10 out. 2016. 
6 Ao abordar o ambiente legal e político-institucional das leis de comunicação no Brasil, Gomide e Haje (2012) 

destacam, a falta de revisão e atualização da legislação de radiodifusão no país, a deficiente fiscalização da prestação 

dos serviços e a não regulamentação de preceitos constitucionais como: proibição de monopólios e oligopólio; a 

regionalização da programação de emissoras de rádio e TV; estímulo à produção independente de conteúdo. (p. 32). 
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Uma é o reconhecimento da radiodifusão como serviço público em sua 

totalidade, tomando por base o texto constitucional, que carece, entretanto, de 

uma regulamentação apropriada. Outra é a interpretação de alguns autores de 

que alguns serviços de radiodifusão são públicos e outros não, mesmo que 

abarcados pelo artigo 21 da Constituição Federal. Uma terceira é o 

entendimento de que a legislação se opõe tanto ao conceito de serviço 

público, que a lógica supostamente pretendida pelo texto constitucional 

sofreu uma derrota. Em todos os casos, portanto, cabe constatar a fragilidade 

do conceito de serviço público quando aplicado à radiodifusão no Brasil. (p. 

13-14).  

 

Para Carvallho (2014), a complementariedade tripartite prevista no Artigo 223 da 

Constituição é ambígua, sobretudo, “na definição do que seria serviço público e serviço 

estatal de comunicação” (p. 76). De acordo com a autora, essa diferenciação inexiste 

tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, sendo que ambos têm sistemas públicos, 

que são mantidos de diferentes formas, mas a ampla maioria com forte participação do 

Estado” (2012, p. 76). 

A pesquisadora apresenta a argumentação de vários autores, entre eles, a de 

Ramos (2008), que sustenta ser um equívoco separar o público do estatal, pois, além de 

induzir a uma confusão conceitual entre Estado e governo (um não pode existir sem o 

outro), a distinção isola o sistema privado dos sistemas público e estatal, sendo que os 

veículos comerciais estão, da mesma forma, sujeitos à licença e a mecanismos 

regulatórios do serviço público de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

Ainda na perspectiva regulatória, Miola (2012, p. 137) reforça que o panorama da 

radiodifusão no Brasil é caracterizado pelo anacronismo (a utilização de rádio, a 

instalação de TVs por assinatura, a distribuição de conteúdos audiovisuais e a 

implementação da banda larga precederam suas respectivas regulamentações) e pela 

incongruência (leis baseadas em princípios vagos e ausência de regulamentação).  

 
As principais questões objeto de regulação internacional não parecem 

totalmente ignoradas pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, de 1962, 

e o Decreto-Lei 236, de 1967. Há restrições à propriedade cruzada de meios e 

à concessão de emissoras a políticos; criação das emissoras educativas; 

ênfase no interesse público nas atividades de radiodifusão, mas os 

dispositivos regulatórios são tão vagos que, na prática, tornaram-se inócuos. 

Por não instituírem regras claras e tampouco mecanismos de fiscalização e 

sanções para os desvios de conduta, as leis de 1962 e 1967 mantiveram uma 

situação sem limites de propriedade privada de emissoras de rádio e TV 

(embora o código em seu texto determinasse o contrário), incentivando o uso 

das concessões como “moedas de barganha política” na completa ausência de 

entidades reguladoras, como aquelas existentes em muitos países. (MIOLA, 

2012, p. 140-141). 
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Murilo César Ramos (2007) defende que o ambiente institucional da comunicação 

social brasileira é “regularmente disperso e politicamente fragmentado, ignora o valor 

social do trabalho e privilegia quase exclusivamente a livre iniciativa” (p. 31). O 

fenômeno pode ser exemplificado, segundo o pesquisador, pela dispersão de 

responsabilidades entre Executivo, Legislativo e/ou Judiciário (como é o caso das 

concessões e cassações de outorgas de rádio ou televisão); pela segmentação da 

legislação (normas que regem cada setor, de forma separada, não contemplando a 

realidade de convergência, cada vez mais evidente); e pela fragmentação da 

fiscalização, regulação e de responsabilidades entre diversos entes e órgãos da 

Administração Pública.  

 
Tais dispersões e fragmentações não são fruto de um acaso. Elas nasceram de 

ações deliberadas do patronato da radiodifusão, levadas a termo 

principalmente após a Constituição de 1988, de modo a que a sociedade 

brasileira, por meio de representações parlamentares ou autônomas, não 

tivesse êxito na regulamentação orgânica dos artigos 220 a 224, que 

compõem o capítulo da Comunicação Social. As regulamentações que 

aconteceram no período resultaram em medidas no interesse quase exclusivo 

do patronato, como da permissão de capital estrangeiro no controle das 

empresas jornalísticas e de radiodifusão, ou em medidas como a da instalação 

do Conselho de Comunicação Social, que, bandeira de luta de movimentos 

sociais por mais de dez anos, quando tornada realidade, tornou-se em pouco 

tempo apenas mais um instrumento de presença hegemônica do referido 

patronato nas discussões setorias. (RAMOS, 2008, p. 33-34). 

 

A citação evidencia o histórico da força e do poder da radiodifusão comercial – e 

seus atores – na formatação do sistema de rádio e televisão no Brasil e na construção de 

políticas públicas para o setor. Embora o surgimento da radiodifusão tivesse como base 

os propósitos educativos da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, emissora fundada em 

1923 por Roquette-Pinto, ela se consolidou na forma privada, com fins lucrativos. 

Segundo Ramos (2007), o sistema nasceu comercial, não contou com debates 

significativos da sociedade, além de ser transformado pelo governo de Getúlio Vargas 

em ferramenta de sustentação populista (p. 19). 

A principal característica do serviço de radiodifusão no Brasil, na análise de 

Ferreira (2016), é sua “exploração consolidada na atividade privada comercial” (p. 16), 

que ao longo dos anos foi beneficiada pelo favorecimento tácito ou explícito dos 

governos. A articulação do empresariado “condicionou um modelo econômico de 

organização do setor” a uma “legislação maleável aos seus interesses” (2016, p. 18). 
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Outros aspectos que compõem o histórico da estruturação do setor no país são seu 

controle “por grupos familiares e oligarquias da política regional e local” (FERREIRA, 

2106, p. 17) – fato que culminaria na configuração de monopólios do setor e na 

hegemonia de poucos grupos – e seu “controle por igrejas ou a forte incidência de 

conteúdo religioso sobre a grade de programação dos veículos” (p. 17). Nesse sentido, 

 
As empresas privadas de comunicação [...] não são, naturalmente, 

homogêneas; mas há convergências significativas em seus interesses e modos 

de atuação. Pode-se exemplificar esse fenômeno a partir de seus esforços 

para inibir a criação de organismos de controle abertos à participação de 

cidadãos (como o Conselho de Comunicação Social), uma vez que a entrada 

de novos atores na produção de políticas para o setor dificultaria a principal 

estratégia de ação dos radiodifusores comerciais. Grupos que representam os 

interesses dessas empresas, tais como a Associação Brasileira de Emissoras 

de Rádio e de Televisão (Abert), além de lançarem mão dos canais de 

comunicação que possuem, praticam ostensivamente o tráfico de influência 

(lobby) nas esferas de decisão política. (MIOLA, 2012, p. 158). 

 

Além das questões normativas brevemente citadas, existe grande dificuldade de se 

definir um rol de características de um modelo público de comunicação pela 

complexidade da realidade brasileira que engloba: a própria configuração dos sistemas 

de financiamento e gestão destes veículos; dos instrumentos de independência 

administrativa e econômica; dos mecanismos de accountability (prestação de contas e 

de responsabilidade social) e de participação da sociedade; e do perfil de programação, 

linha editorial, missão e princípios. 

Em relação à dimensão sociopolítica e cultural, no Brasil, “o modelo institucional 

da comunicação social eletrônica está construído sobre bases normativas autoritárias e 

patrimonialistas” (GOMIDE; HAJE, 2012, p. 69). Autoritária porque sua 

regulamentação se iniciou na ditadura civil do Estado Novo de Getúlio Vargas e, mais 

tarde, construiu sua base normativa durante a ditadura militar. Como consequência, 

houve “pouca abertura à participação popular nos processos decisórios relativos à 

formulação de políticas públicas para o setor e a falta de instrumentos de transparência 

para esses processos decisórios” (2012, p. 69).  

Como já mencionado, também há forte poder e influência dos radiodifusores 

sobre atores do Estado, além do processo de outorgas de rádio e TV no país ser usado, 

muitas vezes, como moeda de barganha por políticos. “A radiodifusão jamais foi 

reconhecida como serviço público, em sentindo lato, ou como serviço de interesse 
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público, em sentido estrito, seja pelos operadores do setor, seja pelos próprios usuários” 

(GOMIDE; HAJE, 2012, p. 69). 

Admitindo o desafio de conceituar o campo da radiodifusão pública no Brasil, Del 

Bianco, Esch e Moreira (2012) classificam como emissoras públicas aquelas que, direta 

ou indiretamente (por concessões a fundações, empresas e universidades públicas, para 

uso sem fins comerciais) estão sob controle do Estado e as que recebem financiamento 

público. Ressaltam que há uma tendência crescente na literatura a observar a 

aproximação dos veículos à conceituação clássica da Unesco (2001), que prevê as 

seguintes características fundamentais: 

 

a) universalidade – ser acessível a todos os cidadãos, independente de sua 

posição social ou poder econômico; b) diversidade – refletir interesses 

públicos diversos (e divergentes), ao oferecer ampla variedade de programas 

no que se refere a gêneros, público e temas abordados; c) independência – 

operar como fórum no qual as ideias possam ser expressas livremente, o que 

significa independência contra pressões financeiras, comerciais ou influência 

política; d) diferenciação – oferecer um serviço distinto das outras emissoras, 

não se limitando a produzir programas para audiências negligenciadas por 

outra mídia ou a abordar assuntos ignorados pela mídia tradicional de 

informação; trata simplesmente de um modo de organizar e produzir 

diferente, sem exclusão de qualquer gênero. (DEL BIANCO; ESCH; 

MOREIRA, 2012, p. 69). 

 

Zuculoto (2012) defende que é a programação das emissoras públicas que traça 

sua missão “educativa, cultural e de atendimento ao interesse público” e que oferece “a 

possibilidade maior de colocar em prática a função decorrente das suas naturezas de 

rádios não comerciais” (p. 225). Para a autora, mesmo que existam outros critérios para 

que um veículo seja considerado público – por exemplo, financiamento e gestão 

democráticos, independentes e autônomos –, o modelo que se desenvolveu no Brasil 

teve como base os conteúdos das emissoras, voltados à cultura e à educação, mesclando 

“programas musicais, artísticos-culturais, educativos não formais e formais” 

(ZUCULOTO, 2012, p. 229).  

Dessa forma, considera como públicas as emissoras estatais, universitárias e 

culturais-educativas vinculadas a fundações públicas ou privadas, que têm como 
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necessidade principal promover a integração entre conteúdos e cidadão via programas 

voltados ao interesse público e à cidadania, além de buscarem a diversidade de temas, 

gêneros, formatos e a independência editorial. “As programações destas emissoras 

precisam realmente traduzir as necessidades da população e estimular o exercício 

cidadão do seu público” (ZUCULOTO, 2012, p. 234). 

 

METODOLOGIA E ANÁLISES 

Tendo como pano de fundo um breve histórico da radiodifusão pública no 

Brasil, este artigo se propõe a observar as notícias sobre a EBC veiculadas nos três 

jornais de maior circulação nacional (Folha de S. Paulo, O Estado de São Paulo e O 

Globo), no período de 12 de maio a 30 de setembro de 2016. Como ferramenta 

metodológica, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, descrita por Bardin (2011) 

como o conjunto de instrumentos metodológicos, com base na hermenêutica controlada 

e na inferência, que busca o escondido, o não aparente, o latente e que, a partir dos 

resultados, pode-se regressar às causas e até aos efeitos das características das 

comunicações (p. 15 e 27). 

A análise categorial temática foi o instrumento norteador para a formulação do 

questionário e extração de dados e informações dos textos apresentados pelas matérias. 

Seguindo a conceituação de Bardin (2011), tais categorias contemplam “espécie de 

gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos elementos de 

significação constitutivos da mensagem” (p. 43), ou seja, são unidades de codificação 

previamente determinadas que permitem a “contagem” de itens de significação (p. 77).  

Durante o período analisado, foi publicado nos três jornais um total de 95 

matérias com temáticas relacionadas à EBC, o que representa uma média de 4,75 

notícias a cada semana no somatório geral. 

 

Matérias publicadas sobre a EBC 

Jornal N % Matérias/Semana 

Folha de S. Paulo 21 22,1% 1,05 

O Globo 47 49,5% 2,35 

O Estado de São Paulo 27 28,4% 1,35 

TOTAL OBS. 95 100,0% 4,75 

Fonte: Jornais impressos Folha de S. Paulo, O Estado de 

S. Paulo e O Globo (elaboração própria) 
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Nessas notícias, observou-se: 1) Gênero do texto (nota informativa; reportagem; 

nota informativo-opinativa; artigo; editorial; carta ao leitor); 2) Enfoque/abordagem das 

notícias; 3) Fontes citadas (quantidade; cargos/funções); 4) Espaço para o contraditório; 

5) Presença de princípios e/ou conceitos sobre comunicação pública e/ou estatal; 6) 

Interpretação sobre a EBC sugerida pela matéria (positiva; neutra; negativa). 

 

Tipo de texto publicado 

Gênero 

Folha de S. 

Paulo 
O Globo 

O Estado de São 

Paulo 

N % Freq. % Freq. % 

Reportagem 9 42,90% 19 40,40% 9 33,30% 

Artigo de opinião 3 14,30% 5 10,60% 4 14,80% 

Editorial 1 4,80% 1 2,10% 4 14,80% 

Nota Informativa 0 0,00% 8 17,00% 1 3,70% 

Nota informativo-opinativa 

(coluna, bastidores) 
7 33,30% 13 27,70% 9 33,30% 

Carta de leitor 1 4,80% 1 2,10% 0 0,00% 

TOTAL OBS. 21 100% 47 100% 27 100% 

Fonte: Jornais impressos Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo (elaboração 

própria) 

 

As principais temáticas apresentadas pelas notícias dos três jornais foram: a 

exoneração e recondução do diretor-presidente Ricardo Melo e/ou a nomeação e posse 

de Laerte Rímoli no cargo; a problemática do aparelhamento partidário da EBC; a 

contratação e demissão do jornalista Sidney Rezende pela EBC; demissões de outros 

funcionários; abordagens com enfoque nas despesas, custos e orçamentos da empresa; 

citações sobre a necessidade de corte de gastos e enxugamento da máquina pública; e 

menções sobre a audiência traço da  TV Brasil. 

O corte na destinação de verbas publicitárias para “blogs pró-governo” e 

“veículos limitados a textos opinativos” também foi citado por todos os veículos. No 

entanto, nenhum jornal mencionou, por exemplo, os valores da distribuição total dos 

recursos publicitários, incluindo os veículos da considerada grande mídia. A exceção foi 

o artigo de opinião de Ricardo Melo, publicado na Folha de S. Paulo, que cita o tema. 

Dentre as poucas referências à programação da TV Brasil nas matérias
7
, estão: o 

cancelamento de uma gravação de entrevista com a senadora Vanessa Grazziotin 

                                                           
7
 Essa análise excluiu os artigos de opinião 
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(opositora ao processo de impeachment e ao governo Temer, a parlamentar foi 

“desconvidada” a participar do programa Espaço Público); o anúncio e repercussão da 

entrevista com a presidenta afastada Dilma Rousseff, veiculada na emissora dias após 

Ricardo Melo reassumir a presidência da EBC, por meio de liminar concedida pelo 

Supremo Tribunal Federal; protesto de Carlinhos Brown contra o fim do Ministério da 

Cultura em um show ao vivo transmitido pela TV Brasil; cancelamento da transmissão 

ao vivo de um show do Mano Brown, e menção ao programa de Laurindo Leal Filho 

que, ao invés de ser gravado, discutiu ao vivo a comunicação pública no Brasil. A 

grande maioria destas citações foram superficiais, em colunas de opinião que retratam 

“bastidores da política”. 

 

Temática das notícias  

Tema principal 

Folha de S. 

Paulo 
O Globo 

O Estado de São 

Paulo 

N % Freq. % Freq. % 

Mudança / Recondução do 

Presidente 
17 81,00% 13 27,66% 12 44,44% 

Despesas, gastos e questoes 

envolvendo o quadro de pessoal 

e/ou infraestrutura 

2 9,50% 3 6,38% 4 14,81% 

Rotinas da empresa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Mudança na legislação 0 0,00% 1 2,13% 0 0,00% 

Programação e conteúdo 0 0,00% 4 8,51% 5 18,52% 

EBC como instrumento político / 

apadrinhamento 
0 0,00% 0 0,00% 4 14,81% 

EBC e a comunicação pública 0 0,00% 2 4,26% 0 0,00% 

Outros 2 9,50% 24 51,06% 2 7,41% 

TOTAL 21 100% 47 100,00% 27 100,00% 
Fonte: Jornais impressos Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo (elaboração própria) 

 

 

De maneira geral, as abordagens das notícias possuem fraca apresentação de 

contexto e contraditório, com pouca diversidade de opiniões das fontes citadas, e grande 

parte das inferências sobre a EBC são de interpretação negativa, tanto em relação à 

empresa quanto à comunicação pública. 
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Contextualização sobre os temas abordados 

Apresenta 

contexto? 

Folha de S. 

Paulo 
O Globo 

O Estado de São 

Paulo 

N % Freq. % Freq. % 

Não 12 57,10% 32 68,10% 21 77,80% 

Sim 9 42,90% 15 31,90% 6 22,20% 

TOTAL OBS. 21 100% 47 100% 27 100% 
Fonte: Jornais impressos Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo (elaboração própria) 

 

Espaço para o contraditório nas notícias 

Há espaço para o contraditório? 

Folha de S. 

Paulo 
O Globo 

O Estado de 

São Paulo 

N % Freq. % Freq. % 

Não 18 85,70% 36 76,60% 22 81,50% 

Sim 3 14,30% 11 23,40% 5 18,50% 

TOTAL OBS. 21 100% 47 100% 27 100% 
Fonte: Jornais impressos Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo (elaboração própria) 

 

Nos três veículos, mais da metade das matérias não menciona fontes e o índice de 

notícias com mais de uma pessoa consultada é de 19% na Folha de S. Paulo; 18,50% no 

Estadão; e 23,40% em O Globo. O número de opiniões divergente entre as fontes, 

quando há mais de uma consultada, também é reduzido – aparece em três matérias da 

Folha (14,30%), nove do Globo (19,10%) e três do Estadão (11,10%). 

 
      

       

Vínculo institucional das fontes ouvidas 

Vínculo 

Folha de S. 

Paulo 
O Globo 

O Estado de 

São Paulo 

N % Freq. % Freq. % 

Não resposta 11 52,40% 25 53,20% 16 59,30% 

EBC 4 19,00% 11 23,40% 8 29,60% 

Executivo Federal 4 19,00% 14 29,80% 2 7,40% 

Judiciário 0 0,00% 1 2,10% 1 3,70% 

AGU 0 0,00% 1 2,10% 0 0,00% 

Advogados 1 4,80% 1 2,10% 2 7,40% 

Legislativo 0 0,00% 1 2,10% 0 0,00% 

Especialistas/Técnicos 2 9,50% 1 2,10% 0 0,00% 

Sindicato 0 0,00% 1 2,10% 1 3,70% 

Jornalistas 1 4,80% 0 0,00% 0 0,00% 

Outros 2 9,50% 3 6,40% 4 14,80% 

TOTAL OBS. 21 100,00% 47 100,00% 27 100,00% 
Fonte: Jornais impressos Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo (elaboração própria) 
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Outro dado relevante é que em 76,20 % das matérias da Folha de S. Paulo; em 

89,40% dos conteúdos do jornal O Globo; e em 88,90 das publicações do Estadão não é 

feita nenhuma menção a conceitos relacionados à EBC e/ou à comunicação pública. 

       
Inferências sobre a EBC nas notícias publicadas 

Interpretação 

Folha de S. 

Paulo 
O Globo 

O Estado de 

São Paulo 

N % Freq. % Freq. % 

Positiva 3 14,30% 2 4,30% 0 0,00% 

Neutra 15 71,40% 27 57,40% 15 55,60% 

Negativa 3 14,30% 18 38,30% 12 44,40% 

TOTAL OBS. 21 100% 47 100% 27 100% 
Fonte: Jornais impressos Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo (elaboração própria) 

 

Curioso observar que, nos três veículos, as menções mais explícitas em relação a 

possíveis mudanças na lei da EBC são anteriores à MP 744. Após a publicação da 

medida provisória, nenhum jornal veiculou matéria detalhada sobre as alterações ou que 

contemplasse o posicionamento da empresa ou as justificativas do governo para tal 

decisão. O Globo foi o único a fazer uma matéria factual sobre a MP, mas o enfoque foi 

exclusivamente o fim do mandato do diretor-presidente, sem citar a extinção do 

Conselho Curador. A Folha de S. Paulo abordou o assunto superficialmente em duas 

ocasiões (citação na coluna da Mônica Bergamo sobre a MP; nota sobre uma ação no 

STF pedindo a volta do Conselho Curador). Após a medida provisória, o Estadão não 

menciona, em momento algum, a extinção do Conselho Curador. 

A matéria Temer pretende reduzir a atuação da EBC e fechar a TV Brasil, 

publicada em 17 de junho pela Folha de S. Paulo, exemplifica a situação acima citada. 

Dois meses e meio antes da MP 744, a notícia antecipa possíveis mudanças na EBC e, 

inclusive, menciona que Michel Temer enviaria ao Congresso um projeto de lei para 

reduzir a atuação e os custos da empresa.  

 

A ideia da equipe de Temer é fechar a TV Brasil –hoje responsável 

por metade dos custos da companhia– e manter as demais linhas de 

negócio: agência de notícias, produção independente de conteúdo, 

monitoramento de mídia, o portal, entre outras. A Folha apurou que a 

mudança na lei da EBC permitirá o fim do conselho curador, grupo 

formado por 22 integrantes com mandatos de dois anos que tomam as 

decisões mais importantes da companhia. Também está previsto o fim 
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do mandato para o presidente, que poderá ser destituído a qualquer 

momento. Hoje, uma decisão desse tipo precisa de aval do conselho 

curador. Essas são travas que supostamente barravam ingerências 

políticas. (FOLHA DE S. PAULO, 17 de junho de 2016) 

 

É fundamental destacar, ainda, que todos os jornais publicaram editoriais específicos 

envolvendo diretamente a temática da EBC. No dia 25 de junho, a Folha de S. Paulo se 

posicionou com o texto Canal chapa-branca
8
. No Estado de São Paulo, foram quatro 

publicações: Blogueiros chapa-branca
9
 (29 de maio); A TV chapa-branca

10
 (7 de 

junho); ‘Debate’ como eles gostam
11

 (24 de junho); e A última proposta de Haddad (18 

de agosto). Já O Globo publicou, no dia 19 de maio, o editorial Aparelhamento e 

desvios no poder público
12

.  

                                                           
8 Trechos retirados do editorial: “Acreditou quem quis na fábula de que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

criava em 2007 uma BBC brasileira (...) independente do Executivo”. “Seu gasto em 2015 remontou a R$ 547,6 

milhões, cifra comparável ao faturamento de algumas emissoras comerciais”. “Planalto controlou e aparelhou seus 

conselhos curador e de administração. A EBC tornou-se cabide de empregos para petistas e profissionais simpáticos 

ao partido, abrigados à sombra da esfinge da ‘comunicação pública’”. “A EBC nunca será de fato autônoma, com o 

PT ou outro partido. No Brasil real, o governo, qualquer governo, sempre utilizará um estabelecimento desses como 

braço do Executivo, e não do Estado”. “Já se contam na casa dos bilhões os gastos anuais da União e de suas estatais 

com publicidade. Usam e abusam do pretexto de que lhes cabe informar a população de seus atos, realizar campanhas 

de interesse público e, no caso das empresas públicas, competir com concorrentes do setor privado”. “Se não for 

capaz de impor normas que garantam a independência da empresa, faria melhor ao extinguir o aparelho inteiro”. 
9 Em crítica a documento elaborada pelo Encontro Nacional de Blogueiros e Ativistas Digitais, o jornal usa 

afirmações como: “A carta, escrita em português precário, raciocínio tortuoso, viés ideológico e aversão à verdade, é 

mais do que um besteirol. Retrata de modo inequívoco o nível de indigência intelectual e moral dos integrantes da 

máquina de difamação que, sustentada por dinheiro público durante os 13 anos e meio do lulopetismo, se especializou 

em contar mentiras, plantar boatos, caluniar adversários políticos do PT e agredir moralmente repórteres e colunistas 

dos grandes jornais, sempre sob o pretexto de defender a ‘democratização da comunicação’”. 
10 Segundo o posicionamento do Estadão, “A Ouvidoria - que deveria se limitar a receber e encaminhar reclamações 

dos cidadãos a respeito dos veículos da EBC - fez reparos ao trabalho jornalístico alheio, como se sua função fosse a 

de criticar a imprensa privada nacional”. “EBC faz as vontades políticas do grupo político responsável pela nomeação 

de sua chefia. (...) a EBC ameaçava tornar-se uma espécie de “quinta-coluna” no governo Temer, servindo como 

plataforma midiática para que petistas denunciassem o tal “golpe” contra Dilma”. “A EBC continua a ser uma 

empresa de comunicação privada - embora custeada com dinheiro público -, que existe para dar emprego bem 

remunerado a jornalistas alinhados com o lulopetismo e veicular propaganda partidária disfarçada de jornalismo”. 

“Deveria servir como uma rede de comunicação que apoiasse manifestações culturais relevantes e estimulasse a 

produção nacional de programas educativos e culturais, permitindo-se ousar em propostas e formatos, sempre com 

absoluta independência editorial”. “Mas a própria submissão da EBC ao poder presidencial, conforme previsto nos 

estatutos engendrados por Lula, seja de forma direta, na nomeação da diretoria da empresa, seja de forma indireta, ao 

influenciar os conselhos que a controlam e as normas que a regem, não augura grandes mudanças”. “Infelizmente, 

não é difícil prever que a EBC continuará a ser usada com fins políticos pelos novos donos do poder, pois muitos 

deles, conforme a tradição patrimonialista brasileira, tendem a considerar que a estrutura do Estado existe apenas para 

servi-los”. 
11Faz associação direta entre a comunicação pública” e o objetivo de “chancelar a doutrina do partido” (PT) ou com o 

qual simpatizam. "‘Comunicação pública’ – expressão que, na boca da companheirada petista, ganha um significado 

muito peculiar: trata-se da comunicação com o objetivo exclusivo de espalhar o evangelho do PT”. “A tropa de 

choque dilmista teria à sua disposição uma plataforma de comunicação para defender a tese do ‘golpe’". “A EBC 

deveria ser uma empresa de comunicação pública, a serviço dos cidadãos e voltada para a produção de programas que 

estimulassem a cultura e ousassem no formato, sem compromissos comerciais e muito menos políticos. Na prática, 

tornou-se um cabide de empregos para jornalistas amigos do governo petista, que em troca transformaram a EBC em 

porta-voz do partido”. “Exótica essa noção de democracia, segundo a qual é legítimo que o dinheiro público financie 

a difusão do pensamento único”. 
12Aborda o aparelhamento do Estado, de forma geral, e EBC como exemplo disso. “Caso exemplar de aparelhamento, 

a EBC, controladora da TV Brasil, rádio e agência de notícia, fora convertida em instrumento de propaganda 
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Apesar de levantar questões que historicamente se apresentam como reais desafios 

para a comunicação pública brasileira, os argumentos apresentados nestes gêneros 

textuais pelos três os veículos foram utilizados de forma descontextualizada, 

tendenciosa e pejorativa, com a clara intenção de deslegitimar o tema e a própria EBC. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A combinação entre a abordagem teórica apresentada e a análise das notícias 

veiculadas pelos jornais evidencia a possibilidade de se inferir que, se por um lado, a 

comunicação pública ainda apresenta questões sensíveis e carece de amadurecimento 

institucional e de legitimação social, por outro, a chamada grande mídia atua para 

privilegiar seus interesses comercias e de monopólio da comunicação no país.  

No geral – sobretudo nas entrelinhas –, seu discurso não contribuiu para 

esclarecimentos dos conceitos e contextos relacionados à radiodifusão pública e das 

mudanças previstas pela MP 744, além de não reconhecer a importância da 

complementaridade do sistema privado, público e estatal para a população e para a 

democracia. As temáticas abordadas também contribuem para a legitimação de um 

discurso superficial e descontextualizado de que a comunicação pública é apenas uma 

política governamental do PT e que representa enorme oneração do Estado (alto 

investimento público) para pouco retorno para a população (baixos níveis de audiência).  

Dessa forma, problematizar os contextos e abordagens da radiodifusão no Brasil 

continua sendo essencial não só para a compreensão das dinâmicas do setor, mas 

também para o fortalecimento e aperfeiçoamento de políticas públicas e modelos 

institucionais que, de fato, garantam mecanismos e procedimentos participativos, 

democráticos e dialógicos. 
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Resumo  

O texto analisa as decisões da Suprema Corte de Justiça do Uruguai (SCJ) sobre a Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual, promulgada em janeiro de 2015. Tendo como referenciais os artigos que 

tratam da desconcentração dos meios, será feita uma análise documental das sentenças. Conclui-se que a 

maioria das argumentações apontam para a constitucionalidade dos aspectos centrais da lei, permitindo ao 

Poder Executivo regulamentar o texto.  

Palavras-chave  

Justiça, legislação, radiodifusão, Uruguai 

 

Abstract  

The text analyzes the decisions of the Supreme Court of Justice of Uruguay (SCJ) on the Law of 

Audiovisual Communication Services, promulgated in January 2015. Having as reference the articles 

dealing with the deconcentration of the media, will be made a documentary analysis of the sentences. It is 

concluded that most of the arguments point to the constitutionality of the central aspects of the law, 

allowing the Executive to regulate the text. 
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1) Introdução 

O processo de concentração midiática privada que diversos países latino-

americanos experimentaram ao longo do século XX limitou consideravelmente a 

liberdade de expressão e o exercício do direito humano à comunicação
3
. A lógica 

predominante na região foi a monopolização da palavra sob o domínio de poucos 

grupos empresariais, a maioria familiares, resultando em grave ameaça à construção dos 

sistemas democráticos desses países (MORAES, 2004).  

Tal fenômeno histórico de concentração privada dos meios vem sendo 

confrontado nos últimos quinze anos em países da América do Sul, como Uruguai, 

Argentina, Equador, Bolívia e Venezuela, respeitando as particularidades de cada 

localidade, a partir da experimentação de novas soluções normativas na tentativa de 

viabilizar a existência de mídias mais democráticas. O Uruguai é o mais recente destes a 

aprovar uma lei geral sobre as comunicações. Após pressão da sociedade civil 

organizada (BARROS, 2015) a sanção da “Lei de Serviços de Comunicação 

Audiovisual”, número 19.307, foi realizada sob a presidência de José Pepe Mujica, em 

14 de janeiro de 2015.   

O Uruguai tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, sendo 2/3 moradores 

da capital, Montevidéu, e da área metropolitana da cidade. No que se refere à 

concentração midiática, três conglomerados familiares dominam o espaço da 

comunicação, atuando na mídia televisiva (aberta e por assinatura), no rádio, nos jornais 

e nas revistas impressas. Chamados de “os 3 grandes”, estão elencados a seguir pelos 

nomes das famílias proprietárias: Romay-Salvo, canal 4 (Monte Carlo TV); De Feo-

Fontaina, canal 10 (“10, el canal uruguayo”), e Cardoso-Scheck, do canal 12 

(Teledoce), (BARROS, 2015). No Uruguai, a comunicação, portanto, pode ser 

caracterizada como oligopolizada (LANZA, BUQUET, 2011) e o maior grau de 

concentração dos três grupos é verificado na capital, Montevidéu (BARROS, 2015).  

 

                                                           
3
 Direito à comunicação aqui entendido como direito humano fundamental, a ser garantido pelo Estado, cuja 

concepção vai além da liberdade de informação e de imprensa, ou seja, não mais apenas o direito de receber, mas 

também de produzir informação, de comunicar-se diretamente, tendo que ser promovido pelo Estado o acesso aos 

meios para se alcançar tal objetivo.  
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Desde a promulgação da nova lei de meios no país, principalmente atores 

privados entraram com dezenas de ações de análise de constitucionalidade na Suprema 

Corte de Justiça. O presente artigo busca apresentar e analisar, de forma resumida, as 

interpretações dadas pelos juízes uruguaios nas sentenças até então proferidas.  

 

2) As decisões da Suprema Corte  

Até 1 de novembro de 2016 tinham sido proferidas 13 sentenças. Um material 

com aproximadamente 1200 páginas. Ao todo, foram apresentados 29 processos de 

impugnação. Entre os exemplos de atores privados que tentaram impugnar os artigos 

estão: Monte Carlo TV; Canal 10; Canal 12; Direct TV;  Telefónica; TeleCable; 

Partido Independiente.  

Entre os artigos já considerados constitucionais podemos citar, brevemente: a 

criação de um Conselho de Comunicação Social (multisetorial); o horário de proteção 

dos direitos das crianças e adolescentes (6 às 22hs); 60% da programação dos canais 

(aberta e por assinatura) de conteúdo nacional; a proibição de arrendamento (aluguel de 

espaços na programação); a Defensoria das audiências; além do transporte obrigatório 

dos sinais de televisão aberta a ser feito pelas companhias de televisão por assinatura.   

A seguir faremos, assim, uma análise dos textos das decisões da Suprema Corte 

sobre nove artigos, do 51 ao 59, que versam sobre a desconcentração da propriedade 

privada dos meios de comunicação no Uruguai.  

De início, um artigo mais principiológico, o 51. Ele diz que “monopólios e 

oligopólios na titularidade ou no controle dos Serviços de Comunicação Audiovisual 

conspiram contra a democracia ao restringir o pluralismo e a diversidade que asseguram 

o pleno exercício do direito à informação das pessoas”. E segue: “é dever do Estado 

estabelecer mecanismos para impedir a formação de monopólios e oligopólios” 

(URUGUAY, 2016). Nesse caso, entre os argumentos utilizados pelo canal Monte 

Carlo TV e pelas empresas de televisão por assinatura TeleCable e Direct TV para tentar 

impugnar o artigo, destacam-se: vulnerabilidade da liberdade de expressão; criação de  

estrutura orgânica opressiva e de controle; impedimento do crescimento das empresas e 

uma limitação das estruturas a serem “dóceis instrumentos de poder político”.  
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A decisão da maioria da Suprema Corte chegou a citar o Relatório Especial das 

Nações Unidas sobre comunicação (2014) e entendimentos da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (OEA) para concluir pela constitucionalidade do artigo: 

 “...o direito que essa disposição vem a limitar é o da liberdade de 

empresa e não o da comunicação do pensamento [...] determinada pelo 

propósito de assegurar uma maior diversidade e pluralismo, evitando a 

concentração empresarial na titularidade da propriedade dos meios de 

comunicação (SCJ, sentença 428, 2016, p.120)”.  

 

Já o artigo 52 versa sobre a criação de um registro público, transparente, com 

nomes dos titulares das autorizações de rádio e televisão, a serem atualizados 

constantemente. Neste, não houve tentativa de impugnação.  

O artigo 53 fala sobre as limitações de propriedade para a TV aberta, quais 

sejam: uma pessoa física ou jurídica não pode ter a titularidade, total ou parcial, de mais 

de 3 autorizações para concessão de rádio ou TV. Atores privados tentaram a 

impugnação, argumentando que o artigo traria uma violação da liberdade constitucional 

de exercer atividade lícita, dos direitos de propriedade, herança, liberdade de associação 

e liberdade de empresa.  

 Os juízes da Suprema Corte rebateram tais argumentos, considerando o artigo 

constitucional. Entre as argumentações, citaram: 

“...as limitações fixadas são consistentes com o quadro constitucional 

e Inter-americano sobre liberdade de expressão. Uma das medidas 

essenciais, visando a proteção integral da liberdade de expressão, em 

duas dimensões, é evitar a criação de monopólios ou oligopólios, de 

qualquer natureza (pública ou privada) no campo da mídia (SCJ, 

sentença 276, 2016, p.110)”.  

 

O Artigo 54 segue a linha de limitação da propriedade dos meios, mas dessa vez 

referindo-se à TV por assinatura. O texto impõe que uma pessoa física ou jurídica não 

poderá ter mais de 6 licenças em território nacional, nem mais de uma (1) para um 

mesmo âmbito de cobertura local. No caso da capital, Montevidéu, esse limite é de 

apenas 3 licenças. 

Entre os argumentos das tentativas de impugnação, alguns foram repetidos, 

como uma suposta violação da liberdade de expressão ao estabelecer limites de 

titularidade dos serviços.  
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Os juízes uruguaios decidiram, nesse caso da TV por assinatura, de forma 

sucinta, dizendo que as acionantes (Direct TV e Monte Cable Vídeo) não demonstraram 

nas argumentações se estão ou não acima desses limites e, portanto, não ficou 

caracterizado se seriam objetos do artigo.  

No caso do artigo 55, que inclui o limite do número total de assinantes por 

empresa de TV por assinatura de 25% do total de residências, foi considerado 

inconstitucional. Os atores privados argumentaram, novamente, que haveria violação à 

liberdade de comércio e à livre atividade, bem como violação à liberdade de empresa. 

Na sentença, proposta pela Direct TV, os juízes decidiram que:  

“...a forma de redação distorce o livre jogo do mercado, levando a um 

prejuízo injustificado para as empresas que captam usuários com base 

na qualidade do serviço e também para os potenciais usuários que 

perderão a liberdade de escolher a opção que mais lhes convier (SCJ, 

sentença 79, 2016, p.16)”.  

 

A conclusão, neste caso portanto, foi considerar o artigo 55, por completo, 

inconstitucional
4
.  

Sobre o artigo 56 houve uma mudança substancial de posicionamento da SCJ. 

Diz o inciso 1 que os prestadores de serviços de audiovisual não poderão oferecer 

também serviços de telecomunicação referentes à telefonia ou à transmissão de dados 

(internet). Para a Direct TV, há prejuízo aos consumidores ao não se permitir contratar 

uma única empresa com serviços de telecomunicações e de comunicação audiovisual 

conjuntamente.  

Em junho, na decisão 79/2016, quatro dos cinco ministros votaram pela 

constitucionalidade da norma. Mas, em agosto, a partir da provocação da empresa 

Monte Cable, na sentença 240/2016, os juízes conformaram nova maioria, 

argumentando que:  “…não existem razões de interesse geral para limitar tais direitos, 

circunstância que, por si só, vulnera o princípio da liberdade previsto no artigo 7 da 

constituição”. O artigo 7, por sua vez, diz que “as pessoas têm direito a ser protegidos 

                                                           
4
 Cabe salientar alguns exemplos de países que já trazem limitações similares: nos EUA, há limite de 39% 

da audiência dos domicílios de uma mesma empresa. Na Alemanha, se um grupo dominante tiver, 

considerando todos os meios, audiência de 30% do público ou 25% de predomínio de mercado, ele não 

pode adquirir uma nova licença.  
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no gozo de sua vida, honra, liberdade, segurança, trabalho e propriedade”. Assim, a 

conclusão foi pela inconstitucionalidade do inciso 1.  

Avançando na análise, o artigo 57 diz que quaisquer questionamentos ou 

consultas sobre os limites de propriedade poderão ser colocados para o Conselho de 

Comunicação Audiovisual. Entre as tentativas de impugnação, destaca-se a empresa 

TeleCable, que questionou colocar no comando de uma entidade administrativa, sob 

comando do poder Executivo, o controle da conformidade das limitações das licenças. 

Tal qual o artigo 54, as decisões da Suprema Corte foram reduzidas, com a reprodução 

de razões anteriores, incluindo citações da Corte Inter-americana de Direitos Humanos e 

considerando, assim, a constitucionalidade do Conselho de Comunicação Audiovisual, 

bem como as prerrogativas e obrigações colocadas pelo artigo 57.    

O artigo 58 não foi analisado pela Suprema Corte, já que versa sobre limites 

para a radiodifusão comunitária. Neste caso, a regulamentação obedece a uma lei 

específica, a 18.232, de 2007. 

Em seguida e por último, o artigo 59 versa sobre a retransmissão de canais de 

televisão e rádio. A norma diz que tais serviços não poderão ultrapassar 70% de 

retransmissão do canal original (diariamente). As empresas argumentaram que o artigo 

violaria a liberdade de expressão por condicionar à vontade política uma autorização 

para retransmitir programas de outros canais.  

 Os juízes da Suprema Corte concluíram, novamente, pela constitucionalidade:  

“...não supõe que se vede a transmissão de certa forma de pensamento 

ou de comunicação, mas certos aspectos do exercício da atividade 

comercial própria de rádios (venda de espaço publicitário, retransmitir 

sua programação para terceiros ou aquisição de sinal por terceiro) 

(SCJ, sentença 462, 2016, p.98)”.  

 

3) Considerações finais  

 

Já se passaram praticamente dois anos desde a aprovação da “Lei de Serviços de 

Comunicação Audiovisual” do Uruguai. Em outubro, o próprio presidente da Suprema 

Corte de Justiça, Pérez Manrique, em um Congresso, no Chile, afirmou: “as sentenças 

proferidas até o momento marcam um rumo definitivo da Corte. De 200 artigos, 

declaramos inconstitucionais alguns poucos artigos [...] esperamos que o Executivo 

regulamente a lei em todos os seus aspectos para a norma funcionar plenamente”.  



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

 

É perfeitamente justificável, portanto, do ponto de vista da constitucionalidade, 

que se regulamente a lei, já que a grande maioria dos artigos já foram analisados.  

Apesar de uma legislação não garantir, necessariamente, inclusive após passar 

pelo crivo da Suprema Corte, que a comunicação vai de fato se democratizar, trata-se de 

um passo importante para a garantia de maior diversidade e pluralidade nos meios de 

comunicação do Uruguai. E, assim, o debate sobre políticas de comunicação pode 

seguir bem fundamentado entre os países latino-americanos, reféns do predomínio 

privado dos meios, como o próprio Brasil.  
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Fragilidades da Comunicação Público Estatal no Brasil:  

o caso da TV Câmara na Gestão Eduardo Cunha1
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Resumo 

Este artigo pretende atualizar alguns dos resultados da pesquisa de doutorado que tratou 

da função e legitimação das tevês legislativas federais no Brasil. A atualização partiu de 

uma nova questão: mudanças de gestão nas instituições brasileiras cujos veículos 

compõem o sistema público-estatal de comunicação. Tais mudanças apontam para uma 

fragilidade editorial, estrutural e normativa do campo. Nos últimos anos, a TV Câmara 

tem se mostrado um importante exemplo dessa fragilidade.  
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Este artigo pretende retomar apontamentos da tese “Comunicação Pública: função e 

legitimação das tevês legislativas federais”, quanto aos vácuos normativos que colocariam em 

risco o caráter púbico (quando existente) dos veículos. A tese defendida em 2014 marcava, 

mesmo sem saber, o fim de uma fase da TV Câmara. O período posterior à apresentação do 

trabalho ficou marcado, por um lado, pela chegada do então Deputado Federal Eduardo Cunha 

(PMDB) à presidência da Câmara dos Deputados e, por outro, pelo papel que esta emissora 

desempenhou na “cobertura” da crise política que desencadeou no impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff (PT) e na cassação do mandato do próprio Cunha.  

Nos últimos anos, e mais especificamente nos últimos meses, os brasileiros 

acompanharam o trabalho da emissora de televisão da Câmara dos Deputados como em poucas 

vezes foi visto desde a sua existência. Este momento, contudo, foi marcado internamente por 

fortes mudanças na estrutura da emissora, que parecem ir no sentido contrário ao do 

fortalecimento do seu caráter público.  

A Comunicação Legislativa  

O sistema de comunicação legislativa no Brasil tem uma programação, ou 

melhor, uma ampla grade de programas, para além da transmissão das atividades 

legislativas ou parlamentares. Contudo, vale ressaltar que a sua missão legalmente 

estabelecida - e que se sobrepõe a qualquer programação, é a transmissão ao vivo e sem 

cortes do plenário das duas casas
3
.  

Além de ser um canal que contribui para a transparência do Estado, de uma 

forma geral, e do Poder Legislativo, de forma específica, uma das justificativas para a 

existência da comunicação legislativa como ela se dá hoje no Brasil, e que está presente 

no próprio discurso dos veículos, é a necessidade de contraposição, ou 

complementaridade, ao sistema comercial, que pouco (ou até de forma distorcida) 

noticia as questões relativas às atividades legislativas, ou as atividades do poder público 

de forma geral. Esse modelo, no Brasil, também se propõe ou se justifica – ainda 

tomando como base o discurso das fontes – pela ausência, nos demais veículos, da 

função de ‘educação para a cidadania’, como forma de aproximar cidadãos e poder 

público, ampliar a transparência e promover a prestação de contas. 

 

                                                           
3
 Lei Nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995 
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A TV Câmara 

 A TV Câmara passou a existir por previsão da Lei nº 8.977, de 1995, a 

chamada Lei do Cabo. A TV Câmara foi criada em 20 de janeiro de 1998, para 

transmitir as discussões e votações do plenário e das comissões, dando maior 

transparência à rede de elaboração das leis que regem o dia-a-dia da sociedade. A partir 

de sua missão principal, tornou-se um veículo de “promoção dos valores brasileiros e 

consolidou-se como um canal público de informação e cidadania”.
4
 

Além de exibir ao vivo todas as sessões do Plenário, as equipes de jornalismo 

acompanham os trabalhos das comissões permanentes, comissões parlamentares de 

inquérito, seminários e, teoricamente, qualquer manifestação de interesse público. A 

linguagem recebe atenção para traduzir ao telespectador o processo legislativo e tornar a 

notícia e a informação claras e acessíveis.
5
. 

 Durante a pesquisa, a TV Câmara mostrou-se mais avançada do que a TV 

Senado na preocupação e na externalização da preocupação de se apresentarem como 

uma comunicação pública, para além de uma comunicação institucional. Ser público e 

institucional ao mesmo tempo requer também que o interesse institucional esteja 

subordinado ao interesse público. 

A Função de prestação de contas que cumprem os meios de comunicação 

públicos estatais e institucionais é o que legitima a função da comunicação pública 

estatal – e a comunicação do legislativo especificamente. Essa nova função que cumpre 

a informação no Estado Capitalista
6
 e que legitima, por exemplo, a comunicação 

legislativa, deve estar fundamentada na prestação do serviço público para garantir a 

ampliação da democracia participativa, por meio do processo de accountability vertical 

e horizontal
7
, proporcionado tanto pelas transmissões ao vivo e sem edição das 

atividades parlamentares como pela existência de programas voltados à educação para a 

cidadania e  que prevejam o diálogo a partir da participação popular e do controle 

público.  

                                                           
4
 Página da TV Câmara. Disponível em: <http://www.camara.leg.br/internet/tvcamara/default.asp?lnk= 

INSTITUCIONAL&selecao=INSTITUCIONAL>. Acesso em: 5 jun. 2013. 

5
 Ibidem.  

6
 Sobre as Funções que cumprem a comunicação no Estado Capitalista, Bolaño, 2000.  

7
 O’Donnel (2011), Peruzzotti (2011) 

http://www.camara.leg.br/internet/tvcamara/default.asp?lnk=%20INSTITUCIONAL&selecao=INSTITUCIONAL
http://www.camara.leg.br/internet/tvcamara/default.asp?lnk=%20INSTITUCIONAL&selecao=INSTITUCIONAL
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Mostra-se importante voltar à abstração e lembrar que a existência das emissoras 

públicas é imprescindível na democracia moderna, porque elas são fundamentais para inibir 

monopólios e oligopólios, mas também para construir esferas públicas mais plurais e 

democráticas, bem como para servir de contraponto, quando necessário, à função comercial 

estimulada por modelos dependentes de audiência
8
.  

No entanto, é necessário reconhecer limites e distorções dessas funções. Os limites e, 

principalmente as distorções, são inevitáveis quando se lida com processos. Tanto na forma 

quanto no conteúdo, as tevês legislativas terão as suas diferenças e as suas peculiaridades. Elas 

são, em essência, tevês públicas estatais e, a partir também de suas especificidades, 

institucionais. Estes conceitos, ao contrário do que se tentou construir ao longo da prática de 

comunicação pública e que está presente no  

discurso dos profissionais das emissoras das duas casas, não são conceitos excludentes, mas sim  

complementares
9
.  

O desafio, portanto, está nas possíveis contradições que por ocasião possam existir 

motivadas por disfunções próprias de um Aparelho de Estado ou de Aparelho Privado de 

Hegemonia
10

. E são estas disfunções que nos fizerem revisitar a TV Câmara e analisar o que 

aparecia como possíveis retrocessos numa busca - identificada durante a pesquisa de campo – de 

construção de uma comunicação pública institucional voltada para o interesse público e para a 

educação para a cidadania e para a política.  

 

 Problematizações  

 Mesmo identificando um potencial – principalmente do ponto de vista teórico, mas de 

alguma forma também do ponto de vista prático – para realização de uma comunicação pública 

pelos veículos do poder legislativo, as expressões de comunicação pública, ou de comunicação 

de interesse público, accountability, educação para a cidadania etc., eram frágeis do ponto de 

vista normativo. Questões como a ausência de conselhos curadores ou editoriais independentes 

(que ao menos pudessem ter representação da sociedade, bem como participação parlamentar 

para além dos partidos que compõem a Mesa Diretora) e de normas que pudessem garantir a 

autonomia jornalística dos profissionais da casa frente aos parlamentares, abriam o flanco para o 

desconhecido.  

A forma de nomeação dos Secretários de Comunicação e diretores de veículos, atrelada 

aos presidentes das casas, também parecia pouco condizente com a busca pela autonomia que 

requer a comunicação pública. No entanto, boas práticas pareciam sedimentar uma escolha das 

                                                           
8
 Carvalho (2014) 

9
 Carvalho (2014) 

10
 Gramsci (2000); Poulantzas (1971) 
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chefias e cargos de gestão dentre os profissionais de carreira das Casas, com exceção do 

Senado, cujo Secretário de Comunicação, pela maior parte do tempo de existência da TV 

Senado, não fez dos quadros da Casa. No mais, principalmente na Câmara, parecia haver uma 

segurança quanto à formalização das práticas. Nos mais de quinze anos de existência da TV 

Câmara, por exemplo, nenhuma pessoa de fora da casa teria exercido cargos, que não fossem 

técnicos nos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados.  

 Para além da única atribuição legal das tevês legislativas, que é a transmissão ao vivo e 

soberana do plenário sobre qualquer programação ou transmissão de qualquer comissão, a TV 

Câmara despontava com programas de viés participativo e com propensão ao debate de ideias. 

Alguns exemplos podem ser citados a partir dos programas analisados durante a tese para 

análise de formato e conteúdo. Na Câmara, foram analisados os programas: Câmara Hoje, 

Expressão Nacional, Participação Popular e Câmara Ligada. Destes quatro programas dois nos 

chamaram muito atenção por serem inovadores, cumprindo também com uma característica da 

comunicação pública: o Participação Popular e o Câmara Hoje.  

O primeiro por ter um formato completamente aberto de fala povo, com entradas ao 

vivo de perguntas da rua, por telefone, por e-mail e pelo 0800 da Câmara. Por se tratar de uma 

casa legislativa e com a exposição de deputados e partidos políticos, esse formato nos pareceu 

ousado. Não havia cortes nem edições. As perguntas, fossem elas “positivas” ou “negativas” 

entravam no ar direto, com exceção das que chegavam por internet – por questões práticas - se 

fossem em grande volume.  

Já o Câmara Hoje, chamado pela equipe interna de integrado, era onde culminava toda 

uma, relativamente recente, mudança que a gestão da TV Câmara havia implementado visando 

a integração de todos os veículos da casa. O jornal que era exibido às 13h e às 20h, entrava ao 

vivo na televisão, nas rádios e na internet. Das emissoras privadas, apenas a Band passou 

também a desenvolver essa experiência. Para além da integração dos veículos, que gerava 

também otimização das equipes, o Câmara Hoje fazia na edição da tarde, antes do início da 

Sessão Plenária, um breve debate com dois parlamentares, geralmente duas visões distintas 

sobre a principal votação do dia ou sobre algum projeto de lei polêmico. Não raras vezes as 

discussões entre os deputados chegavam a fortes níveis de tensão. Nenhum outro veículo, 

mesmo os que cobrem especialmente política, costumam dar ao mesmo tempo espaço para dois 

parlamentares, de visões opostas, discorrerem sobre a mesma questão.  

Experiências muito interessantes puderam ser vistas na análise de um mês de alguns 

programas da TV Câmara. Apesar de um caráter sempre mais oficial das fontes e com a 

predominância das opiniões parlamentares – o que é, na verdade parte, próprio do caráter 
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institucional – a TV Câmara se mostrava mais aberta ao público e mais disposta a promover 

inter-relações entre o povo e o parlamento. 

 

As fragilidades da comunicação legislativa e a era Cunha 

 A pesquisa foi em sua maior parte realizada durante a gestão do Deputado 

Marco Maia (PT-RS), sendo ele substituído pelo Deputado Henrique Eduardo Alves 

(PMDB-RN). Logo em seguida, mais um peemedebista foi eleito presidente da casa. 

Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tomou posse em fevereiro de 2015 e deu início a uma 

mudança na Secom da Câmara jamais vista, segundo relatos de funcionários da TV 

Câmara. 

 Ainda partindo da análise dos funcionários, Cunha trouxe para a Câmara a 

política de coalizão típica das práticas de formação de governos do Poder Executivo. 

Para se eleger presidente da Câmara, fez acordos e prometeu cargos. A TV Câmara, até 

então comandada apenas por funcionários da casa, passou a ter sua estrutura diferente, 

quebrando com os frágeis, mas até então existentes, acordos tácitos de manutenção de 

funcionários do quadro nos cargos de comando da Secretaria de Comunicação da 

Câmara dos Deputados e também dos veículos de comunicação.  

 Pela primeira vez, desde a profissionalização da comunicação da Câmara, um 

deputado, Cleber Verde (PRB-MA), passou a comandar a Secretaria de Comunicação. 

Um outro cargo, uma Diretoria, que antes não existia entre o novo Secretário de 

Comunicação e os departamentos foi criado, e também para ela foi trazido um 

profissional de fora dos quadros, o jornalista Laérte Rímoli, ligado à Cunha, cuja a 

história profissional está ligada à assessorial de políticos e de partidos. Para o cargo 

privativo de funcionários do quadro, foi também colocado um funcionário que há anos 

estava cedido para assessorias parlamentares e não trabalhava na Secretaria de 

Comunicação, nem havia participado das mudanças que o órgão sofreu nos últimos 15 

anos. 

 O referido programa Participação Popular, cuja avaliação havia sido importante 

para considerar o caráter público da TV Câmara, foi retirado do ar. O 0800 que servia 

para receber participações para os programas da TV, mas também para realizar 

enquetes, receber denúncias e ampliar a participação com o cidadão em todo o processo 

legislativo, passou um longo período fora do ar, assim como as medições do IBOPE, 

que foram descontinuadas por falta de renovação no contrato. As enquetes on-line, em 

que os cidadãos poderiam participar dando opinião sobre a votação de determinado 

projeto de lei, também foram retiradas do site. E o áudio de uma das sessões plenárias 

em que se fazia denúncias do então presidente foi cortado.  

Outros programas tiveram seus apresentadores trocados e a tônica nos interesses 

do cidadão foram aos poucos perdendo espaço para um caráter mais voltado ao interesse 
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parlamentar, e mais especificamente do presidente da Câmara e seus aliados. Os 

gráficos de participação dos parlamentares, prática usada para ampliar a transparência 

no que dizia respeito ao equilíbrio na participação de parlamentares de diferentes 

partidos como fonte dos programas e do jornalismo de todos os veículos da Secom, 

deixou também de ser público. Foi aprofundado, portanto, o lado “privado” ou 

“particular” do institucional, levando dessa forma os veículos da Câmara para um 

caminho de menor participação popular e de mais assessorial parlamentar, na contramão 

da comunicação pública, que sem atender a critérios formais ao longo dos anos, 

mostrou-se extremamente frágil com a chegada de Cunha ao poder.  
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TV Universitária pública: entre a sobrevivência e a convergência digital1 
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Resumo 

A ausência de investimentos tem impedido as TVs Universitárias públicas de migrar para o 

sistema digital. Soma-se a esse quadro a incerteza quanto à ocupação dessas TVs no espectro 

digital, tendo em vista a prevalência do modelo comercial, bem como a perda de autonomia 

imposta à EBC. O presente artigo apresenta as perspectivas para essas emissoras de TV do 

campo público com a nova tecnologia. 

Palavras-chave: Televisão; digitalização; comunicação; universidade. 

 

Abstract 

The lack of investment has prevented Public University TVs from migrating to the digital 

system. Added to this uncertainty framework about the use of these TVs in the digital 

spectrum, considering the prevalence of the commercial pattern, as well as the loss of 

autonomy imposed on the EBC. This article presents the perspectives for these TV stations 

from the public field with the new technology. 

Keywords: Television; digital system; communication; college. 

 

Introdução 

 

O meio de comunicação mais popular no Brasil passa por profundas transformações. 

A implementação do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD) traz grandes expectativas ao 

campo público de televisão: as TVs educativas e os canais de TV a Cabo, das quais fazem 

parte as TVs universitárias. Entre os avanços esperados estão a alta definição de som e 

imagem e a interatividade, contribuindo para a afirmação da cidadania. Às TVs Universitárias 

públicas, aquelas vinculadas a instituições de ensino estatais, a TV digital aberta representa a 

possibilidade de serem conhecidas. Mas, para tanto, essas emissoras precisarão superar suas 

limitações. Essa tarefa não é simples, tendo em vista que as TVUs públicas dependem de 

recursos da própria IES, em um cenário de corte de verbas. 

Os custos e as limitações tecnológicas emperram a digitalização das emissoras 

públicas, o que contribui para a falta de democratização das comunicações (BOLÃNO; 

BRITTOS, 2007). Afinal, a conformação do espectro audiovisual brasileiro é marcada pela 

prevalência do interesse privado, em detrimento da diversificação da produção 

(PREVEDELLO, 2015). O presente trabalho se propõe a analisar a TVU pública na 

perspectiva da implantação do SBTVD, à luz dos debates sobre a regulamentação e a 

democratização das comunicações. 
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TV Universitária e o campo público de televisão 

Segundo preconiza o Decreto 52.795/1962, a TV é definida no Brasil como um 

serviço de finalidade educativa e cultural, sendo permitida a sua exploração comercial, desde 

que não haja prejuízo a sua finalidade. O campo da TV pública brasileira, por sua vez, é 

complexo e diverso. As emissoras que compõem esse arco possuem origens, estruturas e 

finalidades distintas, com diferentes regulamentações. O setor é formado pelas TVs 

educativas, regulamentadas pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, e os chamados 

“canais básicos de utilização gratuita”, definidos pelo artigo 23 da Lei 8.977 (BRASIL, 1995). 

São os canais comunitários, legislativos, executivos, judiciários, educativos e universitários. 

Vale ressalvar que TV Universitária (TVU) não é sinônimo de TV pública, pois muitas 

TVUs são originárias de Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. Embora a Lei 8.977 

determine que apenas as universidades têm direito ao canal universitário, na prática, 

faculdades e centros universitários “acabam beneficiadas por acordos políticos entre grupos 

de entidades que administram as operações” (PREVEDELLO, 2015, p. 2). Portanto, as TVs 

Universitárias públicas podem ser entendidas como aquelas vinculadas às universidades 

públicas/estatais, que buscam “suprir a carência por conteúdo local dissociado do interesse 

comercial” (Ibid, p. 3), em oposição às TVUs ligadas a IES privadas, comprometidas com os 

interesses da mantenedora. 

A Associação Brasileira da Televisão Universitária (ABTU) reforça que as TVUs têm 

caráter público, sem fins lucrativos. Ainda segundo a ABTU, a TV Universitária busca 

integrar a pesquisa, o ensino e a extensão, configurando-se como um ambiente privilegiado 

para a reflexão crítica, a experimentação e a formação de um novo profissional de 

comunicação (FÓRUM NACIONAL DE TVs PÚBLICAS I, 2006). Logo, a missão da TVU 

pública está relacionada aos fins da universidade: o tripé ensino, pesquisa e extensão, bem 

como a promoção da cultura e da cidadania. Para alcançar os seus objetivos, a TV pública 

universitária enfrenta grandes restrições, dentre os quais a falta de investimento e o 

isolamento na TV a Cabo. 

A criação e a manutenção de uma TV no âmbito da universidade demandam alto 

custo. Atualmente, inexistem mecanismos de financiamento que contemplem as TVUs. Uma 

vez que a legislação proíbe a venda de espaço nos intervalos, tanto nas emissoras abertas 

quanto nas TVs a Cabo, resta às próprias IES manterem as suas TVs. Tal dependência torna-

se crítica no atual cenário de contingenciamento de recursos.  



 

O dilema da TVU é, portanto, atingir um público amplo e dialogar com a sociedade, 

estando a emissora restrita ao Cabo. Outro desafio é exercer o caráter público, buscando 

formar cidadãos críticos, a partir de uma programação qualificada. É neste contexto que as 

TVUs públicas brasileiras têm movido esforços para obter um canal digital aberto, tema do 

próximo segmento. 

 

TV Universitária pública e as potencialidades da TV digital 

 O advento do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), instituído pelo Decreto 

4.901/2003, representa um momento histórico para o campo público de TV, em especial para 

as TVUs. Com a migração para a tecnologia de transmissão digital, a expectativa é sair do 

isolamento em que se encontram e oferecer várias funcionalidades, entre a quais: a inclusão 

social e digital, a interatividade e uma qualidade de som e imagem nunca antes vista na TV 

analógica. 

 Mas, na prática, o espaço da TV Universitária no espectro digital ainda não está 

plenamente garantido. O Decreto nº 5.820/2006, que dispõe sobre a implantação do Sistema 

de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T) assegura apenas quatro canais públicos. Um desses 

canais originou a TV Brasil, com a criação da Empresa Brasil de Comunicações (EBC), em 

2007. Os outros três canais públicos serão geridos pelo poder Executivo federal: o Canal da 

Educação, pelo Ministério da Educação, para o Ensino a Distância; o Canal Cultura, pelo 

Ministério da Cultura, voltado para produções culturais; e o Canal da Cidadania, pelo 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para programações de 

interesse comunitário e uso dos poderes federal, estadual e municipal. 

Prevedello (2016) identifica dois problemas centrais no processo de convergência das 

TVs públicas: a ausência de um modelo de financiamento e a falta de garantias legais de 

ocupação de espaço no espectro aberto, agravados pela manutenção de privilégios para os 

canais comerciais.  Segundo Bolaño e Brittos (2007), falta uma política pública democrática 

para essa nova tecnologia, de modo a atacar os grandes problemas do mercado de TV: a 

concentração e a inexistência de controle social.  

Um dos mecanismos defendidos pelas emissoras públicas para fortalecer o campo e 

reduzir os custos operacionais é a instalação do Operador Único de Rede Nacional de 

Televisão Pública Digital, prevista no Decreto 5.820/06. Caberia à EBC gerenciar o operador 

único (EBC, 2014). Mas até hoje a proposta não saiu do papel e pode estar comprometida, 



 

pois o futuro da EBC é uma incógnita após a edição da MP n.º 744/2016, que transforma a 

emissora em uma empresa estritamente estatal. 

Prevedello (2015) aponta duas possibilidades de inserções das TVs públicas no 

SBTVD-T: a migração direta por meio de concessão em sinal aberto – viável para as TVs 

educativas e/ou universitárias com concessão educativa – com a outorga para canal digital; e 

inclusões nos canais de compartilhamento previstos no sistema.  

A ABTU estuda a criação de um canal universitário nacional unificado, a partir de um 

modelo sustentável. Outra possiblidade é a parceria com a TV Brasil para dividir a 

programação, em subfrequências. Apesar de não ser consensual, essa parceria tem sido 

adotada por algumas TVUs, conforme será apresentado no próximo tópico. 

 

Experiências de TVUs públicas no espectro digital 

 A primeira TVU pública a obter a concessão de um canal digital foi a TV 

Universitária da UFRN. O processo de digitalização da emissora teve início em 2011. Criada 

em 1972, para fins educativos, a TVU RN está no ar em sinal digital desde 2015. É afiliada da 

TV Brasil, retransmitindo a programação dessa emissora e alguns programas próprios. A 

tecnologia digital permite à TVU RN imagem em alta definição. A migração envolveu custos 

na ordem de 1,3 milhão de reais.  

Outra emissora de TV Universitária pública operando em sinal digital aberto é a TV 

UFMA. Desde 2015 a emissora está no ar em alta definição. É retransmissora da TV Cultura, 

além de contar com produções próprias, divulgando as ações da UFMA. Foram investidos 

mais de 20 milhões de reais na migração e estrutura da TV, recursos do governo federal e de 

emendas parlamentares. 

A TV da Universidade Federal de Goiás, por sua vez, é uma emissora educativa e 

cultural, de concessão da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (RTVE), de apoio 

às atividades da UFG. Em 2010, foi assinado acordo entre a RTVE e a EBC para transmissão 

da TV UFG na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), exibindo a TV Brasil. A 

emissora aguarda financiamento do governo federal para iniciar a transmissão digital. 

Com dez anos de existência, a emissora de TV da Universidade de Brasília –  UnBTV 

aguarda uma definição do governo federal quanto à concessão de um canal aberto em TV 

digital. A emissora é afiliada da ABTU e transmite a programação pela TV a Cabo, com 

equipamentos obsoletos e instalações inadequadas. A expectativa da TV é que a Reitoria 

assuma os custos da migração digital.  



 

Considerações finais 

 As derradeiras etapas do processo de migração do sistema analógico para o digital por 

que passa a televisão brasileira coincide com as profundas e recentes mudanças nos rumos da 

política e da economia pelo governo federal, que atingem as TVs do campo público, dentre as 

quais as TVs Universitárias públicas. Neste cenário marcado por incertezas e interesses 

econômicos, vários desafios se impõem às TVUs públicas, dentre os quais o estabelecimento 

de políticas públicas de comunicação que incluam a garantia de financiamento e a produção 

de conteúdos de qualidade para dialogar de forma efetiva com a sociedade. 

No presente trabalho foi possível perceber que as emissoras públicas universitárias se 

encontram em diferentes estágios no processo de migração, contando com recursos próprios e 

tendo que lutar por mais espaço e reconhecimento de sua importância, em um contexto 

adverso para o setor público. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho estuda leis referentes à radiodifusão na Argentina, no Brasil e no 

Uruguai. A grosso modo, este período fica marcado por um certo alinhamento à 

esquerda, quando diversos países da América do Sul foram governados por presidentes 

progressistas, com maior ou menor estabilidade política, colocando em pauta leis mais 

amplas ou mais pontuais dedicadas à TV. Observa-se um cenário marcado pelo conflito 

entre os interesses empresariais na radiodifusão e a necessidade de preservar garantias 

democráticas, de acordo com reivindicações da sociedade civil.  

PALAVRAS-CHAVE: Televisão; Legislação; Democracia. 

 

Abstract 

This paper studies laws regarding broadcasting in Argentina, Brazil and Uruguay. Broadly 

speaking, this period is marked by a certain alignment to the left, when several countries in 

South America were governed by progressive presidents, with greater or lesser political 

stability, putting in place broader or more specific laws dedicated to TV. There is a scenario 

marked by the conflict between business interests in broadcasting and the need to preserve 

democratic guarantees, according to civil society demands. 

Keywords: TV; Legislation; Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

‘ Esta pesquisa tem como objeto as LSCAs Argentina e Uruguaia e a lei 12.485 

brasileira, analisadas de acordo com o contexto social, político e econômico. O estudo 

se justifica pela necessidade de compreender a Democratização da Comunicação como 

fundamento para democracia.  

Apresenta aspectos iniciais de um estudo comparativo das leis de Radiodifusão 

do Brasil, da Argentina e do Uruguai aprovadas no período de 2009 a 2015. Este 

período fica marcado por um certo alinhamento à esquerda, quando diversos países da 

América do Sul foram governados por presidentes de orientação progressista, com 

maior ou menor estabilidade política, uns mais moderados e outros mais combativos.  

A Argentina chamou a atenção do mundo aprovando uma lei para disciplinar os 

serviços de comunicação audiovisual em 2009, apelidada indevidamente de Ley de 

Medios. É importante ressaltar a importância da regulamentação dos meios de 

comunicação para o exercício da democracia. As matérias que são inseridas nos 

telejornais são socialmente produzidas, ou melhor, são ligadas às circunstâncias 

históricas, sociais, políticas, culturais e tecnológicas.  

É importante perceber que a Televisão é essencial para pensar a sociedade 

contemporânea, numa relação de interdependência, primordial na formulação e no 

enfrentamento de desafios políticos e problemas coletivos. A TV nos fornece 

interpretações cotidianas da realidade, sem que nos preocupemos tanto quanto 

necessário em interpretar a TV, em sua dimensão tecnopolítica. No caso brasileiro, 

chama a atenção um fato histórico: vinte e oito anos depois que foi promulgada a 

Constituição, não foram regulamentados os artigos que se referem à radiodifusão, 

atividade regida por concessão pública. Os serviços de Rádio e TV ainda são regidos 

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado em 1962 (Bolaño, 2007). Tanto 

na Argentina, quanto no Uruguai, a aprovação das leis se deu por caminhos repletos de 

obstáculos. Trata-se de tema altamente controverso, muitas vezes contaminado por 

debates mistificadores. Ainda assim, as leis sobre Televisão são essenciais, assim como 

leis que ofereçam balizamento jurídico à comunicação como um todo 
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METODOLOGIA  

 

O trabalho emprega o método comparativo, com uma abordagem histórico-dialética. Os 

procedimentos foram estudo bibliográfico, análise documental com o objetivo de 

compreender diferenças e semelhanças entre as leis, bem como suas relações com a 

democracia.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como fundamentos, foram empregadas obras sociológicas, como Democracia ou 

Bonapartismo de Domênico Losurdo e Democracia contra o Capitalismo, de Ellen 

Wood. Também foram essenciais as reflexões de Murilo Ramos acerca das políticas de 

comunicação no Brasil, assim como de Martin Becerra na Argentina e Gustavo Gomes 

no Uruguai. 

 

 

ASPECTOS QUANTITATIVOS DAS LEIS DE TV 

 

Ao observarmos detalhes gerais, podemos notar certas distinções no objeto deste 

estudo, quanto às datas de aprovação, aos temas abordados, o lapso temporal entre a 

promulgação da lei anterior e das leis em vigor. O nível de detalhamento, as diferenças 

no conteúdo e na estrutura, também serão úteis para uma interpretação mais minuciosa. 

No caso argentino, a LSCA 26.522 foi promulgada em 10 de outubro de 2009, 

em lugar
3
 da lei 22.285, decretada em 15 de setembro de 1980. Uma decisão tomada na 

ditadura, sem o devido debate público, perdurou por quase 29 anos. No Uruguai, 

impostos em circunstâncias semelhantes, os decretos 14.670 de 23 de junho de 1977 e 

                                                           
3
 Esta lei também substitui outros dispositivos, conforme o artigo 164: Derogación. Cumplidos los plazos 

establecidos por el artículo 156, deróganse la ley 22.285, sus normas posteriores dictadas en 

consecuencia, el artículo 65 de la ley 23.696, los decretos 1656/92, 1062/98 y 1005/99, los artículos 4º, 

6º, 7º, 8º y 9º del decreto 94/01, los artículos 10 y 11 del decreto 614/01 y los decretos 2368/02, 1214/03 y 

toda otra norma que se oponga a la presente. 
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15.671, de 8 de novembro de 1984, permaneceram em voga até 29 de dezembro de 

2014, quando foi promulgada a LSCA 19.307. Foram décadas de vigência destas leis.    

A situação brasileira é ainda mais peculiar. Em vez de uma Lei Geral atualizada 

e mais abrangente, temos o Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 ainda em 

vigor, no que concerne à Televisão aberta e ao Rádio. Evidentemente, o CBT 

desconsidera a TV por assinatura, os problemas decorrentes da concentração, a 

digitalização, entre outros aspectos essenciais. Para dar efetividade, clareza e 

objetividade, seria muito mais adequado pensar numa LSCA brasileira, contemplando 

as contribuições de Uruguai e Argentina, bem como das recomendações e normas 

internacionais.  

 

Figura 1- Quadro ilustrativo de Comparação quantitativa básica leis de 

radiodifusão. 

Comparação quantitativa básica 

 

 LSCA 

Argentina 

12.485 

Brasil 

LSCA 

Uruguai 

Ano de promulgação 2009 2011 2014 

Nº de títulos 12 Não se aplica 13 

Nº de capítulos* 31 10 28 

Nº de artigos 166 43 202 

Número de palavras** 45.650 9.097 30.775 

Uso de notas*** Sim Não Sim 

* Os títulos contêm os capítulos nas LSCAs. Há títulos sem divisão em capítulos, que foram 

contados como um só capítulo. 

**Números aproximados 

***As notas têm a função de explicar e justificar os conteúdos propostos em cada artigo. 

 

Fonte: (AUTORES, 2016). 

  

As diferenças quanto aos números de palavras estão relacionadas ao uso de 

notas, à abrangência e à estrutura. Em termos gerais, é possível destacar o quanto a 
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LSCA argentina e a LSCA uruguaia são mais detalhadas que a lei 12.485 brasileira: as 

duas primeiras têm respectivamente 166 e 202 artigos, contra 43 da última. A lei 

argentina inclui notas maiores, que fazem alusão minuciosa a tratados, relatórios e 

recomendações internacionais. Já a uruguaia, é mais objetiva nestes aspectos, 

preservando espaço para mais artigos, trazendo elementos que não são observáveis nas 

outras, conforme discutiremos no próximo tópico.  

Além de discutirem temas mais amplos, as leis do Uruguai e da Argentina 

trazem notas apresentando comentários quanto às entidades que propuseram o tema 

abordado em alguns artigos, comentários quanto de legislação comparada e estudos 

internacionais. No caso brasileiro, há poucas referências à estudos e recomendações 

internacionais e não são empregadas notas.  

 Importante lembrar que ambas as LSCAs regulamentam: TV aberta, TV por 

assinatura, Rádio, radiodifusão comunitária, enquanto a 12.485 brasileira só se refere à 

TV por assinatura, ainda que trate de canais comunitários, educativos e públicos 

restritos a este segmento. 

Figura 2- Quadro representativo de mídias reguladas pelas leis estudadas. 

 

Quais as mídias reguladas pelas leis estudadas? 

 

 LSCA 

ARGENTINA 

12.485 

BRASIL 

LSCA 

URUGUAI 

Rádio Sim Não Sim 

TV aberta Sim Não Sim 

TV por assinatura Sim Sim Não 

VOD Não Parcialmente* Não 

Internet Não Não Não 

Radiodifusão 

Comunitária 

Sim Parcialmente* Sim 

Impressos 

(Livros, Revistas e Jornais) 

Não Não Não 

Fonte: (AUTORES, 2016) 
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 O problema da convergência é parcialmente abordado. Existe a preocupação 

com a TV digital, no entanto, sem aprofundar todos os diversos aspectos da 

convergência, nas suas dimensões econômica, tecnológica, digital e transmidiática. 

Serviços de Vídeo por Demanda não são devidamente regulados, a despeito da 

velocidade com a qual são divulgados, passando a conquistar parcelas cada vez maiores 

do público. Em 2009, quando foi aprovada a lei argentina, o Vídeo por Demanda era 

uma experiência pouco conhecida ou consumida pelos expectadores. Talvez por isso, 

nela não conste referência significativa e específica a este tipo de janela. Na legislação 

uruguaia a situação é semelhante, mesmo tendo sido aprovada em 2014. Já no caso 

brasileiro, há algumas menções, entretanto, sem detalhar todos os aspectos necessários. 

 Em setembro de 2016, quando serviços como o Netflix se encontram plenamente 

consolidados, anuncia-se
4
 proposta da Ancine para regular a modalidade Vídeo por 

Demanda. 

 Mais uma vez, o esforço em legislar surge quando o mercado já se estruturou. 

Desta forma, o regramento mais uma vez chega depois que a realidade já se encontra em 

vias de consolidação. É preciso ter em vista, a demora do Congresso Nacional em 

discutir os temas de audiovisual. Ainda que a Ancine encaminhe proposta com 

urgência, nada indica que seja discutida e votada em 2016, nem mesmo se pode afirmar 

com certeza para 2017. 

  Reiteramos que nenhuma das normas estudadas poderia ser chamada de lei de 

médios, pois nenhuma delas regula todos os meios. Livros, revistas e jornais não 

regulamentados. Os tópicos que abordam publicidade e propaganda se referem 

exclusivamente às mensagens veiculadas em Televisão. Até mesmo a Internet, por 

maior importância que tenha conquistado nos últimos vinte anos, permanece sem 

regulamentação na Argentina e no Uruguai. Neste caso, coube ao Brasil ser pioneiro, já 

que poucas nações estabeleceram legislação mais detalhada a este respeito.  

 

 

                                                           
4
 Acesso em: 03/10/2016, Disponível em: 

http://convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=43367

&sid=3 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

COMPARANDO CONTEÚDOS: LEIS, INTERPRETAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

 A iniciativa argentina em regulamentar os meios eletrônicos – TV por 

assinatura, TV aberta e Rádio – impactou Brasil e Uruguai, avivou discussões em 

diversos outros países. O fluxo de ideias entre os países e as similaridades nas normas 

são perceptíveis, de forma ainda clara entre Argentina e Uruguai. O tempo de discussão 

no congresso, contando com as colaborações da sociedade, foi maior no Uruguai. O 

resultado foi um texto mais qualificado, que sistematiza questões importantes, que não 

foram vistas nos demais. 

 Estas diferenças podem ser confirmadas quando estudamos alguns temas, 

presentes ou não na estrutura das normas.  Assinalamos três tópicos importantes: 

direitos da audiência; concentração/desconcentração da propriedade; canais 

comunitários/sem fins lucrativos. No caso argentino, não há definição clara em artigos 

específicos quanto aos direitos dos usuários, embora os Direitos Humanos sejam 

mencionados em notas. A lei de TV por assinatura brasileira é bem mais resumida neste 

aspecto, dedicando apenas dois artigos aos direitos dos assinantes. Já a legislação 

uruguaia dedica quinze artigos no título IV: um capítulo para disposições gerais e 

direitos das pessoas, com seis artigos; outro para direitos das crianças e adolescentes, 

com mais seis artigos; por fim três artigos sobre direitos das pessoas com deficiência. 

Completam este título, mais dois artigos que garantem o direito de acesso aos eventos 

de interesse geral, inspirados na experiência argentina.  

 

Figura3- Quadro ilustrativo: enquadramento dos temas nas leis. 

 LSCA Argentina 12.485 Brasil LSCA Uruguai 

 

Direitos da 

audiência 

 

Sem definições 

diretas* 

 

Artigos 33 e 34 

 

Artigos do 22 ao 

37. 

 

Concentração/ 

desconcentração de 

propriedade 

 

Artigos 45, 46, 47, 

48. 

 

Sem definições* 

 

Artigos 57, 58, 60, 

66, 105, 189, 198. 
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Emissoras 

comunitárias – sem 

fins lucrativos 

 

 

Artigos 2, 4, 16, 

21, 24, 25, 26, 30, 

33, 41, 76, 89, 97, 

103. 

 

 

Artigo 32 

 

Artigos 11, 53, 58, 

80, 83, 89, 92, 109, 

117, 174, 175, 

Fonte: (AUTORES, 2016) 

 Há diversas referências às emissoras comunitárias nas LSCA, sobre reserva de 

frequências no espectro eletromagnético, sobre destinação de recursos para 

funcionamento, sobre fiscalização e participação em conselhos. No caso brasileiro, 

apenas no artigo 32 o tema é discutido, obrigando a inclusão de canais da cidadania nos 

pacotes de TV por assinatura.   

 Quanto a limites para concentração e procedimentos para desconcentração de 

propriedade, as LSCAs dedicam mais artigos, enquanto a brasileira trata o tema de 

forma vaga. Estes são os trechos que mais motivaram a oposição dos conglomerados, 

motivando questionamentos e aumentando a resistência frente as leis. 

 

Figura 4- Quadro representativo dos órgãos propositivos, consultivos ou de 

fiscalização.  

Órgãos propositivos, consultivos ou de fiscalização 

ARGENTINA BRASIL URUGUAI 
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Fonte: (AUTORES, 2016) 

 

 

 Organismos voltados para proposição de políticas audiovisuais, aconselhamento, 

controle e fiscalização foram previstos nas LSCAs. Estas instituições têm uma 

importância salutar na efetivação das leis, fazendo com que princípios e fundamentos 

sejam observados, criando estratégias para que sejam formuladas e praticadas ações 

previstas numa política de comunicação. Entende-se que existe um ciclo em relação a 

este quesito: há um esforço político para criar normas; depois estas normas devem ser 

regulamentadas, com a previsão de instrumentos para alcançar as práticas sociais; no 

momento em que passam a ser observadas por empresas e instituições, servem para 

balizar políticas de comunicação.    
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 Na falta de consensos mínimos, devido ao contexto político em que essas leis se 

inserem, percebemos intensas divergências, que transcendem o debate parlamentar e 

alcançam a esfera judicial. Se no Brasil esta disputa não foi tão acirrada, é porque a 

12.485/2011 não é abrangente, causando menor desacordo com as empresas, não 

afetando de forma tão incisiva seus interesses.  

A efetividade legal não depende somente do Estado ou de governos, com 

diferentes níveis de empenho. Está relacionada aos modos de organização assumidos 

por grupos de pressão, às táticas e estratégias de atuação nos campos parlamentar e 

jurídico, bem como a visibilidade e adesão conquistadas junto ao público. Sejam estes 

grupos de pressão contrários ou favoráveis às definições dos parlamentos. Se os 

conglomerados podem empregar facilmente os espaços midiáticos que detêm para 

propagar e defender seus pontos de vista, há dúvidas quanto ao pleno êxito destas ações. 

Há uma insatisfação latente com as grandes empresas de comunicação e uma 

desconfiança significativa quanto ao papel que exercem na sociedade contemporânea. 

Ao vencer batalhas difíceis nos parlamentos e regulamentar aspectos da 

comunicação que deveriam ter sido revistos há décadas, movimentos sociais podem ter 

a impressão de que resolveram todo o problema. Porém, os processos para efetivação do 

que foi aprovado vão muito além da promulgação. Se aqueles que defendem a 

democratização da comunicação não conseguem incidir sobre a agenda de governos 

progressistas, com os conservadores no poder os desafios são ainda maiores. 

Anos depois de promulgada, a LSCA argentina ainda estava longe de repercutir 

na sociedade e no mercado como se esperava. Marino (2014, p.80-81) identifica três 

etapas após a aprovação, com diferentes razões que impediram a aplicação do que fora 

disposto. Entre 2009 e 2011, os questionamentos judiciais e a não legitimação da lei no 

congresso foram os principais empecilhos. Entre 2011 e 2012, as causas foram 

combinadas, pois o governo de Cristina Kirchner mudou sua estratégia, demonstrando 

pouco interesse em cumprir os preceitos aprovados. Os partidos de oposição deixaram 

de deslegitimar a lei, indicando seus representantes na Afsca. As decisões judiciais 

convalidaram a lei quase em sua totalidade, embora continuasse o questionamento à 

constitucionalidade do artigo 161. 

Finalmente, em 2013, a constitucionalidade plena da lei é referendada pela Corte 

Suprema de Justiça Nacional. Nesta etapa, coube ao governo colocar em prática a lei. 
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Entretanto, diversos capítulos permaneceram quase sem efeito, com destaque para os 

que tratavam de oligopólios, adequações aos limites de propriedade e ampla 

redistribuição do espectro eletromagnético. 

Em 2015, agrava-se uma crise política no Brasil. Acontecem novas eleições no 

Uruguai e na Argentina. No primeiro, a Frente Ampla permanece no poder com Tabaré 

Vasquez, na segunda, a oposição conquista a presidência com Maurício Macri. No 

Brasil, a crise deteriora a governabilidade, fazendo com que o governo Dilma perca sua 

precária maioria parlamentar. Estes acontecimentos são imprescindíveis para entender o 

cenário quanto à regulamentação da TV e ao mesmo tempo, para perceber a atuação dos 

radiodifusores em defesa de seus objetivos. 

Logo no início do mandato, em 2016, por intermédio de um Decreto Nacional de 

Urgência, Macri alterou significativamente a LSCA, dando origem ao que Martin 

Becerra classifica como uma restauração conservadora no país. Sob a justificativa de 

que a lei deve ser alterada por não contemplar as tecnologias digitais, o novo governo 

tratou de tornar a lei inteiramente ineficaz em seus aspectos fundamentais.  

 O DNU criou uma nova ordem jurídica à revelia de tudo que fora discutido no 

Congresso, do que fora decidido no Judiciário e do que fora reivindicado pela 

Coalición. Em lugar de órgãos independentes, formados com representação 

diversificada, unifica a Afsca e a Aftic, substituindo-as pelo Enacom
5
, subordinado 

diretamente ao Poder Executivo. Também dissolve o Consejo Federal de Comunicación 

Audiovisual, bem como o Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y 

la Digitalización, este criado pela lei 27.078/2014, conhecida como Ley Argentina 

Digital. 

 Sem passar pelo Congresso ou sem qualquer discussão pública ampla, Macri 

impôs uma nova ordem, completamente diferente da anterior. Isto mostra o desafio que 

reside em propor regulamentação e pensar em políticas de comunicação quando a 

                                                           
5
 Conforme explica Becerra (2016, não paginado): “El ENaCom funciona en el ámbito del Ministerio de 

Comunicaciones y cuenta con un Directorio integrado por cuatro directores nombrados por el PEN y tres 

propuestos por el Congreso (por la Comisión Bicameral de seguimiento de estos temas) a propuesta de 

los bloques parlamentarios (uno para la mayoría o primera minoría, otro para la segunda minoría y el 

tercero para la tercera minoría parlamentaria). Todos los directores podrán ser removidos por el Poder 

Ejecutivo Nacional en forma directa y sin expresión de causa.” Acesso em 20/05/2016, disponível em: 

https://martinbecerra.wordpress.com/2016/01/14/restauracion/ 
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democracia liberal é posta à prova. Mesmo tendo sido democraticamente eleito, Macri 

ignorou os procedimentos experimentados no legislativo ou os julgamentos nas 

instâncias superiores do judiciário. Grande parte das medidas constantes no DNU 

267/15 tem claro sentido de beneficiar os conglomerados, alargando a quantidade de 

licenças que pode mantida por uma mesma empresa, facilitando a concentração, 

facultando a propriedade cruzada. 

O sentido geral do decreto é favorecer interesses hegemônicos de mercado, em 

detrimento das garantias que resguardavam o cidadão. Mas, estas mudanças tão 

abruptas também foram alvo judicialização, apontando para desdobramentos que podem 

se arrastar por anos. As primeiras contestações judiciais
6
 aconteceram imediatamente 

após a edição do decreto, já em janeiro de 2016. 

No caso brasileiro, em lugar trazer alguma estabilidade política, o ano de 2016 

foi marcado pelo agravamento dos conflitos político, econômico e social. O processo de 

impedimento da presidente Dilma Roussef obteve êxito, levando ao poder o vice Michel 

Temer. Uma de suas primeiras medidas foi intervir na Empresa Brasil de Comunicações 

via Medida Provisória, substituindo o presidente Ricardo Melo por Laerte Rímoli, que 

teria mandato até 2019. A MP também alterou o estatuto da empresa e dissolveu o 

Conselho Curador, eliminando a participação da sociedade. Amparado por uma robusta 

maioria conservadora no Congresso Nacional e gozando de amplo apoio da mídia, 

acordado pelo aumento considerável nos anúncios, não há como esperar avanços 

imediatos na regulamentação. Em lugar disso, a tendência é que fiquem em risco as 

pequenas conquistas verificadas recentemente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Observou-se forte resistência dos conglomerados às propostas de 

regulamentação, por se configurarem como ameaças à ordem midiática estabelecida ao 

longo de décadas. 

                                                           
6
 Acesso em 20/05/2016, disponível em:  

<http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/42883/argentina+juizes+federais+anulam+decretos

+de+mauricio+macri+e+restabelecem+lei+de+meios.shtml>. 
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A LSCA uruguaia apresenta maiores avanços, estando melhor sistematizada. A 

lei brasileira têm um escopo bem mais limitado do que as demais. A LSCA argentina 

vem sendo confrontada pelas decisões do governo Maurício Macri, estando em risco de 

revogação. 
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A comunicação pública em uma universidade multicampi: experiências 

e desafios 1 

 
Tiago Santos Sampaio

2
 

 

Resumo 

Este trabalho repertoria as iniciativas de gestão da CP da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) sob a 

ótica da sua assessoria de comunicação nos últimos dois anos. Através da sistematização de experiências 

e dos princípios da CP, discute os desafios da institucionalização da comunicação numa universidade 

multicampi (24 campi), revisando suas estratégias, ações e produtos. Concluímos que a complexidade de 

uma universidade pública multicampi requer uma política de comunicação diferenciada que tem nas ações 

de formação seu principal eixo de desenvolvimento e articulação.   

 

Palavras-chave: CP; política de comunicação; universidade multicampi; formação. 

 

Abstract 

This work reports the initiatives of management of the public communication of the State University of 

Bahia (UNEB) from the perspective of its communication advisory in the last two years. Through the 

systematization of experiences and the principles of public communication, the challenges of 

institutionalizing communication in a multicampi university (24 campuses) are discussed, and the 

strategies, actions and products are revisited. We conclude that the complexity of a multicampi public 

university requires a differentiated communication policy that has in the formation actions its main axis 

of development and articulation. 

Keywords: public communication; vommunication policy; multicampi university; formation.  

 

INTRODUÇÃO 

 

A institucionalização da comunicação pública (CP) nas grandes organizações
3
 

constitui em si um desafio que perpassa todas as suas fases, da sua idealização e 

planificação até a sua execução e avaliação constantes, passando pela definição de 

                                                           
1
 Trabalho apresentado no GT1 – Políticas de Comunicação, V Encontro Nacional da ULEPICC-Br. 

2 Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); Professor de Comunicação Social 

(Rádio e TV) e atual assessor de comunicação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB). E-mail: 

tssampaio1@hotmail.com  
3 Não adentraremos na discussão sobre as controvérsias de nomenclatura sobre as distinções entre organização e 

instituição. Adotaremos o termo instituição para tratar a universidade e organização para falar de modo genérico das 

empresas e demais organizações. Esta distinção se deve a um dos entendimentos que demarca a diferença da 

instituição em relação a organização pela sua função e respeitabilidade social, por não ter o lucro como atividade fim 

e pela sua perenidade e também porque, em termos práticos, o aspecto gerencial da comunicação é similar em ambas, 

diferenciando-se em relação à sua finalidade (Kunsch, 2003).      
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políticas, ações e produtos. Este desafio está longe de ser apenas operacional, pois 

reflete uma contradição do lugar em que, muito comumente, a comunicação se encontra 

nas organizações. Esta contradição se traduz no discurso que reconhece seu valor 

estratégico, mas que não encontra eco no investimento da sua potência de realização, e 

na compreensão dos seus desdobramentos e processos multifacetados e complexos. 

Ancorados nos estudos da CP, o que chamamos aqui de institucionalização da CP 

refere-se a todos os procedimentos direcionados ao reconhecimento do lugar estratégico 

da comunicação nas organizações, da sua dimensão pública e, portanto, dos seus 

princípios basilares, como transparência e interesse público. Um dos aspectos utilizados 

para assegurar este reconhecimento passa pela formalização do item comunicação nos 

instrumentos normativos das organizações e a definição de uma política de 

comunicação alinhada aos princípios institucionais gerais.  

As dificuldades encontradas neste processo decorrem, inicialmente, de aspectos 

cuja complexidade precedem as especificidades da cada organização. Primeiro, a 

própria interdisciplinaridade do campo da comunicação, logo, da CP exige o esforço de 

entendê-la a partir das diversas contribuições de áreas como a administração, a 

psicologia, a filosofia, a sociologia, dentre outras. Segue a isso, a natureza 

contemporânea e complexa das organizações marcadas pelo imperativo de 

relacionarem-se com as demais, de ler o ambiente em que se inserem e de atuarem sobre 

este de forma proativa e reativa, em atendimento aos seus princípios e demandas 

sociais. 

No âmbito interno das organizações, o aspecto gerencial da CP – alvo prioritário 

deste artigo – também se complexifica pelo seu imbricamento às redes de relações, de 

poder e todas aquelas que constituem a cultura organizacional. O alinhamento à cultura 

das organizações é relevante para a comunicação institucional, uma vez que deste fator 

podem decorrer o melhor entendimento geral do valor estratégico da comunicação, sua 

dimensão pública, a definição de suas ações e produtos e, a partir daí, o estabelecimento 

do lugar prioritário da comunicação na administração dos fluxos de informação. 

Todos esses aspectos são encontrados na gestão da CP da Universidade do Estado 

da Bahia (UNEB) e no seu caso, agrega-se uma característica que amplia a 
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complexidade mencionada: a sua extensa multicampia. A UNEB é uma universidade 

pública que está presente em 24 municípios do Estado da Bahia, com atuação em 18 

Territórios de Identidade
4
. De acordo com Fialho (2000), esta realidade constitui a 

UNEB a partir das particularidades de diversas regionalidades e fatores políticos, sociais 

e econômicos distintos. Soma-se a este fator, o complexo processo de gestão da 

Universidade formado pelos seus conselhos superiores, reitoria, pró-reitorias, 

assessorias, secretarias e direção de departamentos em cada campus. Conforme indicam 

Leal, Novaes e Carneiro (2013, p. 5) a multiplicidade de órgãos de decisão pode tornar 

os processos decisórios longos e provocar “a sobreposição de decisões, confundir os 

gestores, gerar morosidade nos procedimentos administrativos e acadêmicos e, em certa 

medida, dispersar os setores por envolvê-los em todo tipo de decisão”.  

Diante deste cenário, apresentamos as seguintes questões: quais os principais 

desafios da institucionalização da CP na UNEB, considerando sua multicampia como 

fator estrutural? Como as ações de institucionalização da CP contribuem para consolidar 

uma política de comunicação que reflita os princípios da UNEB? A partir da 

sistematização de experiências vividas à frente da assessoria de comunicação da 

universidade (Ascom), setor responsável pela definição e operacionalização da sua 

política de comunicação, buscaremos aqui repertoriar ações na perspectiva de responder 

os questionamentos colocados e refletir sobre o lugar da CP em uma universidade como 

a UNEB. 

 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E ORGANIZACIONAL  

Com o objetivo de embasar teoricamente este artigo e melhor iluminar as 

reflexões trazidas, estabeleceremos, primeiramente, princípios da CP em sua interface 

próxima com a área da comunicação organizacional, retomando alguns dos seus 

conceitos.    

                                                           
4 De acordo com a Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia (SEPLAN), “o território é conceituado como um 

espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais 

como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 

distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão social, cultural e territorial”. 

http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17 – visitado em 3 de dezembro de 2016. 

http://www.seplan.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=17
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A área da CP tem ensejado diversas discussões, não somente de natureza 

acadêmica, e, portanto, muitas controvérsias sobre seu escopo conceitual e sua 

dimensão prática de atuação. Identificada inicialmente e de maneira geral como 

“comunicação governamental”, o campo da CP produziu um relativo consenso sobre 

sua abrangência ligada à sua atuação voltada para toda a comunicação de interesse 

público cuja maior interessada é a sociedade civil
5
 (BRANDÃO, 2007; OLIVEIRA, 

2004). Nesse sentido, está voltada não somente para a comunicação governamental e 

política, tendo a noção de publicidade como seu norte.  

Ao sintetizarem a relevância do caráter público, Mainieri e Ribeiro afirmam que   

O intuito precípuo da CP é transmitir informação de interesse público 

aos cidadãos, o que se constitui em passo inicial para estabelecer um 

diálogo e uma relação entre Estado e sociedade. Cabe pontuar que 

toda e qualquer informação referente a instituições, serviços e contas 

públicas é um direito assegurado ao cidadão. Quando a CP cumpre seu 

primeiro papel, que é informativo, abre espaço para que exista diálogo 

e participação recíproca (MAINIERI e RIBEIRO, p. 53). 

 

A ampliação do entendimento, apontado por diversos autores, nos indica que a CP 

se relaciona “ao aparato estatal, às ações governamentais, a partidos políticos, ao 

Legislativo, ao Judiciário, ao terceiro setor, às instituições representativas, ao cidadão 

individualmente e, em certas circunstâncias, às ações privadas” (DUARTE, 2011, p. 

126). Logo, diz respeito a diversas instituições cujo caráter da comunicação emitida é 

estrutural ou circunstancialmente público, dizendo respeito à sociedade em geral.  

As universidades públicas são, portanto, por natureza, promotoras de CP. De 

acordo com os critérios estabelecidos por Mancini
6
 (apud Haswani, 2006), podemos 

dizer que as instituições mencionadas, bem como as universidades, são promotoras de 

CP voltada para diversos objetivos, dentre os quais, destaca-se a promoção da imagem e 

a comunicação normativa. A consecução do objetivo relacionado à imagem se 

operacionaliza na interseção com as ferramentas da comunicação organizacional, sobre 

a qual abordaremos adiante. A comunicação normativa, por sua vez, refere-se à 

                                                           
5 O percurso deste artigo não nos permite adentrar os conceitos de interesse público, esfera pública e sociedade civil, 

dada extensão destes e das diversas transformações em seus entendimentos. 
6 Mancini delimita a CP em três dimensões que se inter-relacionam: a) promotores/emissores, que são as instituições 

mencionadas por Duarte; b) finalidade: a valorização da comunicação não voltada para o lucro; c) objeto: o interesse 

público como critério balizador da comunicação.     
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publicidade de toda a informação de natureza jurídico formal, que complementa a 

exigência de transparência das ações e são realizadas através de publicações oficiais. 

Tanto em relação à promoção da imagem quanto ao aspecto normativo, a relação 

da CP com a comunicação organizacional não é apenas operacional, mas estratégica. 

Não à toa, Brandão (2007) aponta a identificação entre as áreas e evidencia as 

assessorias de comunicação como área relevante na construção do entendimento sobre a 

publicização das informações das organizações, sejam estas públicas ou privadas.  

É do âmbito da gestão da comunicação, classificar as informações, conferindo-

lhes tratamento estratégico de acordo com os objetivos institucionais, mas ainda, de 

modo a atender as demandas sociais. Cabe, assim, remontar a categorização de Duarte 

(2007) sobre as informações na CP:  

a) institucionais: referentes ao papel, responsabilidades e 

funcionamento das organizações – o aparato relativo à estrutura, 

políticas, serviços, responsabilidades e funções dos agentes públicos, 

poderes, esferas governamentais, entes federativos, entidades, além 

dos direitos e deveres do cidadão. O que esperar, onde buscar e 

reclamar. 

b) de gestão: relativos ao processo decisório e de ação dos agentes 

que atuam em temas de interesse público. Incluem discursos, metas, 

intenções, motivações, prioridades e objetivos dos agentes para 

esclarecer, orientar e municiar o debate público. O cidadão e os 

diferentes atores precisam saber o que está acontecendo em temas 

relacionados a acordos, ações políticas, prioridades, debates, execução 

de ações. 

c) de utilidade pública: sobre temas relacionados ao dia-a-dia das 

pessoas, geralmente serviços e orientações. Imposto de renda, 

campanhas de vacinação, sinalização, causas sociais, informações 

sobre serviços à disposição e seu uso são exemplos típicos. 

d) de prestação de contas: dizem respeito à explicação e 

esclarecimento sobre decisões políticas e uso de recursos públicos. 

Viabiliza o conhecimento, avaliação e fiscalização da ação de um 

governo; 

e) de interesse privado: as que dizem respeito exclusivamente ao 

cidadão, empresa ou instituição. Um exemplo: dados de imposto de 

renda, cadastros bancários; 

f) mercadológicos: referem-se a produtos e serviços que participam 

de concorrência no mercado; e  

g) dados públicos: informações de controle do Estado e que dizem 

respeito ao conjunto da sociedade e a seu funcionamento. Exemplos: 

normas legais, estatísticas, decisões judiciais, documentos históricos, 

legislação e normas (DUARTE, 2011, p. 62).  
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Lidar com a categorização das informações é parte de um processo mais amplo, 

qual seja adoção orgânica e cotidiana da noção de estratégia da CP. Isto significa lançar 

mão de instrumentos e técnicas da comunicação organizacional que permitem 

estabelecer princípios, planificar, executar e avaliar ações com a finalidade de 

aperfeiçoar a produção e circulação de todas as informações alinhadas com os princípios 

das instituições e imbuídas a alcançar o público. Nesse sentido, Oliveira e Paula (2007) 

estabelecem componentes da dimensão estratégica da comunicação, que nos servem de 

guia: a) tratamento processual da comunicação; b) inserção na cadeia decisória; c) 

gestão dos relacionamentos; d) uso sistemático do planejamento; e) monitoramento do 

processo  

Revisitados alguns conceitos da CP e sua relação com a comunicação 

organizacional, como forma de estratégia operacional, nos aproximamos da proposta de 

repertoriar as experiências desafios do fazer CP na UNEB a partir da ótica da sua 

assessoria de comunicação.  

 

 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA NA UNEB: EXPERIÊNCIAS E DESAFIOS 

Retomamos algumas ações empreendias pela Ascom da UNEB, uma vez que este 

setor é responsável por gerir a comunicação institucional da Universidade, com o 

objetivo de revisá-las sob a ótica do referencial proposto e a partir de contribuições 

metodológicas da sistematização de experiências sobre a qual cabem algumas breves 

notas. A primeira delas é a importância do ato de retomar as experiências vividas como 

forma de produção de conhecimento e de reflexão sobre acertos, tentativas e erros 

cometidos durante os processos. 

De modo geral, o exercício de rememoração aciona o relato de experiências com 

uma forma de comunicabilidade inscrita em um processo formativo na medida em que 

permitem, tal como aponta Santos,  

o   compartilhamento de informações, saberes e práticas entre pessoas, 

grupos e instituições. Ao aliarmos sistematização e comunicação, 

podemos influenciar outros atores externos à própria experiência 

como tomadores de decisão, agentes financeiros, gestores públicos, 

consumidores e governantes. (SANTOS, sem data, p. 6). 
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Desta forma, trata-se de uma proposta que favorece o intercâmbio de experiências 

para geração de melhor compreensão sobre a execução das atividades realizadas e para 

adquirir conhecimentos teóricos advindos da prática. Enquanto processos sociais 

dinâmicos e complexos, as experiências se inter-relacionam com um conjunto de fatores 

objetivos e subjetivos como  

as condições do contexto em que se desenvolvem; situações 

particulares a enfrentar-se; ações dirigidas para se conseguir 

determinado fim; percepções, interpretações e intenções dos 

diferentes sujeitos que intervêm no processo; resultados esperados e 

inesperados que vão surgindo; relações e reações entre os 

participantes (JARA H., 2004, p. 6. Grifos do autor). 

  

Ciente destas contribuições de ordem metodológica, apontamos que alguns 

instrumentos da própria comunicação organizacional se prestam a atividade de retomar 

experiências, quando permitem o registro de ações e o seu acompanhamento. Trata-se, 

por exemplo, do planejamento realizado pela Ascom que prevê a avaliação de cada ação 

em relação ao seu status. Para isso, são apontados em cada uma destas ações os 

resultados esperados, mensurados sob a forma de expectativas de cunho subjetivo e 

objetivo, ou seja, metas quantificáveis. O cumprimento ou não destas é acompanhado 

com mecanismos de avaliação que identificam fatores contextuais e específicos de força 

e fraqueza como parcerias institucionais, recursos alocados, dentre outros.    

Uma das atribuições pela qual a Ascom tem se responsabilizado refere-se a 

revisão constante dos procedimentos adotados pela comunicação da UNEB. A partir da 

avaliação decorrente de um evento sobre a comunicação institucional da Universidade 

em 2013
7
 e de pesquisa realizada

8
 com a sua comunidade acadêmica, foi possível tecer 

um diagnóstico geral sobre a percepção desta comunidade em relação aos princípios que 

considerava relevantes para a circulação das informações, bem como sobre os usos dos 

principais produtos de comunicação da UNEB.  

Com o processo de amadurecimento interno da gestão da Universidade e da 

Ascom, uma das conclusões alcançadas, após experiências e discussões, foi de que a 

inserção da concepção e gestão da CP na cadeia decisória, decorre, dentre outros, de 

dois fatores fundamentais: a repactuação de relações de confiança entre a gestão 

                                                           
7 I Multicom – Encontro de Comunicação Organizacional da UNEB. 
8 Disponível em: http://media.wix.com/ugd/29aee3_4228602c9b144d1b809c3977c17ad840.pdf 
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universitária e a gestão da comunicação, o que demandou a reorganização da 

comunicação interna da Ascom; e a formalização da comunicação nos documentos que 

regem a rotina administrativa da Universidade.  

Em relação a este último fator apontado, foi identificada a necessidade de criação 

de um regimento da Assessoria de Comunicação
9
 da Universidade. Por meio da 

aprovação deste no Conselho Superior da UNEB (Consu), foi possível formalizar os 

princípios que estabeleciam uma política de comunicação da Universidade, a estrutura e 

as atribuições da assessoria de comunicação, bem como a sua definição como órgão 

técnico a fim de garantir uma ação orçamentária exclusivamente voltada para a 

comunicação institucional da UNEB.  

Esta mudança foi importante, pois como apontam Leal, Novaes e Carneiro 

as peculiaridades da estrutura e da dinâmica universitária definem o 

marco de suas condições. Nesse sentido, sua estrutura organizacional 

serve não apenas como contexto (característica geral que define o 

marco de referência para seu funcionamento), mas como texto, ou 

seja, como objeto de estudo e intervenção. Ressaltamos, todavia, que 

não acreditamos que uma ação restrita sobre o marco normativo venha 

implicar em mudanças, porém entendemos que qualquer tipo de 

mudança passa por uma revisão desse marco (2013, p. 6).   

 

Desta forma, algumas garantias mínimas de investimento e visibilidade são 

potencializadas com estratégias de formalização da comunicação em seu aspecto 

gerencial. Embora do ponto de vista formal, esta tenha sido uma medida interna 

relevante, foi preciso traduzi-la para a comunidade externa e ampliar a sua visibilidade. 

Assim, decorrente do regimento da Ascom, foi desenvolvida a Cartilha da Ascom
10

, que 

evidencia a política de comunicação como um alinhamento aos princípios institucionais 

firmados no regimento da Universidade e apresenta à comunidade a política de 

comunicação da Universidade e as diretrizes de tratamento das informações tal como 

apontada por Duarte (2007) em suas relações com os veículos de comunicação internos 

e externos. Também relevante é a publicização da estrutura da Ascom e os produtos e 

serviços que esta desenvolve para a sua comunidade, mediante orientações de 

solicitações destes.  

                                                           
9 Disponível em: http://www.uneb.br/ascom/files/Regimento-Interno-da-ASCOM-Versao-Final.pdf 
10 Disponível em: http://www.uneb.br/ascom/files/CARTILHA_ASCOM_WEB.pdf 
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No âmbito da sua comunidade interna, estas ações potencializaram o 

conhecimento da rotina administrativa de uma assessoria de comunicação com 

finalidade de planejar e executar comunicação de caráter de interesse público. Para 

aprimorar esse entendimento, é preciso fazer um esforço cotidiano para visualizar a 

multicampia da UNEB em suas potências de parceria e ampliação do trabalho realizado.  

Conforme anteriormente mencionado, cada campus, localizado em diferentes 

municípios, vivenciam demandas próprias, específicas e entendem a comunicação na 

perspectiva de resolução das suas questões. Este entendimento legítimo, precisa, no 

entanto, ser alinhado cotidianamente a partir de princípios institucionais de uma 

comunicação para toda a Universidade, compreendendo-a na dualidade da sua unidade e 

diversidade.  

De forma que ainda se estabelece atualmente, cada campus conta com um 

funcionário técnico administrativo que atua como um interlocutor direto com a Ascom. 

Esta dinâmica funciona com todas as irregularidades decorrentes dos processos 

relacionais imanentes à cultura de todas as organizações. Esta parceria com os técnicos 

administrativos foi formalizada com a realização do II Multicom
11

 que enfatizou a 

importância da formação nos processos comunicativos e culturais. Nesta edição do 

encontro, foram realizadas oficinas a partir das demandas mais recorrentes relacionadas 

ao cotidiano da CP em cada campus, no seu trabalho de mediação com seus públicos 

internos e externos. Podemos citar as oficinas de cobertura e redação jornalística e de 

fotografia como exemplos. Nesta ocisão, também foram disponibilizados dois produtos 

informativos: os manuais de redação e de relacionamento com a imprensa. 

Alvo de constante discussão com este público interno, mas ainda com a gestão da 

universidade, as diretrizes da política de comunicação e desenvolvimento de produtos e 

ações formativas, são subjacentes aos componentes da dimensão estratégica, conforme 

apontam Oliveira e Paula ( 2007). Estas ações são conduzidas com o esforço didático de 

gerar a compreensão sobre a comunicação como área que requer tratamento processual, 

logo, conscientemente planejado, e sobre a relevância da gestão dos relacionamentos, 

sempre exaustiva, mas compensatória. 

                                                           
11 Matéria sobre o evento disponível e: http://www.uneb.br/2016/08/29/encontro-multicampi-reune-80-servidores-

para-discutir-comunicacao-e-cultura/ 
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O uso sistemático do planejamento e o monitoramento dos processos são 

componentes desta experiência, mas também desafios diários. Isto porque o 

estabelecimento de princípios da comunicação institucional precisa se traduzir sob a 

forma de ações e produtos voltados para a comunicação interna, externa e/ou para seus 

aspectos administrativos. Esta forma de planejamento exige a adoção das diretrizes da 

comunicação integrada em relação aos seus procedimentos e linguagens (KUNSCH, 

2003). Na prática, esta premissa se materializa na produção de planejamentos de ações e 

orçamentários que devem incluir as fases de pesquisa e diagnóstico, implementação, 

monitoramento e avaliação decorrente de instrumentos de coleta e análise de dados, o 

que incluem os relatórios quadrimestrais e anuais.           

Todas as ações de reorganização interna são importantes para a consolidação dos 

princípios essenciais da CP: a publicidade e a transparência. Deste modo, a 

comunicação da Universidade precisa publicizar para todos os seus públicos as 

realizações da sua gestão, as deliberações dos seus conselhos, os posicionamentos 

institucionais, a atuação da universidade junto a sociedade civil, seus dados estatísticos, 

as orientações para seus públicos de acordo com cada circunstância, suas perspectivas 

futuras etc. Em cumprimento desta necessidade, foram elaborados produtos de balanço 

das ações da Universidade, documentos informativos sobre planejamento institucional, 

procedimentos técnicos e boletins que sintetizam e articulam as informações das 

despesas da UNEB por campus. Esses produtos visam dar conta da publicidade dos 

diversos tipos de informação apontados por Duarte (2007): institucionais, de gestão, de 

utilidade pública, de prestação de contas etc.      

Com esse entendimento, avaliamos que é necessário aprimorar o aspecto gerencial 

da comunicação institucional, porém, ainda mais relevante é o questionamento 

constante sobre o interesse público de cada informação veiculada, no bojo de uma 

comunicação alinhada às demandas sociais contemporâneas. É, assim, premente a 

postura permanente de autocrítica ao trabalho realizado e a valorização da participação 

coletiva na construção de percursos formativos.  

Todos os processos intervenientes à consecução dos objetivos da CP eficiente 

constituem-se como desafios. No caso da UNEB, a multicampia agrega diversos 

elementos de complexidade a esta comunicação. Isto porque é preciso mensurar, nem 
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sempre objetivamente, os liames entre padronização de procedimentos e valorização das 

diversidades, entendendo a cultura organizacional de cada campus, suas potências, 

fragilidades e modos de dialogicidade com os contextos locais e territoriais. Isto 

significa compreender a indissociabilidade dos processos comunicativos e culturais que 

compõem as relações na Universidade. É imperativo, assim, estabelecer uma 

interlocução aberta às sugestões e manter postura de audição sincera.  

Ainda na seara dos desafios é preciso valorizar a formação como premissa 

fundante para identificar as lacunas de todos os partícipes sobre temas caros a qualquer 

comunicação que se pretende estratégica, como as articulações entre comunicação, 

política e cultura organizacional; as relações entre identidade, imagem e reputação 

institucional; as técnicas do fazer comunicacional em suas perspectivas gerenciais e 

relacionais, que permitem desenvolver produtos, mas que favorecem também a 

participação e postura proativa.  

Outro desafio atual a ser situado e que interfere em todos os processos de gestão 

refere-se à dificuldade de consolidar as ações, mediante a identificação prévia de 

prioridades, frente ao cenário contemporâneo de crescente perda de autonomia das 

universidades públicas. As constantes dificuldades relacionadas à insuficiência de 

recursos para o cumprimento, inclusive das atividades finalísticas da universidade 

pública, requerem da gestão a qualificação na execução orçamentária e entendimento da 

sempre complexa e enredada burocracia dos processos administrativos. Diante deste 

cenário, se aprofunda a distância entre o reconhecimento do valor estratégico da 

comunicação e a sua efetiva realização, pois quase sempre esta passa ser vista como 

despesa e não como investimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À guisa de breve conclusão de um texto que tenta refletir um trabalho em 

andamento, expomos algumas perspectivas e retomamos exigências da CP que devem 

funcionar como esteio da atuação da Ascom. Em termos práticos, as perspectivas 

relacionam-se às melhorias dos dois veículos de comunicação mais relevantes da 

Universidade: o portal institucional e a TV universitária. Ambos são decorrentes de 
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processos difíceis para sua finalização, respectivamente, a burocracia de tramitação 

processual e a dificuldade de alocação de recursos. O portal institucional está em sua 

fase final de execução.   

Tendo em vista a multicampia da UNEB, o que se considera ideal, em tese, do 

ponto de vista estrutural seria a existência de núcleos de comunicação que possam 

contar com profissionais qualificados e equipamentos para o suporte de todas as 

atividades de comunicação, como o desenvolvimento de produtos, dentre estes de 

vídeos que alimentem, de modo sistemático e planejado a TV universitária. A TV 

UNEB, já existente, está em fase de reformulação conceitual e operacional e já atua com 

a parceria dos cursos de comunicação da Universidade e demais instâncias produtoras.   

A multicampia da UNEB impõe ainda uma perspectiva de atuação que demanda 

equipe e cronograma específico. Trata-se da visita regular de trabalho em loco nos 

campi, com o objetivo de construir planejamentos de comunicação adaptados às 

realidades locais e aos modos de interlocução de cada campus com o seu entorno. Esta 

ação complementa o entendimento sobre o papel da formação na qualificação da 

comunicação institucional, por meio do qual se torna possível compreender as 

dimensões técnicas, estéticas, éticas e políticas da CP. 

A relação entre comunicação institucional eficiente e formação inclui, por fim, 

buscar dar conta das exigências da CP, conforme recomenda Duarte (2007). Segundo o 

autor, é necessário: 

a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao 

interesse individual ou corporativo; 

b) centralizar o processo no cidadão; 

c) tratar comunicação como um processo mais amplo que a 

informação; 

d) adaptação dos instrumentos às necessidades; 

e) assumir a complexidade da comunicação, tratando-a como um uno. 

(DUARTE, 2007, p. 59).  

Estas exigências indicam abrangência do campo da CP e, no caso estudado 

evidenciam diversos pré-requisitos de tratamento da informação para que esta seja parte 

da consolidação de uma CP universitária de qualidade. Entendemos que se trata de um 

caminho de resultados processuais e decorrentes da participação de muitos sujeitos. 

Estes fatores não são estranhos à dinâmica da universidade, mas constitutivos do 
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próprio dissenso, continuidade e inacabamento dos processos formativos inerentes a 

esta dinâmica. Assim, a institucionalização de qualquer ação de CP que se proponha 

traduzir os princípios de uma universidade pública como a UNEB precisa ter em vista 

sua natureza aberta, plural, coletiva e em constante transformação.    
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Resumo 

Este trabalho trata da intervenção na Empresa Brasil de Comunicação (EBC) por meio de medida 

provisória, durante o governo Temer, e suas implicações na cidadania. Utilizamos os pressupostos 

metodológicos da Análise Crítica da Narrativa (Motta, 2013) no texto da MP 744/2016, a fim de verificar 

a inconstitucionalidade da medida, o simbolismo autoritário do ato do governo e o impacto da medida 

para a liberdade de expressão e direito à informação no Brasil. Com a mudança na EBC desaparecem os 

fundamentos para uma cidadania vinculada à coisa pública e ao bem comum, sendo a própria cidadania 

que perde sua força política e seu espaço público.  

Palavras-chave: cidadania, comunicação pública, medida provisória, narrativa.  

. 

 

Abstract 

This article aims to evaluate how the provisional measure 744/2016(MP) ordered by the Brazilian 

presidency of Michel Temer intervened in the Brazilian Enterprise of Communication (Empresa Brasil de 

Comunicação-EBC), and the implications of this measure on citizenship. We used the methodological 

assumptions of Critical Narrative Analysis (Motta, 2013) to analyse the content of this measure, in order 

to verify the authoritarian symbolism of the act of government and the measure impact on either freedom 

of expression and right to information in Brazil. With the change in the EBC, the foundations for a 

citizenship linked to the public affairs and to the common good disappear, as well as the citizenship itself 

loses its political force and its public space, making  the unconstitutionality of the measure come out. 

Keywords: citizenship, public communication, provisional measure, narrative. 
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Introdução 

Quando nos referimos à Empresa Brasil de Comunicação, de qual comunicação estamos 

falando? Os governos criam secretarias de Comunicação e até concedem status de 

ministros a seus titulares, mas, conforme salienta Martins (2012, p.41), são 

departamentos que cuidam da comunicação do governo e não da comunicação da 

sociedade. Esta requer uma empresa aberta à sociedade civil e seus diferentes órgãos, 

uma empresa plural, capaz de se tornar verdadeiramente um espaço público, 

independente dos poderes constituídos.  

Hoje, em que pesem os esforços de diferentes grupos sociais e de estudiosos da 

Comunicação, existe uma grande distorção entre os sistemas de comunicação social 

devido à presença maciça do sistema privado, o que tem impedido a consolidação de um 

sistema público autônomo e independente que ofereça uma alternativa aos sistemas 

privado e estatal e, acima de tudo, contribua para construir a pluralidade e a diversidade 

necessárias à formação de uma opinião democrática, a exemplo do que ocorrem em 

países como Reino Unido, Alemanha, França e Estados Unidos. 

Na base das discordâncias está presente o conceito de comunicação, ora visto como um 

serviço oferecido pelo Estado aos contribuintes, ora concebido como um direito, um dos 
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direitos humanos. No âmbito das Américas, a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, declara que  

“toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. 

Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir 

informações e ideias de qualquer natureza, sem considerações de 

fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer meio de sua escolha” (Organização dos 

Estados Americanos, 1969, Art. 13).  

Ao longo das décadas, a consolidação do direito à liberdade de expressão foi sendo 

acompanhada pelo surgimento de outros princípios jurídicos, entre os quais, o direito à 

informação (que inclui o direito de cada indivíduo em informar, se informar, e ser 

informado) e a liberdade de imprensa (liberdade de dizer, escrever, documentar e 

veicular aquilo que é de interesse público).  

Os constituintes que escreveram a atual Constituição brasileira, de 5 de outubro de 

1988, se debruçaram sobre os objetivos e valores que o Estado e a sociedade brasileira 

devem concretizar ou pelo menos almejar. Um desses valores substantivos almejados no 

processo constituinte foi o direito à comunicação. Nesse sentido, o texto constitucional 

prevê inúmeras regras protetivas ao direito à comunicação. Como exemplos podem ser 

citados o artigo 5º, em vários de seus incisos e os artigos 220 a 224, que se referem à 

comunicação social e aos direitos de cidadania.  

O surgimento de uma Empresa Brasil de Comunicação veio suprir uma falha na 

inexistência de uma empresa pública aberta à cidadania. A empresa começou a ser 

idealizada em maio de 2007, quando o tema TV pública foi debatido durante o I Fórum 

Nacional de TVs Públicas, em Brasília. O evento envolveu amplos setores da sociedade 

civil, como acadêmicos, comunicadores, cineastas, jornalistas, movimentos sociais, 

dirigentes de emissoras de rádio e televisão não comerciais, assim como grupos e 

entidades dedicados a refletir sobre a comunicação. Como resultado, foi aprovada uma 

proposta básica denominada Carta de Brasília. 

Com base nesta proposta, foi organizado um grupo de trabalho, na presidência da 

República, que estudou modelos e alternativas e elaborou as bases da Medida Provisória 

398, propondo a criação de uma nova empresa pública federal, com fundamento jurídico 
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no artigo 223 da Constituição Federal. Sua missão institucional seria implantar e gerir 

os serviços de radiodifusão pública federais. Em outubro de 2007, com a edição da 

Medida Provisória 398, depois convertida pelo Congresso na Lei 11.652/2008, foi 

autorizada a criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 

Ao herdar os canais de rádio e TV geridos pela estatal Radiobrás e  pela Associação de 

Comunicação Educativa Roquette-Pinto (Acerp), a EBC ficou  encarregada de unificar 

as emissoras federais já existentes, instituindo o Sistema Público de Comunicação. 

Além disso, adquiriu como missão articular e implantar a Rede Nacional de 

Comunicação Pública. Missão que estava  cumprindo em prol  de uma cidadania   ativa 

até   o impeachment da presidente Dilma Rousseff, ocorrido no início da tarde de 31 de 

agosto de 2016.  

Neste mesmo dia, três horas depois, Michel Temer toma posse em definitivo como 

presidente da República, no plenário do Senado: "Prometo manter, defender e cumprir a 

Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a 

união, a integridade e a independência do Brasil", declara Temer com a mão sobre a 

Carta Magna. Por volta das 19h, o presidente recém-empossado embarca em viagem 

oficial à China.  

No dia seguinte, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na condição de 

presidente da República em exercício, assina a MP 744/16, medida que atribui a 

indicação do presidente da EBC ao ministro da Casa Civil, transfere para o presidente 

da República o poder de nomear e exonerar os membros da Diretoria-Executiva da 

EBC, e extingue o Conselho Curador, que dentre seus 22 titulares contava com 15 

representantes da sociedade civil, com competência para, dentre outras, deliberar sobre 

as diretrizes educativas, artísticas, culturais, informativas e sobre a linha editorial de 

produção da EBC.  

Dessa forma, a MP 744/16 retira a gestão social da EBC, alterando-a substancialmente. 

A EBC, que integra veículos como TV Brasil, Agência Brasil, Rádio MEC e Rádio 

Nacional, era antes uma empresa pública sob a forma de sociedade anônima que agora 

perde seu caráter público uma vez que perde o sentido de pertencimento social, a 
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autonomia e a gestão participativa.  A propósito, o que é medida provisória? Quais suas 

causas e efeitos? 

A Medida Provisória 

O primeiro efeito da MP 744/2016 que mudou a estrutura da EBC é a sua entrada em 

vigor a partir da publicação no Diário Oficial da União. O instrumento jurídico da 

medida provisória foi criado pela Constituição de 1988. A Assembleia Nacional 

Constituinte foi buscar este instrumento na doutrina e no direito positivo italiano e 

espanhol, inserindo-o na Carta Magna, e retirando o decreto-lei utilizado pelos 

presidentes militares. Durante os trabalhos da Constituinte, cogitou-se largamente a 

implantação do sistema parlamentarista de governo. No entanto, os constituintes 

aprovaram de última hora o regime presidencialista, e incluíram a medida provisória no 

texto final da Constituição. Assim, a Constituição/88, em seu artigo 62, posteriormente 

alterado pela Emenda Constitucional 32/2001, adotou a medida provisória, que constitui 

um instrumento jurídico reservado ao presidente da República, em casos de relevância e 

urgência, com prazo de sessenta dias, prorrogáveis por igual período, dependendo da 

aprovação do Congresso Nacional para se tornar lei.  

No que diz respeito à MP 744/2016, o governo Temer não apresentou os motivos de 

relevância e urgência para fazer uso do instrumento jurídico. Logo, cabe perguntar: 

como a edição de MPs é fiscalizada pelo legislativo? E pelo judiciário? De que maneira 

esta MP atua na comunicação pública? De que maneira esta MP interfere na garantia de 

cidadania? Como analisar a repercussão dessa medida provisória?  

Metodologia 

Neste artigo, examinamos o texto da MP 744/16 utilizando os pressupostos teóricos da 

Análise Crítica da Narrativa (Motta, 2013), com o objetivo de verificar as características 

do ato do governo e o impacto da medida para a liberdade de expressão no Brasil. 

Consideramos que uma medida provisória, como instrumento jurídico, contem 

elementos característicos de uma narrativa, como personagens, protagonistas e 

antagonistas, ações, conflitos, e a própria disputa de poder. 
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A Narrativa Crítica engloba métodos e procedimentos que não seguem um modelo 

fechado, mas procuram orientar-se pela reformulação discursiva, reconstrução de 

personagens, identificação da estratégia narrativa e sua análise, e revelação das 

metanarrativas. Para Gonzaga Motta (2013), a análise crítica da narrativa, enquanto um 

processo de coprodução de sentidos, possibilita a compreensão das relações de poder 

entre os interlocutores, o papel dos personagens nos conflitos da narrativa, seus 

significados. O caminho é a busca do sentido, sendo que o texto é apenas o ponto de 

partida para a análise.  

Pela análise crítica da narrativa, há três instâncias de análise operacional: 1. Plano de 

expressão - superfície do texto (linguagem ou discurso), que propicia a primeira leitura 

do texto; 2. Plano da história (ou conteúdo), que engloba personagens e ações; 3. Plano 

da metanarrativa (tema de fundo), que identifica os sentidos mais amplos da narrativa. 

Vale ressaltar que as narrativas só existem em contexto, não podem nunca ser analisadas 

isoladamente, sob a pena de perderem o seu objeto determinante.  

Fundamentação Teórica 

A fim de compreender a narrativa, qualquer que seja a sua natureza, devemos considerar 

qual a sua intervenção na vida de uma comunidade ou país. Claude Bremond (2011) nos 

diz que toda narrativa consiste em um discurso integrando uma sucessão de 

acontecimentos dotados de significação, pois estão necessariamente relacionados ao 

interesse humano, e organizados em uma série temporal estruturada.  

Por sua vez, Barthes (2011) afirma que a forma da narrativa tem o poder de distender os 

signos ao longo da história, e agregar expansões imprevisíveis nestas distorções pela 

inserção de unidades que vêm de outras sequências ou episódios, cuja integração irá 

permitir orientar a compreensão dos acontecimentos imbricados.  

De outra parte, Vladimir Propp, em Morfologia do Conto Maravilhoso, afirma que todo 

desenvolvimento narrativo parte de um dano ou uma carência que implicam uma busca, 

funcionando como o nó do acontecimento-intriga, passando por funções intermediárias, 

sequências ou episódios e terminando com o desenlace ou reparação do dano.  
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Para Propp, um sistema de informações se desenvolve na narrativa ligando um episódio 

a outro, sendo que a informação também pode ser omitida ou tomar o aspecto de um 

diálogo. O fato é que as personagens devem conhecer alguma coisa – uma informação, 

uma conversa, sinais, queixas, calúnias, para começar a agir.  

No que se refere à MP 744/2016, temos uma expressão de intervenção social, com 

desdobramentos e reverberações decorrentes da própria natureza jurídica do texto. Outra 

questão importante a analisar é o impacto da medida para a supressão de garantia de 

uma cidadania mais plena, de maior inclusão social.  

Análise da MP 744/2016  

É importante ressaltar que a divisão de análise do texto em plano de expressão, plano da 

história e plano de fundo é feita para fins metodológicos, “distinguir esses três planos é 

um procedimento técnico para iniciar o mergulho até a essência do objeto e, a partir 

dele, retirar deduções sobre a relação comunicativa.” (Motta, 2013, p. 135).  

Plano de expressão 

Os termos medida provisória, altera, assuntos jurídicos, passa a vigorar, alterações, 

será administrada, será composta, serão nomeados e exonerados, ficam revogados 

revelam uma primeira leitura ao longo do texto um encadeamento de conceitos e ações 

que convocam uma reformulação discursiva e remexem nos efeitos de sentido. Norberto 

Bobbio, em Teoria do ordenamento jurídico, afirma que “o objeto de regulamentação 

por parte das normas jurídicas são todas as ações possíveis do homem, e entendemos 

por ações possíveis aquelas que não são nem necessárias nem impossíveis;” (BOBBIO, 

1997, p. 24).  

Ao mesmo tempo, os termos acima relacionados explicitam a oposição entre a lei 

anterior e a medida provisória, e delineiam uma ação imposta como elementos 

estruturadores do texto, evidenciando um conflito já existente e que trará 

desdobramentos com a nova medida.  

Da mesma forma, o termo força de lei revela os efeitos de sentido jurídicos do texto, 

como uma expressão que remete diretamente ao direito. Segundo Jacques Derrida 

(2003), em sua obra Força de Lei: o fundamento místico da autoridade, o termo força 
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de lei mostra a sua relação entre o direito e a justiça, entre o poder, a autoridade e a 

violência, uma vez que a justiça não se esgota pelas instituições jurídicas:  

“Como distinguir entre esta força da lei, esta ―força de lei, como se 

diz em francês e em inglês, creio eu, e por outro lado a violência que 

se julga sempre injusta? Que diferença existe entre, por um lado, a 

força que pode ser justa, em todo o caso julgada legítima (não apenas 

o instrumento ao serviço do direito, mas o exercício e o próprio 

cumprimento, essência do direito), e, por outro lado, a violência que 

se julga sempre injusta? O que é uma força justa ou uma força não 

violenta?” (DERRIDA, 2003, p. 13).  

O termo serão nomeados e exonerados funciona, no plano da expressão, como um 

recurso de linguagem que vai produzir efeitos de sentido no enunciado, conferindo 

poder ao presidente da República em exercício Rodrigo Maia, enquanto sujeito dessa 

ação. A voz única e predominante do texto é a voz da autoridade, por força de lei, dá-se 

então a reconstrução da narrativa no tocante ao quadro histórico de reestruturação da 

Empresa Brasil de Comunicação, num silenciamento de vozes opositoras.  

Ricoeur (2007) afirma que sempre podemos narrar de outro modo, pela supressão, 

deslocamento de ênfases, reconfiguração dos protagonistas da ação e os contornos dessa 

ação, desde a contribuição da identidade pessoal até a das identidades comunitárias que 

estruturam nossos vínculos de pertencimento. 

Plano da história  

A MP 744/2016 é assinada pelo presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, 

pelo ministro do Planejamento, Dyogo Henrique de Oliveira, que já foi alvo da 

Operação Zelotes quanto à venda de MPs (MP-471/2009) para o setor automotivo, e 

pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. São sujeitos reais que atuam como 

protagonistas da ação, e conferem à análise o elemento estruturante da narrativa.   

No plano da história, a estratégia argumentativa é o uso da autoridade para a edição de 

uma medida que sustenta, reafirma e garante o poder de decidir sobre a estrutura da 

EBC. Ao alterar a relação entre a EBC e o Estado, subordinando-a à Casa Civil, a 

presidência da República mostra como a realidade deve ser, como os sujeitos devem 

agir a partir da edição da medida provisória. 
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Pela análise crítica da narrativa, o indivíduo, mesmo sendo real, representa a função de 

personagem no plano da história, sendo uma figura de papel barthiana. Seguindo esse 

fio narrativo, temos as instituições presidência da República, Casa Civil e EBC como 

protagonistas, sendo possível perceber a MP 744/2016 como um acontecimento sócio-

político que atinge a EBC e consequentemente a comunicação pública, cujo pilar central 

é a participação social, ao lado da gestão e financiamento.  

O art. 2º. da MP, pelo não-dito e pela omissão, apresenta nas entrelinhas um novo 

sujeito-personagem da narrativa, o Conselho Curador, que atua no texto como 

antagonista sumariamente eliminado pela revogação dos art. 15 a art. 17 e do inciso VIII 

do caput do art. 8º. da Lei 11.652/2008. Surge no texto um silenciamento imposto e 

velado, visto que não é mencionado o termo Conselho Curador, revelando a omissão de 

vozes que antes compunham o Conselho, interrompendo conexões e elos que 

estruturavam a EBC.  

Dessa forma, a MP ainda contribuiu de forma expressiva para o desmantelamento da 

comunicação no espaço público ao extinguir o Conselho Curador, que dentre seus 22 

titulares contava com 15 representantes da sociedade civil, com competência para, 

dentre outras, deliberar sobre as diretrizes educativas, artísticas, culturais, informativas e 

sobre a linha editorial de produção da EBC. Tendo que prestar contas unicamente ao 

governo Temer, a EBC perde seu caráter de comunicação pública, perde ao excluir a 

sociedade civil, perde a pluralidade de vozes e de conteúdo, perde em qualidade 

democrática.  

No plano da história, os personagens e suas ações revelam o mundo da narrativa, com 

sujeitos praticando ações em datas e lugares determinados e reais que vão compor o 

relato num jogo de sentidos em permanente construção. Jameson nos faz lembrar que 

“pode-se acrescentar a isso a condição de que a História, a não ser sob a forma textual, 

nos é acessível, ou seja, que só pode ser abordada por meio de uma (re)textualização 

anterior.” (Jameson, 1992, p.75). 
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Plano da meta-narrativa  

Na análise de um ato jurídico como a medida provisória, que estamos empreendendo 

neste trabalho, o plano da meta-narrativa é a terceira etapa onde o texto abre caminho 

para sua inserção na história e na estrutura profunda social e cultural. O que precisamos 

ainda investigar é como uma medida provisória como a que analisamos se insere no 

contexto sócio histórico em que as mensagens são produzidas, circuladas e recebidas e 

suas formas de interação. No caso em análise, este contexto histórico implica na 

evolução das práticas de cidadania, iniciadas com a Constituição de 1988.  

Em primeiro lugar, é importante situar o conceito de cidadania, que foi desenvolvido 

por diferentes correntes de pensamento. Pereira e Morigi (2011) adotam em seus 

estudos a mesma concepção de cidadania usada por Marshall (1967), onde ela é vista 

como um conjunto de direitos e deveres atribuídos a todos os membros de uma 

sociedade.  

“Estes estudos atribuem à cidadania três dimensões de direitos: civis, 

políticos e sociais. Os direitos civis são direitos fundamentais à vida, à 

liberdade, à apropriação, à igualdade perante a lei. Os direitos 

políticos se referem à participação do cidadão no governo da 

sociedade e está relacionado ao voto. Os direitos sociais se baseiam na 

ideia central de justificação social; incluem direito à educação, ao 

trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria; permitem reduzir 

os excessos de desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir o 

um mínimo de bem-estar a todos. Desta forma, os direitos civis 

garantem a vida em sociedade, os direitos políticos garantem a 

participação no governo da sociedade e os direitos sociais garantem a 

participação na riqueza coletiva.” (PEREIRA E MORIGI, 2011, p. 

255) 

De acordo com os autores, os elementos que contribuem para a efetivação dos direitos 

no âmbito da sociedade são: o debate público e democrático; a circulação e o 

compartilhamento de informações e a mobilização dos atores sociais comprometidos. 

Temos então que a democracia está ligada diretamente com a questão da comunicação e 

da liberdade de expressão, e o acesso a informação. 

O direito de informação e comunicação é considerado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, que foi adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 

1948. O artigo 19 diz: 
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“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 

direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 

meios e independentemente de fronteiras.” 

O direito à informação e o direito à comunicação são tão expressivos que a mídia 

ganhou até mesmo o termo “quarto poder”, referindo-se a sua força de vigiar os outros 

três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. A função do jornalismo no exercício 

de sua democracia deve ser assim a de fiscalizar políticos e governos, informar o 

cidadão, denunciar e debater temas importantes à sociedade.  

No entanto, há no Brasil uma hipertrofia do Sistema Privado de Comunicação, com 

sérios prejuízos para o conjunto da sociedade. Segundo o pesquisador Venício Arthur de 

Lima (2016), a Constituição Federal de 1988 constitui um marco de referência na 

legislação da radiodifusão no país. Como resultado de anos de luta de setores da 

academia e da sociedade civil organizada, nela foram inscritas normas e princípios que 

teriam sido capazes de alterar substantivamente a estrutura concentrada e oligopolizada 

da radiodifusão brasileira no rumo de sua democratização. Nesta trajetória, a criação da 

Empresa Brasil de Comunicação representou um marco, no sentido de fortalecer o 

sistema público e permitir mais diversidade e pluralidade na produção de conteúdo 

cultural e jornalístico.  

Como nos demais países da América Latina, no Brasil o sistema público de 

comunicação também enfrenta resistências por parte da população. Segundo o Centro 

Knight para o Jornalismo nas Américas, a mídia pública na região tem uma tradição 

histórica de estar a serviço do governo da vez quando deveria servir aos cidadãos. Em 

entrevista ao Centro Knight, Valerio Fuenzalida, especialista chileno em mídia e 

professor da Pontifícia Universidade Católica do Chile, disse que os meios de 

comunicação pública na América Latina ainda são caracterizados por baixa 

credibilidade e audiência.  

No mesmo sentido, Fernando Oliveira Paulino, professor e diretor da faculdade de 

comunicação da Universidade de Brasília (UnB), considerou que os interesses 

governamentais ainda estão muito presentes em veículos da região, tanto públicos como 

privados. Ele afirmou que existe um problema de ordem social comum na América 
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Latina, porque não há uma cultura de comunicação pública, o que torna mais difícil o 

desenvolvimento desses meios. Segundo Paulino, é muito comum que, nesses veículos, 

o conceito de ‘público’ seja confundido com ‘do governo’. 

Estas distorções se agravam quando se pensa no conceito de cidadania e na gama de 

direitos que envolve. Além das experiências neoliberais na América Latina terem sido 

construídas dentro de distintos contextos com suas próprias contradições, no Brasil, o 

professor Venício Arthur de Lima afirma que circunstâncias históricas favoreceram a 

consolidação de um sistema privado de comunicação social como ator político muito 

mais poderoso do que em outras sociedades nominalmente democráticas.  

Este desequilíbrio entre a comunicação pública e a privada se agravou agora com a 

destruição da experiência de implantação do projeto de comunicação pública da 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que foi levada a cabo pelo governo do 

presidente Temer.  

A medida provisória que determinou mudanças na EBC retirou da empresa todas as 

experiências de construção de uma comunicação pública que a transformava num 

instrumento de expansão da cidadania no país. A EBC se tornou um veículo estatal. A 

medida do governo feriu de morte a empresa pública e, de quebra, atingiu em cheio o 

direito pleno à comunicação, pilar de uma cidadania mais vigorosa. Para uma sociedade 

que almeja ser pluralista e democrática, a liberdade de expressão é fundamental.  

O autoritarismo de uma medida provisória que cerceia a liberdade de informação e de 

expressão marca os novos tempos em vigor no Brasil, em que a comunicação perde o 

espaço público. São tempos nos quais a diversidade social e política ganha novos 

parâmetros, mais condizentes com um país que caminha para um tipo diferente, porém 

simbólico, de ditadura.  

Considerações Finais 

Resta perguntar: como a edição de MPs é fiscalizada pelo judiciário? E pelo legislativo? 

Em trabalho intitulado Medidas Provisórias: gênese, causas e efeitos, Luís Fernando 

Pires Machado afirma que “o Constituinte de 88 não se preocupou em listar as situações 
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de relevância e urgência. Por essa imprecisão, os parlamentares e os segmentos 

legitimados da sociedade buscam o Poder Judiciário para amparar o interesse público”. 

E acrescenta: 

(...) “Na constatação do uso indevido de medidas provisórias pelo 

Poder Executivo, cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar a 

inconstitucionalidade, se houver incoerência ou desrespeito à 

sociedade brasileira, ou sua constitucionalidade, se não ferir o 

propugnado na Carta Maior.”  

 Após análise da MP 744/2016 no plano de expressão, da história e da metanarrativa, 

concluímos que esta MP altera dispositivo constitucional constante no artigo 62, 

parágrafo 1º da Constituição de 1988, que afirma ser vedada a edição de MPs sobre 

matérias relativas a cidadania, a saber: 

            Art. 62, § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre 

matéria: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e 

direito eleitoral; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 

(Constituição Federal de 1988) 

 

 Logo, é uma medida inconstitucional, passível de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal (STF) por 

quem for legitimado para tal ação, de acordo com os incisos I a IX, artigo 103 da CF/88. 

 Quanto ao poder legislativo, Pires Machado afirma que 

“Após 48 horas da publicação, o presidente da Mesa do Congresso 

Nacional deve anunciar que foi apresentada a medida provisória, que 

passa a tramitar, primeiramente, no Congresso Nacional, com a 

constituição de uma Comissão Temporária composta de 12 deputados 

e 12 senadores, de acordo com a proporcionalidade partidária, com a 

finalidade de emitir parecer sobre o mérito, além de apreciar os 

pressupostos constitucionais de urgência e de relevância.” 

O senador Lasier Martins (PDT-RS), relator da comissão mista da MP, informou à 

Agência Senado em 02/12/2016 algumas mudanças sugeridas por ele, como a 

substituição do Conselho Curador por um Comitê Editorial e de Programação, com 

menos integrantes, e a instauração de um processo de sabatina no Senado para 

aprovação do nome do presidente da EBC. No plano de trabalho elaborado pela 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc32.htm
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comissão mista da MP, a previsão é a ocorrência de três audiências públicas. Como a 

MP 744/16 teve seu prazo de vigência prorrogado para 09/02/2017, o relator demonstra 

preocupação com o curto prazo para análise da MP, que também deve ser analisada pela 

Câmara dos Deputados. 

A mudança sofrida pela EBC tem gerado críticas nas redes sociais e em vários setores 

da sociedade civil, jogando por terra toda uma luta de jornalistas, comunicadores, 

professores, que conseguiram construir um capítulo de Comunicação Social mais 

abrangente na questão dos direitos à comunicação na Constituição de 1988. Com a 

mudança, desaparecem na EBC os fundamentos para uma cidadania vinculada à coisa 

pública e ao bem comum. São direitos que agora estão ameaçados, e é a própria 

cidadania que perde sua força política e seu espaço público.  
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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a cidadania abordada pela comunicação pública na internet. 

Para tanto, foi realizado um estudo sobre conceitos de cidadania no Brasil, definições de comunicação 

pública e sua relação com o ciberespaço. A partir do trabalho teórico, houve a fase empírica com uma 

análise de conteúdo de publicações feitas durante cinco dias na página da EBC (Empresa Brasil de 

Comunicação) na internet. Neste cenário, conclui-se que esta comunicação possui um caráter informativo 

sobre determinadas legislações, com poucas contribuições para a formação de uma cidadania participativa 

e crítica.    

Palavras-chave: Três a cinco palavras-chave, separadas por vírgulas. 

 

Abstract 

This paper aims to reflect on about the elements, types and rights of citizenship addressed by public 

communication on the Internet. Therefore, a study was conducted on citizenship concepts in Brazil, 

public communication settings and its relationship with the Internet. From the theoretical work, there was 

empirical phase with a content analysis of publications made during five days of the EBC page (Brazil 

Communications Company) on the Internet. In this scenario, it is concluded that this communication has 

an informative character on certain legislation, with few contributions to the formation of a participatory 

and critical citizenship. 

Keywords: state, citizen, internet, public interest. 

 

 

1. Introdução 

 

Com a problemática de verificar como a comunicação pública na internet aborda 

assuntos relacionados à cidadania, o presente estudo tem o intuito de analisar as 

publicações da EBC no ambiente digital para identificar e entender as características da 

atuação digital dessa instituição, que se propõe a ser referência em comunicação pública 

e destacar a cidadania em seu conteúdo. Neste sentido, o trabalho justifica-se para a 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT1 – Políticas de Comunicação, VI Encontro Nacional da ULEPICC-Br. 
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reflexão do posicionamento dos interesses dos cidadãos na comunicação pública no 

ciberespaço.  

Este trabalho entende cidadania a partir dos elementos de direitos que devem ser 

garantidos pelo Estado: civil, político e social, conforme Marshall (1967). A partir 

disso, observa-se que Carvalho (2002) apresenta a história do Brasil com uma formação 

da cidadania diferente dos outros países, pois muitos dos direitos adquiridos foram 

doados conforme interesses dos governantes, formando cidadãos passivos e receptores 

antes que ativos e reivindicadores. Por outro lado, surge a comunicação pública sendo 

um direito e uma forma de discutir o interesse público e buscar a cidadania, de acordo 

com Duarte (2009). Neste sentido a comunicação se insere não apenas como uma 

ferramenta para o alcance da cidadania, mas principalmente como um direito a ser 

exercido pela população. E pela legislação a comunicação pública é a vertente para esse 

exercício. 

Além desses conceitos, este artigo irá refletir sobre as possibilidades interativas 

que o ciberespaço oferece para uma comunicação pública participativa na manutenção 

dos direitos dos cidadãos e discussão do interesse público. Toda essa análise teórica será 

a base para as inferências realizadas a partir da pesquisa empírica proposta no site da 

EBC, no sentido de caracterizar a abordagem da cidadania praticada conforme os 

estudos analisados.  

2. Estamos falando de qual cidadania? 

No contexto inglês vivido por Marshall, apesar dos direitos da cidadania terem o 

Estado como promotor e guardião, os três elementos (direitos civis, políticos e sociais) 

foram conquistados ao longo de sua história por meio de conquistas e lutas populares, 

políticas e sindicais. Pinsky (2003) reúne todos esses elementos considerando-os como 

um exercício de cidadania plena. 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 

perante a lei: é em resumo, ter direitos civis. É também participar no 

destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os 

direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos 

sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza 

coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a 

uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, 

políticos e sociais, fruto de um longo processo histórico que levou a 

sociedade ocidental a conquistar parte desses direitos. (PINSKY, 

2003, p.32). 
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Esses conceitos clássicos de direitos dos cidadãos foram o alicerce para o 

surgimento de outros direitos que foram surgindo conforme a complexidade de cada 

sociedade. Este trabalho considera o conceito de cidadania uma variante em cada 

sociedade e em diferentes períodos da história. Entende-se a cidadania como algo 

dinâmico que muda conforme as necessidades dos cidadãos e a realidade que os cerca. 

E para que o Estado conheça essa dinâmica, a população deve mostrar constantemente o 

que é de seu interesse. Neste sentido Bobbio (1992) afirma:  

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos 

históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas 

por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e 

nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez 

por todas. (BOBBIO, 1992, p. 4-5) 

Ainda segundo Bobbio, para que haja uma afirmação dos direitos do homem é 

necessário que o cidadão saia da postura de súdito em relação ao Estado e coloque seus 

pontos de vista como sendo direitos do soberano. Ou seja, o Estado deverá ser o 

organizador da proteção desses direitos, mas os mesmos devem ser reivindicados pela 

própria população.  

A partir dos conceitos de cidadania plena, composta por várias faces de direitos e 

deveres, lançamos o olhar para a história da formação dos cidadãos brasileiros que em 

vários momentos tiveram um processo de doação e não de conquista desse status ou de 

parte dele, de acordo com Carvalho (2002). Em sua obra sobre a cidadania brasileira, o 

autor defende que o processo histórico dos direitos cidadãos no Brasil aconteceu de 

forma bem diferente do que em países onde a população se reunia nas esferas públicas 

para discussões e organizações de grandes revoluções. O País teve uma formação de 

uma colonização exploratória e escravocrata onde muitos dos direitos brasileiros foram 

concedidos conforme os interesses políticos daqueles que exerciam o poder, sem a 

participação popular e sem uma conscientização sobre cidadania.  

Com o passar das décadas, a resistência política econômica e social de grupos 

isolados distribuídos pelo País começaram a marcar revoltas regionais, posteriormente 

manifestações políticas, sindicais e estudantis até a organização da democracia. Na 

visão brasileira, Carvalho retoma os conceitos de Marshall:  
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Uma cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade 

para todos, é um ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível. 

Mas ele tem servido de parâmetro para o julgamento da qualidade da 

cidadania em cada país e em cada momento histórico. Tornou-se 

costume desdobrar a cidadania em direitos civis, políticos e sociais. O 

cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos 

incompletos seriam os que possuíssem apenas alguns dos direitos. Os 

que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não-

cidadãos. (CARVALHO, 2002, p.9).  

 

E faz uma conexão do surgimento desses elementos na história do Brasil. A 

independência do País concedida de forma pacífica e sem a participação popular deu 

origem aos direitos políticos concedidos na primeira constituição. Em contraposição à 

Inglaterra em que houve um processo de educação para a cidadania, no Brasil o voto foi 

concedido até mesmo para os analfabetos que eram a maioria da população e escravos 

libertos sem qualquer tipos de preparação para o recebimento desse direito. “O que 

estava em jogo não era o exercício de um direito de cidadão, mas o domínio político 

local” (CARVALHO, 2002, p. 33). Os direitos civis no Brasil, por exemplo, foram 

marcados pela libertação dos escravos e promoveu uma igualdade afirmada apenas nas 

leis mas negada na prática já que o coronelismo impedia tanto os direitos políticos como 

os direitos civis. Apesar deste cenário, o autor não considera uma total apatia 

predominante nos brasileiros. 

Em todas essas revoltas populares que se deram a partir do início do 

Segundo Reinado verifica-se que, apesar de não participar da política 

oficial, de não votar, ou de não ter consciência clara do sentido do 

voto, a população tinha alguma noção sobre direitos dos cidadãos e 

deveres do Estado. O Estado era aceito por esses cidadãos, desde que 

não violasse um pacto implícito de não interferir em sua vida privada, 

de não desrespeitar seus valores, sobretudo religiosos. Tais pessoas 

não podiam ser consideradas politicamente apáticas. (CARVALHO, 

2002, p.75) 

A partir de 1930, houve um avanço nos direitos políticos como por exemplo a 

abrangência do direito ao voto para as mulheres, mas de forma limitada devido aos 

governos ditadoriais; e os direitos sociais concedidos por meio de leis. Segundo o autor, 

era uma cidadania passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora. 

A globalização da economia em ritmo acelerado provocaram, e 

continuam a provocar, mudanças importantes nas relações entre 

Estado, sociedade e nação, que eram o centro da noção e da prática da 

cidadania ocidental. O foco das mudanças está localizado em dois 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

pontos: a redução do papel central do Estado como fonte de direitos e 

como arena de participação, e o deslocamento da nação como 

principal fonte de identidade coletiva. Dito de outro modo, trata-se de 

um desafio à instituição do Estado-nação. A redução do papel do 

Estado em benefício de organismos e mecanismos de controle 

internacionais tem impacto direto sobre os direitos políticos. 

(CARVALHO, 2002, p.225) 

Até aqui vemos o Estado como o único promotor de um conjunto de serviços para 

os direitos dos cidadãos. Canclini (2006) vai além e acrescenta outros itens, por 

exemplo:  

Ser cidadão não tem a ver apenas com os direitos reconhecidos pelos 

aparelhos estatais para os que nasceram num território, mas também 

com as práticas sociais e culturais que dão sentido ao pertencimento, e 

fazem que se sintam diferentes os que possuem uma mesma língua, 

formas semelhantes de organização e de satisfação das necessidades. 

(CANCLINI, 2006, p. 35).  

Do ponto de vista brasileiro, Carvalho fala que a inversão da sequência dos 

direitos reforçou entre nós a supremacia do Estado. Se há algo importante a fazer em 

termos de consolidação democrática, é reforçar a organização da sociedade para dar 

embasamento social ao político, isto é, para democratizar o poder. A organização da 

sociedade não precisa e não deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve ser feita 

contra o Estado dientelista, corporativo, colonizado. 

Pensando nos direitos públicos de uma forma ampla e entendendo que a sociedade 

e suas necessidades estão em constante mutação podemos ver a importância de formar 

um tipo de cidadão questionador e que saiba reconhecer e buscar seus direitos, além de 

ouvir para entender o interesse público. 

3. E a Comunicação Pública? 

Entendemos a comunicação pública como um direito e uma forma para o 

conhecimento e discussão do interesse público com a proposta de buscar a cidadania e 

promover a coletividade social. Heloíza Matos (In: DUARTE, 2009, p.57) afirma que a 

comunicação pública é uma ação coletiva sobre questões de interesse público com o 

objetivo de tomar decisões consensuais para benefício mútuo. Já Elizabeth Pazito 

Brandão (In: DUARTE, 2009, p.5) fala que a comunicação pública é um processo 

comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de 
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informar para a construção da cidadania. A partir disso, vemos surgir dentro dos 

conceitos de comunicação pública a ligação intrínseca com a cidadania.  

 

Comunicação Pública é toda comunicação sobre bens, serviços, 

agentes, planos, políticas, ações, ideias, causas, atitudes e 

comportamentos públicos, no que tem de propriedade, uso, interesse, 

utilidade, relevância e prioridade públicos, para a garantia e a 

promoção de liberdades e direitos dos indivíduos vivendo em 

sociedade. Noutras palavras: toda comunicação sobre assuntos 

tornados ou tornáveis públicos, dado que tiveram, tem ou terão relação 

com a vida prática (ou conceitual) em sociedade, com o intuito de 

implantar e ampliar o exercício individual e coletivo da cidadania.   

(NOBRE, 2008, p.10).    

  

A partir das teorias Eugênio Bucci (2015) avalia e traz uma realidade da prática de 

uma comunicação que é bem diferente do que é estabelecido na teoria. Segundo ele, a 

comunicação chamada de pública é um “palanque aramado para turbinar a pretensão 

eleitoral de parlamentares, governantes”. E conceitua:  

A comunicação pública se compõe de ações formativas, consultas de 

opinião e práticas de interlocução, em qualquer âmbito, postas em 

marcha por meio do emprego de recursos públicos, mediante 

processos decisórios transparentes, inclusivos e abertos ao 

acompanhamento, críticas e apelações da sociedade civil e à 

fiscalização regular dos órgãos de controle do Estado. Quanto às suas 

finalidades, a comunicação pública existe para promover o bem 

comum e o interesse público, sem incorrer, ainda que indiretamente, 

na promoção pessoal, partidária (do partido do governo), religiosa ou 

econômica de qualquer pessoa, grupo, família, empresa, igreja ou 

outra associação privada. (BUCCI, 2015, p. 69). 

Bucci classifica a EBC quanto à forma de propriedade, pertencente ao Estado, 

pois tem a natureza jurídica de empresa pública (estatal), sendo uma figura jurídica de 

chamada “administração indireta”, “Bem sabemos que, declaradamente, a EBC pretende 

fazer “televisão pública” e, com esse espírito, põe no ar a TV Brasil, o seu canal mais 

conhecido, mas, em sua natureza jurídica, a EBC é uma estatal” (BUCCI, 2015, p. 76), 

afirma. 

Apesar disso, o autor ressalta que ao contrário da crença bastante arraigada na 

cultura política brasileira, uma emissora pertencente ao Estado não pode se eximir de 
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estar a serviço do interesse público. Ele destaca que as emissoras estatais devem ser tão 

públicas quanto aquelas que se denominam simplesmente públicas. “As rádios e as 

emissoras estatais precisam se pautar pelos princípios constitucionais da  moralidade, da 

legalidade e da impessoalidade; não podem ser usadas como instrumentos de 

propaganda governista” (BUCCI, 2015, p. 76) . 

4. Possibilidades da Internet 

Hoje, segundo pesquisa da SECOM – Secretaria de de Comunicação do Governo 

Federal - em 2015, 48% dos brasileiros utilizam a internet. Neste cenário, as instituições 

do Estado iniciaram um processo de interação com a população por meio da 

comunicação pública que se propõe a ser uma forma de abordar o interesse público, 

incentivado especialmente pela LAI – Lei de acesso à informação de 2011.  

Lévy (2003) vê a internet como um espaço de comunicação inclusivo, 

transparente e universal, que dá margem à renovação profunda das condições de vida 

pública no sentido de uma liberdade e de uma responsabilidade maior dos cidadãos. 

Ainda segundo Lévy, a oposição à globalização, principal força política dissidente nesse 

novo espaço público, utiliza todos os recursos do ciberespaço e experimenta novas 

formas de organização política, flexíveis e descentralizadas, que contribuem para a 

invenção da ciberdemocracia. Além disso, a internet possibilita feedbacks e interações 

online de uma forma dinâmica e possui dispositivos móveis ampliando ainda mais sua 

agilidade e alcance comunicacional.  

Essas propriedades para o estabelecimento de uma comunicação pública plena são 

essenciais, especialmente pela possibilidade de permitir discussões públicas e debates 

para o pensar cidadão e mostrar o real interesse público já que entendemos a cidadania 

como algo dinâmico que muda conforme as necessidades dos cidadãos e a realidade que 

os cerca. Ou seja, a cidadania tem que constantemente monitorada, reconhecida, 

refletida, entendida e racionalizada para o consenso da coletividade.  

Por isso, lembramos do ‘Agir Comunicativo’ de Habermas (2012) que mostra a 

possibilidade de munir todos de informações e igualar as pessoas para que possam 

utilizar a comunicação de modo a racionalizar e chegar a um consenso. Além disso, as 

possibilidades interativas que diferenciam as mídias digitais das mídias tradicionais 
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permitem a midiatização de assuntos que não são pautados pelos conglomerados 

empresariais de comunicação. Em se tratando da coletividade, a cidadania é um assunto 

de interesse público que deve ser tratado pela comunicação pública como a base de suas 

interações com a sociedade. 

A associação comunicação pública com as propriedades da internet parece formar 

um meio ideal para os cidadãos. Mas podemos refletir se com todo esse aparato 

tecnológico interativista, o que é inserido hoje pelo Estado se assemelha ao conteúdo 

proposto pelo antigo Estado liberal mostrado por Habermas. Segundo este autor as 

organizações procuram compromissos com o Estado e entre si, “mas precisam 

assegurar-se uma concordância plebiscitária nisso, desenvolvendo a publicidade-

jornalismo demonstrativo manipulativo, junto ao público aí intermediado”. 

(HABERMAS, 2003, p. 269) 

 (...) no lugar de um público não mais intato de pessoas privadas que 

interajam individualmente, apareceria um público de pessoas privadas 

organizadas. Sob as atuais condições, somente elas poderão participar 

de modo efetivo, através dos canais de esfera pública intrapartidária e 

intrínseca às associações, num processo de comunicação pública, à 

base de uma publicidade posta em ação para o intercâmbio das 

organizações com o Estado e delas entre si. (HABERMAS 2003, p. 

270). 

Atualmente, com o olhar nos meios mais recentes de comunicação, os canais 

digitais via internet, sem as barreiras físicas, tem-se uma nova forma de pesquisar 

conhecimentos e informações. E se os acessos a esses meios aumentam e se 

popularizam, pode-se pensar que questões do interesse de todos como os direitos da 

cidadania são divulgados pela comunicação pública, que tem como principal pauta o 

próprio interesse público. Como o Estado posiciona sua comunicação pública sobre a 

cidadania Será que hoje temos um Estado que se aproveita do aparato tecnológico para 

incentivar e promover a cidadania por meio da comunicação pública?   

5. A Pesquisa 

A EBC foi escolhida como objeto para responder às questões-problema. A mídia a 

ser pesquisada é o site da instituição pois é uma plataforma que reúne o conteúdo de 

seus outros canais: Agências, Rádios e TV. Em várias notícias, por exemplo, o 

internauta pode conferir na íntegra o que foi divulgado nos outros veículos. Neste 



 
VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

portal, a EBC possui uma sessão chamada cidadania, apesar disso, percebe-se que as 

outras sessões também possuem que fazem parte dos direitos de cidadania como 

educação e cultura. Neste artigo, o recorte serão as notícias publicadas entre os dias 23 e 

28 de outubro de 2016.  

Em setembro deste ano, em consequência da mudança presidencial do País, a 

medida provisória 744 na Lei de criação Nº 11.652 extinguiu o conselho curador e o 

desvinculou a instituição da Secretaria de Comunicação, colocando-a subordinada à 

Casa Civil da Presidência da República. Apesar disso, a EBC, segundo seu estatuto, 

ainda continua sendo uma empresa pública, que recebe recursos do Tesouro Nacional e 

tem como objetivos oferecer mecanismos para o debate público; desenvolver a 

consciência crítica do cidadão, mediante programação educativa, artística, cultural, 

informativa, científica e promotora de cidadania; fomentar a construção da cidadania, a 

consolidação da democracia e a participação na sociedade, garantindo o direito à 

informação, à livre expressão do pensamento, à criação e à comunicação; cooperar com 

os processos educacionais e de formação do cidadão; dentre outros. Portanto, ela tem o 

dever de praticar a comunicação pública em seus diversos canais e atender aos direitos 

comunicacionais dos cidadãos.  

Ou seja, ela é uma instituição pública que se propõe a ser uma empresa 

brasileira de comunicação pública para o incentivo à cidadania e em um canal que é 

novo, em relação aos outros com os quais ela já trabalhava e que pode promover um 

debate do interesse público e interativo online. Segundo o próprio Portal EBC, seu 

lançamento aconteceu em 2011 e produz conteúdo público com foco nos usuários de 

internet e apresenta, de forma integrada, as questões de comunicação pública.  

O site é composto por sete canais: notícias (algumas se referem à cidadania), 

cidadania, educação (item que vemos como um direito da cidadania), esportes, 

tecnologia, cultura e infantil (que também trata de cidadania). De acordo com as 

informações institucionais do site, seus conteúdos apresentam uma visão crítica de 

assuntos de interesse do público na web e nas redes sociais. Além dos conteúdos 

próprios (notícias, conteúdos explicativos, especiais multimídia, transmissões ao vivo, 

narrações minuto a minuto etc), é possível encontrar na plataforma conteúdos da TV 

Brasil, Rádio Nacional, Rádio MEC, Agência Brasil e Radioagência Nacional e também 
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os colaborativos, produzidos pela sociedade (ebc.com.br/colaborativo). Segundo as 

informações institucionais do site, os veículos públicos distinguem-se dos canais 

estatais ou governamentais por sua independência editorial e os veículos da EBC têm 

autonomia para definir produção, programação e distribuição de conteúdos. Sua 

presença no ciberespaço abrange também as redes sociais: Google +, Youtube, Twitter 

(com mais de 50 mil seguidores) e Facebook (com mais de 140 mil “curtidas” na 

página). 

Devido a um contexto histórico da cidadania brasileira, dos conceitos de 

comunicação pública, das propriedades do ciberespaço e da responsabilidade legislativa 

da EBC, especialmente no quadro atual, é fundamental estudar o conteúdo a que 

estamos expostos e ser princípio para reflexões fundadas em estudos teóricos e 

empíricos. Mesmo sem o conselho, não podemos simplesmente eximir a 

responsabilidade do caráter da comunicação pública da EBC. O trabalho será o início de 

um olhar analítico dos questionamentos propostos sobre a EBC no ciberespaço 

atualmente. Assim, analisaremos os elementos da cidadania mais abordados, o caráter 

desta abordagem, a linguagem, a importância dada a cada tipo de elemento e direito da 

cidadania. 

Primeiramente será realizada uma análise de conteúdo das publicações sobre 

cidadania postadas em cinco dias totalizando 26 matérias. Este conteúdo foi 

categorizado, Segundo Bardin (1977) conforme os principais grupos de direitos da 

cidadania, de acordo com Marshall, Carvalho e Pinsky e também conforme as 

características da comunicação pública segundo Duarte e Bucci. A primeira análise era 

a verificação do conteúdo com relação ao interesse do coletivo. Dentre elas apenas uma 

dizia respeito a um grupo de rapazes desaparecidos em São Paulo.  As outras notícias 

foram categorizadas sobre a abordagem em relação aos direitos de cidadania: trabalho 

(2), ações sociais (11), saúde (3), segurança (5), serviços do governo (1). 

Com relação às características da comunicação pública as categorias foram: 

pluralidade regional, ou seja, matérias fora do eixo RJ-SP-DF (4), críticas ao governo 

(1), ações do governo vigente (2), incentivo à busca por direitos (3). 

6. A Análise 
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Uma das matérias sobre trabalho, informa sobre um projeto de lei que cria 

figuras do ‘salão-parceiro’ ou profissional-parceiro, não anula o contrato celetista, mas 

oferece espaço para uma outra relação. No texto, não há um posicionamento crítico 

sobre a possibilidade do enfraquecimento dos vínculos empregatícios ou sobre a 

proteção dos direitos desses profissionais. O destaque é que graças ao trabalho de 

fiscalização da Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho foram inseridos mais 

80 mil aprendizes de 14 a 24 anos devido a esta ação que sensibilizou as empresas. A 

outra matéria é sobre o trabalho de fiscalização da Secretaria de Inspeção do Ministério 

do Trabalho, que “graças” a esta ação foram inseridos mais 80 mil aprendizes de 14 a 

24 anos devido a esta ação que sensibilizou as empresas. 

Três matérias da categoria de ações sociais são sobre a desaposentação, mas 

com o enfoque sobre julgamento do tema, há em uma das matérias informações sobre o 

que pode mudar, mas não há orientações sobre o que o cidadão pode fazer ou algum 

comentário de algum aposentado ou ainda os impactos positivos e negativos das 

possíveis decisões judiciais. Outras notícias sobre ações sociais trazem como tema 

protestos sobre a violência contra as mulheres, mas sem informações sobre como elas 

mesmas podem procurar seus direitos ou se defender. Há ainda duas matérias sobre a 

Campanha Outubro Rosa, com o incentivo à prevenção do câncer de mama, sendo uma 

delas realizada no Amazonas, mas nenhuma fala sobre possibilidades e facilidades ao 

acesso à mamografia. Há também uma matéria sobre a criação de centro de atendimento 

de crianças vítimas de violência, a abordagem é “Brasília ganha um centro 

integrado…”, “Brasília agora tem um centro...” O contato da instituição não está 

disponível na página. O internauta deve clicar no player disponível para ouvir a notícia 

divulgada na rádio e obter mais informações.  

Em regionalidades, há uma matéria sobre o Prêmio Banco do Nordeste de 

Jornalismo em Desenvolvimento Regional, na categoria Extraregional, recebido pela 

Agência Brasil relativo ao especial Sertão Vivo e às publicações que fazem parte da 

publicação em valorização ao desenvolvimento do Nordeste. A outra matéria fala sobre 

os cuidados que devem ser tomados em grandes aglomerações e coloca como exemplo a 

procissão do Círio de Nazaré, que é um grande evento local. O destaque do texto não é 
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para a valorização deste acontecimento da região que aparece como um detalhe, mas as 

dicas de segurança protagonizam a notícia. 

Na categoria “incentivo a busca por direitos” há uma notícia sobre uma 

plataforma lançada pela Anistia Internacional  para que ativistas do mundo se articulem 

e se reúnam por uma causa de direitos humanos. A outra notícia é sobre a plataforma “E 

ai vereador?”, site que promete possibilitar a avaliação da transparência na câmara de 

Vereadores do Rio de Janeiro e ampliar o nível de informação através do jornalismo 

politico. 

Com relação à “crítica ao governo” temos o alerta sobre mortes de defensores 

de direitos humanos que correspondem a 30% em Rondônia. Segundo a notícia os 

membros do comitê brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos humanos 

solicitaram à ONU intervir junto ao Estado brasileiro exigindo que medidas fossem 

tomadas para mudar essa situação. 

Na categoria “saúde”, há uma publicação que informa sobre planos de saúde e 

como fazer a portabilidade entre essas empresas. Ao refletir sobre a intenção de um 

texto sobre este assunto, que poderia abordar sobre a saúde pública, suas possíveis 

melhorias ou sobre formas de acesso a ela e incentivo a busca de qualidade da mesma; 

levantamos a ideia do Estado também reforçar a “aquisição” de um direito da cidadania 

por meio do consumo. Afinal, se há uma orientação que mostra a facilidade da troca de 

plano de saúde, mas não menciona se quer o direito do cidadão em ter um serviço de 

saúde pública gratuito, percebe-se uma legitimação da compra deste direito.  

Sobre segurança temos a matéria em que o nome do governador do estado de 

São Paulo aparece como sujeito da frase-título ressaltando a evolução da atuação da 

polícia militar em utilizar jatos de água e evitar o uso de balas de borracha. Isso porque 

está em trâmite o pagamento da indenização pelos excessos cometidos pela PM ao qual 

a Procuradoria Geral do Estado está recorrendo. O texto não menciona como o cidadão 

pode se defender caso esteja em uma manifestação e seja agredido, ou seja não há 

instruções de segurança para o cidadão manifestante, por exemplo. 

7. Considerações Finais  
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Sendo a comunicação e a cidadania conceitos interligados cujo crescimento e 

aperfeiçoamento reforçam a existência mútua, acreditamos que a comunicação deve ser 

plena a tal ponto que possa oferecer ao cidadão condições de se expressar enquanto 

personalidade crítica e autônoma, emancipar-se e compreender-se, de modo a fomentar 

uma capacidade de organização e mobilização dos sujeitos. Vislumbramos, a partir das 

teorias, que esses fatores podem consistir na concretização de uma cidadania ativa, fruto 

do aprendizado da produção coletiva dos saberes, capaz de romper formas de exclusão e 

opressão e encontrar caminho de modelos próprios de organização de vida coletiva. Por 

outro lado, temos um Estado visto com uma política cada vez mais neoliberal e que 

parece estar se eximindo de suas responsabilidades, devido às terceirizações de 

instituições e até mesmo de políticas públicas em contraposição a centralizações que 

poderiam ser deliberadas pelos cidadãos, como por exemplo, a comunicação pública.   

Diante de todas essas possibilidades, voltamos o olhar para a pesquisa empírica 

no site da EBC e refletimos sobre seu posicionamento em uma sociedade midiatizada, 

hiperconectada e com uma legislação que exige uma comunicação pública em prol da 

cidadania. Sabemos que o segundo impeachment da história do Brasil impactou em 

mudanças na comunicação pública do Estado, mas não o eximiu de suas obrigações 

com comunicacionais com os cidadãos. 

Apesar disso, percebeu-se que, apesar de conter informações importantes ao 

cidadão, esta comunicação pública não incentiva o caráter interativo do canal que 

disponibiliza na internet e nem mostra caminhos para uma participação cidadã mais 

ativa. Entendeu-se também que a comunicação não fomenta a discussão ou o registro de 

opiniões dos internautas. A percepção geral é que as informações são mostradas 

superficialmente apresentando alguns itens de direitos dos cidadãos mas sem uma 

abordagem mais aprofundada, com possibilidades para questionamentos, críticas ou 

debates.    

 Pode-se interpretar que este panorama é resultado de um processo histórico do 

estabelecimento de uma comunicação pública emitida pelo Estado que incentiva uma 

cidadania clientelista que não empodera seus cidadãos a terem um posicionamento 

autônomo, participativo. As informações que tangenciam a cidadania são abordadas mas 

não geram ou fomentam a discussão e o debate público. 
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