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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


 
 
 

 
6 

| 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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Comunicação pública e cidadania: um estudo preliminar a partir do 

portal da Secretaria Cidadã do poder executivo de Goiás1
 

 

Alessandra Siqueira Lessa
2
 

 

Resumo 

O artigo analisa conteúdo publicado na internet pelo portal institucional da Secretaria Cidadã, órgão do 

Poder Executivo do Estado de Goiás. Parto da análise das competências que devem ser cumpridas pela 

Secretaria, a partir dos entendimentos acerca de comunicação pública, e da reflexão proposta por José 

Murilo de Carvalho na obra Cidadania no Brasil, o longo caminho. A metodologia de pesquisa utilizada 

foi análise de conteúdo das notícias veiculadas no site em agosto/2016 em que foi avaliado se a 

informação divulgada corresponde ao fortalecimento do conceito de cidadania apresentado na bibliografia 

e se o portal na internet colabora para o empoderamento do cidadão na sociedade a partir dos conceitos de 

comunicação pública. A pesquisa permitiu reconhecer que a comunicação promovida pelo portal cumpre 

a função de divulgar a agenda governamental relacionada aos assuntos de competência da pasta, mas que 

ainda carece de mecanismos para dar voz e poder de negociação ao cidadão.  

 

Palavras-chave: Comunicação pública, cidadania, direitos sociais, direitos civis e 

direitos políticos. 

Abstract 

This paper aims to analyse the content of Secretaria’s Cidadã (Citizen Secretary of the State of Goiás) 

internet portal. The analysis is built taking as references: the duties which Secretaria Cidadã is charged 

with; theoretical concepts on public communication; and the paradigms and discussions established by 

José Murilo de Carvalho in the book Cidadania no Brasil, o longo caminho. To fulfill this objective the 

research applied methods of content analysis to the news and releases on the referred website during 

august 2016. The texts available were assed bearing in mind: if the published content was directed to 

strengthen citizenship – accordingly with textbooks –; and if the website helped to empower citizens vis a 

vis the concepts of public communication. The results were key to demonstrate that the communication 

policy adopted by Secretaria Cidadã was effective on publishing the secretary and governmental events 

concerning the institutional agenda, but showed its lack of instruments to give voice and power to 

citizens.  

Keywords: Public communication, citizenship, social rights, civil rights and political 

rights. 

 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT2 Comunicação Pública, Popular ou Alternativa do VI Encontro Nacional da União 

Latina da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura (ULEPICC) – Capítulo Brasil. 
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação e Informação da Universidade Federal de 

Goiás, email: ale.lessa17@gmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho analisa de forma preliminar se as notícias divulgadas no portal 

institucional da Secretaria Cidadã, órgão do poder executivo de Goiás, tratam de 

assuntos referentes aos direitos civis, políticos e sociais que compõem o conceito de 

cidadania ilustrado na obra Cidadania no Brasil: O longo caminho, de José Murilo de 

Carvalho.  

Intenta também, no âmbito da comunicação pública, verificar quais são os 

instrumentos de informação e diálogo utilizados, a partir da perspectiva adotada por 

Jorge Duarte.  A análise é realizada sob o ponto de vista de que a comunicação estatal 

deve sempre, por ser ato da administração pública e seguir regramento constitucional, 

atender ao interesse público.  

Apesar de a comunicação pública levantar a necessidade de órgãos estatais 

estabelecerem uma relação com o cidadão, um espaço para a negociação de interesses e 

canais de diálogos que permitam uma interação verdadeira, historicamente, as estruturas 

de comunicação, submetidas à autoridade máxima da instituição governamental, 

dirigem o trabalho de comunicação para dar visibilidade e defender o governo na mídia. 

Diante desse cenário, esclarece Brandão (2009, p.13), o foco não está no cidadão, mas 

no relacionamento com a imprensa.  

 

1. DIMENSÕES DA CIDADANIA E SUA CONSTRUÇÃO NO BRASIL 

 

Para realizar a análise que proponho neste trabalho parto da leitura do livro 

Cidadania no Brasil: o longo caminho, no qual José Murilo de Carvalho conceitua 

cidadania a partir do exercício de direitos. Para o autor, cidadão pleno é aquele capaz de 
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exercer os direitos civis, que vêm a ser os relacionados aos direitos fundamentais à vida, 

à liberdade e à igualdade; os direitos políticos, que dizem respeito à participação do 

cidadão no governo; e os direitos sociais, sendo aqueles vinculados, por exemplo, à 

educação, saúde e trabalho.  

Valendo-se da cronologia proposta por T. H. Marshall acerca de como se deu a 

construção da cidadania na Inglaterra, Carvalho percorre a história do Brasil e descreve 

os elementos constituintes do cidadão brasileiro. Diferentemente do que ocorreu na 

Inglaterra, onde primeiro se desenvolveram os direitos civis, depois, os políticos e, por 

último, os sociais; no Brasil, os direitos sociais precederam a todos os outros.  

 

Foi com base no exercício dos direitos civis, nas liberdades civis, que 

os ingleses reivindicaram o direito de votar, de participar do governo 

de seu país. A participação permitiu a eleição de operários e a criação 

do Partido Trabalhista, que foram os responsáveis pela introdução dos 

direitos sociais. (CARVALHO, 2014, p. 17) 
 

Já no Brasil, segundo pondera Carvalho, o fato de os direitos sociais terem 

precedido os demais direitos e terem sido concedidos pelo Estado como uma benesse à 

população faz com que o entendimento de cidadania entre nós seja diferente da 

compreensão inglesa. Enquanto na Inglaterra, as liberdades civis e políticas foram mais 

valorizadas, a ponto de a concessão de direitos sociais a algumas pessoas parecer uma 

“quebra da igualdade de todos perante a lei” e esse auxílio do Estado ser visto como 

uma “restrição à liberdade individual do beneficiado”, tirando-lhe a independência 

necessária para o exercício do voto; no Brasil, os direitos sociais colocam o Estado na 

posição de “distribuidor paternalista de empregos e favores” (CARVALHO, 2014, p. 

221, 222).  

Nessa conjuntura em que o Executivo aparece como o “todo-poderoso”, o 

Legislativo é desvalorizado e reduzido a “intermediário de favores pessoais”. A 

desvalorização da representação por meio dos deputados e a importância excessiva que 

se atribui ao Estado (Governo) cria uma cultura que difere da cidadania e Carvalho 

denomina “estadania”.  

O eleitor vota no deputado em troca de promessas e favores pessoais; 

o deputado apoia o governo em troca de cargos e verbas para distribuir 

entre seus eleitores. Cria-se uma esquizofrenia política: os eleitores 

desprezam os políticos, mas continuam votando neles na esperança de 

favores pessoais. (CARVALHO, 2014, p. 223)     
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Ao avaliar a evolução dos direitos de cidadania no Brasil nos últimos dez anos, 

Carvalho reconhece iniciativas que trouxeram avanços do ponto de vista dos direitos 

políticos, tais como ações de inconstitucionalidade, popular e civil pública que abriram 

campo para a atuação cívica de indivíduos. O autor também destaca a promulgação de 

leis como a de Responsabilidade Fiscal, da Transparência e Ficha Limpa que obrigam 

os gestores públicos a uma conduta que traga equilíbrio às contas, abertura às 

informações mantidas pelo Estado e combate à corrupção.  

No entanto, Carvalho lembra que, “do ponto de vista da cidadania política, não 

houve na década mudanças importantes no campo da lei e das instituições” 

(CARVALHO, 2014, p. 231). Segundo ele, o número de eleitores cresceu pouco entre 

os anos de 2002 e 2010, passando de 68% para 71% e os movimentos sociais e 

sindicatos operários não tiveram presença significativa. Carvalho avalia que os grupos 

sindicais – próximos do governo vigente no período – se mantiveram tranquilos, 

“recorrendo raramente a greves” (CARVALHO, 2014, p. 232).    

Em relação aos direitos civis, o autor argumenta com base “na lentidão e 

ineficiência” do sistema Judiciário que se evoluiu muito pouco na última década.  

 

O Brasil soluciona anualmente entre 5% e 10% dos processos de 

homicídio. Os números para a França são de 80%, para a Inglaterra, 

90%. No caso de corrupção, excetuando-se o julgamento do mensalão, 

a regra ainda é a impunidade dos acusados graças aos infindáveis 

recursos e apelações processuais. (CARVALHO, 2014, p. 242, 243) 

 

Os direitos sociais continuaram sendo a área em que o Estado mais investiu. 

Carvalho cita a criação de programas de transferência de renda para os mais pobres, 

como o Bolsa Família
3
, e uma política social voltada para a expansão do ensino 

universitário, como o Prouni
4
. Apesar da baixa qualidade do ensino fundamental e 

médio, de ainda não ter conseguido universalizar a escolarização entre 6 e 14 anos e de 

exibir uma taxa de analfabetismo na população de 15 anos ou mais em torno de 9,6%, o 

                                                           
3 Bolsa Família, criado em 2004, é um programa de transferência de renda direta para os pobres. O programa agregou 

três outros do governo anterior o Bolsa Escola, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação, e centralizou a administração 

deles no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).   
4 Prouni, criado em 2005, consiste na distribuição de bolsas integrais ou parciais a alunos aprovados no Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), cuja renda familiar esteja entre 1 ½ e 3 salários mínimos, para se inscreverem em 

universidades privada. 
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país conseguiu reduzir a pobreza e promover o aumento médio do salário mínimo em 

60%, entre os anos de 2000 e 2013. 

 

2. COMUNICAÇÃO E CIDADANIA 

 

A busca permanente pela ampliação e exercício dos direitos civis, políticos e 

sociais aproxima o indivíduo e a sociedade de uma cidadania plena, mas essa tarefa se 

faz com o suporte da comunicação, direito de todo cidadão
5
. Marcia Yukiko M. Duarte 

afirma que todo cidadão tem o direito de se comunicar, e essa prerrogativa não se limita 

a ter acesso às mídias. “O direito à comunicação passa necessariamente pela 

participação do cidadão como sujeito ativo em todas as fases do processo de 

comunicação, tornando-se também, emissor” (M. Duarte, 2009, p. 106).  A 

comunicação é utilizada, segundo a autora, para a viabilização de informações, estímulo 

de debates e deliberações públicas e, ainda, para disponibilizar os canais necessários à 

promoção do diálogo.  

Em relação ao setor público, lugar em que se situa o objeto de investigação deste 

trabalho, Marcia Duarte afirma que, apesar de ampliados os sistemas de comunicação 

estatais, o plano de comunicação é construído com o objetivo de divulgação, “com foco 

nos veículos de comunicação de massa e, muitas vezes, com estratégias de atuação 

vinculadas aos interesses da autoridade máxima do órgão” (M. Duarte, 2009, p. 112).  

Essa vinculação acarreta situações que podem inviabilizar a comunicação do 

cidadão com os órgãos públicos. Segundo a autora, a informação divulgada nem sempre 

atende ao interesse do cidadão, muitas vezes interessa apenas ao órgão divulgar. Outro 

alerta diz respeito à forma de disponibilizar a informação: o conteúdo está no site 

institucional, mas composto em uma estrutura de difícil compreensão pelo cidadão, é o 

caso de tabelas, balancetes e contratos de aquisição que são publicados nos portais sem 

nenhuma descrição do assunto a que se referem.  

 

Outro grave problema é o número limitado de serviços de atendimento 

ao cidadão (ouvidorias, ombudsman, 0800, SACs etc.) que, quando 

                                                           
5 Declaração dos direitos do homem e do cidadão. In Textos Básicos sobre Derechos Humanos. 

Madrid. Universidad Complutense, 1973, traduzido do espanhol por Marcus Cláudio Acqua Viva. APUD. 

FERREIRA Filho, Manoel G. et. alli. Liberdades Públicas 

São Paulo, Ed. Saraiva, 1978. 
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disponíveis, são inacessíveis na maior parte do tempo, pois o número 

de consultas é muito maior que a capacidade de atendimento (...).  (M. 

DUARTE, 2009, p. 112) 

 

3. COMUNICAÇÃO PÚBLICA: REQUISITO DA CIDADANIA 

 

Ao discorrer sobre as formas de comunicação pública – tratando exclusivamente 

de uma comunicação praticada pelo poder público e que tem como premissa o 

atendimento do interesse da coletividade, em contraposição ao interesse particular, o 

pesquisador francês Pierre Zémor afirma que o Estado tem a obrigação de comunicar, 

difundir a informação e prestar contas (2009, p. 215). 

  

(...) as instituições públicas devem também prestar contas de suas 

atividades conduzidas em nome do interesse geral. O artigo 15 da 

Declaração dos Direitos do Homem estipula que “a sociedade tem 

direito de pedir a prestação de contas a todo agente público de sua 

administração” (Zémor, 2009, p. 217) 

 

Além disso, os órgãos governamentais devem promover o acesso a documentos 

administrativos e todo tipo de informação que diz respeito a interesse individual ou 

coletivo, salvaguardadas exceções de sigilo. Segundo Zémor, esse acesso deve ser 

promovido pelo Estado de forma gratuita ou, se houver necessidade de cópia impressa, 

esta deve ser realizada a preço de custo.  

No entanto, apesar da garantia de acesso à informação estar prevista em lei
6
 e 

constituir-se dever do Estado, as condições em que ela é reproduzida geralmente nos 

portais na internet, prejudica o acesso e uso desse direito. “A proliferação intrincada das 

normas e a profusão de textos, às vezes contraditórios, colaboram para a entropia da 

comunicação pública” (Zémor, 2009, p. 219). Na opinião do autor, é necessário 

simplificar e esclarecer as informações para alcançar o público. 

A relação que se estabelece entre o cidadão e o poder público passa, segundo o 

autor, pelos dispositivos de comunicação e pressupõe, além de clareza, o diálogo ou a 

assistência. Para Zémor, o cidadão precisa se orientar e ser ouvido, uma boa sinalização 

da cidade por meio de placas e a prática de sondagens de opinião pública podem, 

respectivamente, a depender do contexto, encaminhar soluções a essas duas 

                                                           
6 Lei de Acesso à Informação. LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011. Regula o acesso a informações. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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necessidades. “A comunicação pública exige a participação da sociedade e seus 

segmentos. Não apenas como receptores da comunicação do governo e seus poderes, 

mas também como produtores ativos do processo.” (MATOS, 2009, p. 52) 

A necessidade de diálogo entre o cidadão e o poder público também permeia o 

conceito de comunicação pública elaborado pelo pesquisador brasileiro Jorge Duarte
7
. 

Segundo ele, deve-se estimular a “participação ativa, racional e corresponsável do 

cidadão” (Duarte, 2009, p. 61). Com a intenção de indicar os rumos de que como se 

dará essa participação, Duarte classifica os instrumentos utilizados pela comunicação 

pública em duas categorias: 

1. Instrumentos de informação: destacam-se pelo foco em subsídios, 

disponibilização e fornecimento de dados e orientações, ajudando a ampliar o 

conhecimento sobre um tema. São exemplos típicos os relatórios, bancos de dados, 

publicações institucionais, iconografia, noticiário da imprensa, Internet, banners, 

quadros murais, publicidade, fôlderes, folhetos, cartazes, guias, boletins eletrônicos, 

cartas, manuais, malas diretas, discursos, eventos simbólicos. 

2. Instrumentos de diálogo: caracterizam-se por estabelecer instâncias de 

interação no âmbito da cooperação, compreensão mútua, acordos, consensos, 

encaminhamento na busca de soluções. Incluem-se aqui os mecanismos de comunicação 

informal, inclusive ambientes, para a troca de informações. Exemplos: fóruns de 

consulta, oficinas de mobilização social, grupos de trabalho, orçamento participativo, 

ouvidorias, conselhos, listas de discussão, comunidades de informação, 

teleconferências, redes de diferentes tipos, reuniões, mesas de negociação, câmaras 

técnicas, conselhos setoriais, eventos dirigidos conselhos gestores, centrais e serviços de 

atendimentos ao cidadão, agentes sociais, consultas públicas. 

Esses instrumentos de comunicação são ferramentas importantes para o 

exercício da cidadania. Para a pesquisadora Marcia Duarte, eles oferecem ao cidadão a 

possibilidade de se expressar de maneira crítica e autônoma. Por este entendimento, a 

comunicação deve ainda 

 

 (...) fomentar uma capacidade de organização e mobilização dos 

sujeitos que consistirá, em última instância, na concretização de uma 

                                                           
7 DUARTE,  Jorge. Instrumentos de comunicação pública. In Comunicação Pública: Estado, Mercado, Sociedade e 

Interesse Público. DUARTE, Jorge (org.). São Paulo. 2009. Editora Atlas. 
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cidadania ativa, fruto do aprendizado, da produção coletiva dos 

saberes, capaz de romper formas de exclusão e opressão e encontrar 

caminho e modelos próprios de organização de vida coletiva. (M. 

DUARTE, 2009, p. 113) 

 

3.1. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

Ao exercer a atividade de comunicação, os órgãos públicos devem realizar essa 

tarefa com base na Constituição Federal e nos princípios que regem a Administração 

Pública, garantindo que o trabalho seja conduzido sob a orientação da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

Outro princípio fundamental que orienta a condução do trabalho na esfera estatal 

é o da supremacia do interesse público, que obriga os órgãos a sempre fazer prevalecer 

o interesse da coletividade sobre o interesse particular, ou seja, “sempre que existir 

conflito entre o interesse público e o interesse particular, deverá prevalecer o interesse 

público, tutelado pelo Estado” (ALEXANDRINO, PAULO, 2006, p. 129).    

Em decorrência dessa constituição jurídica que permeia todos os atos da 

Administração Pública, a comunicação praticada nos órgãos públicos deve ser entendida 

como processo que deve atender ao interesse público. Para que esse processo alcance 

resultados positivos a toda a sociedade, o diálogo entre Estado e cidadão deve ser aberto 

e continuado. 

Como o foco do processo de comunicação é a promoção do 

relacionamento, os instrumentos a serem adotados devem seguir essa 

perspectiva inclusiva, englobando tanto suas potencialidades de 

divulgação e disseminação das informações, que garantem 

transparência às ações públicas, como suas potencialidades de 

participação efetiva por meio de reuniões e encontros, presenciais ou 

virtuais, que viabilizem a troca de informações e a expressão de 

opiniões. (NOVELLI, 2006, p. 88) 

 

Apesar de a pesquisa sobre comunicação pública avançar nesse entendimento, na 

prática governamental ainda há resistência. Para Jorge Duarte, a operacionalização do 

conceito de comunicação pública e da importância de o processo considerar o diálogo 

com o cidadão é considerada utópica por alguns gestores que entendem que a 

comunicação é “apenas um tipo de concessão paternalista, de angariar apoio, 
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instrumento de persuasão, manipulação, sedução, para disputa e manutenção no poder” 

(DUARTE, 2009, p.61). 

 

4. OBJETO: NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE INSTITUCIONAL DA 

SECRETARIA CIDADÃ 

 

A Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade 

Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho (Secretaria Cidadã) é órgão do poder 

executivo do estado de Goiás criado em substituição a Secretaria de Políticas para 

Mulheres e Promoção da Igualdade Social (Semira) e a Secretaria da Cidadania e 

Trabalho (Sect) e a área de Direitos Humanos que era uma superintendência ligada à 

Secretaria de Segurança Pública.  

Entre as competências
8
 da Secretaria Cidadã estão a formulação e execução da 

política estadual voltada para as mulheres, em atividades de promoção da igualdade 

racial; a formulação e execução da política estadual de assistência social, de defesa e 

promoção do emprego e da cidadania; a formulação da política de formação, 

qualificação e capacitação de pessoas visando ao emprego; supervisão, coordenação, 

acompanhamento e controle da implantação de projetos de cooperativismo; e a 

execução de atividades voltadas para a proteção aos direitos humanos e do consumidor.  

Além de links com informações sobre a atuação da Secretaria, sua estrutura, 

legislação e competências, disponíveis no campo Acesso à Informação, o site 

institucional oferece contato por endereço eletrônico com a ouvidoria do órgão e indica 

números de telefones para denúncias em caso de violência contra a mulher, por 

exemplo. O portal também anuncia vagas de trabalho disponibilizadas pelo Sistema 

Nacional de Empregos (Sine) e informa sobre o trabalho que o Estado vem realizando 

para a prevenção e auxílio a famílias e usuários dependentes de drogas, além de outras 

informações de interesse de grupos que militam junto à secretaria pela promoção de 

políticas públicas no estado.  

                                                           
8 Competências descritas no portal institucional da Secretaria na internet. Disponível no endereço eletrônico 

http://www.secretariacidada.go.gov.br/index.php/competencias. Último acesso em 01/11/2016. 

http://www.secretariacidada.go.gov.br/index.php/competencias
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O site da Secretaria Cidadã também oferece informações por meio da publicação 

de notícias que são produzidas pela equipe de Comunicação do órgão
9
, que, para a 

finalidade de produção jornalística, mantem em seu quadro de servidores dois 

jornalistas e uma estagiária. Os textos são produzidos em formato jornalístico, ou seja, 

oferecem a informação sob a estrutura de pirâmide invertida, com lide, título e foto 

jornalística para ilustração da matéria
10

. As pautas dizem respeito às ações 

empreendidas pela Secretaria ou que interessem a seus públicos. As matérias são 

divulgadas em ordem cronológica e, por meio de uma ferramenta de busca, é possível 

selecionar textos publicados num período que compreende agosto de 2015 até agora. 

Textos anteriores a esta data não estão disponíveis no site.   

No espaço destinado à publicação das notícias há links para compartilhamento 

do conteúdo por meio de redes digitais, mas não existe espaço para comentários, nem 

informação para contato com a equipe de jornalistas que redigiu a matéria. Não há 

também informações sobre como oferecer pautas ou fontes que digam respeito aos 

assuntos abordados no site ou outros temas. Caso queira entrar em contato com a 

redação, o usuário deve acessar o conteúdo do link acesso à informação, onde estão 

disponíveis os contatos da chefe da comunicação setorial.   

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Além da pesquisa bibliográfica, foi utilizada a análise de conteúdo (BARDIN, 

1977) das notícias veiculadas no site institucional da Secretaria Cidadã no período do 

mês de agosto/2016. O material foi analisado por meio das técnicas de observação e 

documentação on-line. A intenção do trabalho foi avaliar se a informação divulgada 

corresponde ao fortalecimento do conceito de cidadania apresentado na bibliografia 

referenciada e se o portal na internet utiliza-se dos instrumentos de informação e 

diálogo, essenciais ao exercício das atividades de comunicação pública. 

Na pesquisa foram examinadas 15 notícias produzidas pela equipe de jornalistas 

do setor de comunicação da Secretaria Cidadã e publicadas no site institucional do 

                                                           
9 Informações sobre a equipe de Comunicação Setorial da Secretaria Cidadã do Estado de Goiás disponíveis em 

http://www.secretariacidada.go.gov.br/index.php/saiba-mais-sobre-a-equipe-comunicacao-setorial. Acesso em 

01/11/2016. 
10 RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo. Dicionário de Comunicação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier: 

Campus, 2001. p. 627 

http://www.secretariacidada.go.gov.br/index.php/saiba-mais-sobre-a-equipe-comunicacao-setorial
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órgão no mês de agosto de 2016. Levando em consideração a competência de estimular 

o exercício da cidadania, foi analisado a que direitos (civis, políticos ou sociais) as 

matérias se referem. Também avaliamos os instrumentos de comunicação utilizados 

pela Secretaria, se as notícias além de informar, abrem perspectivas de diálogo com o 

cidadão. 

A Análise de Conteúdo se organizou em três fases, constituindo-se em pré-

análise, exploração do material e tratamento dos resultados, com a inferência e a 

interpretação.  Na pré-análise as ideias foram sistematizadas, houve a retomada do 

objetivo da pesquisa, a realização da leitura flutuante dos textos, a definição do corpus 

da análise e a elaboração de indicadores.   

Na fase de exploração do material foi realizada a análise propriamente dita, com 

a codificação em função de regras estabelecidas previamente. Na etapa final da Análise 

de Conteúdo, houve o tratamento dos dados brutos que permitiram inferir e interpretar 

os resultados.  

 

5.1. DADOS COLETADOS 
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Quadro 1: Categorias de Análise 

Fonte: Elaboração própria 

 

6. ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

 

Os dados coletados a partir da leitura do portal institucional da Secretaria Cidadã 

permite verificar que, além do conteúdo noticioso, objeto de análise deste trabalho, na 

parte relativa a um conteúdo institucional, o site tem a intenção de orientar os cidadãos 

sobre as informações e contatos necessários para o exercício de direitos relativos às 

competências atribuídas à Secretaria.  Há banners que direcionam o cidadão para 

conteúdo de interesse de vários grupos, tais como idosos, trabalhadores e mulheres.  

Em atendimento à Lei de Acesso à Informação, a Secretaria disponibiliza no site 

informações institucionais, como folha de pagamento dos servidores, contratos 

realizados pelo órgão e contato de dirigentes públicos. Além destes instrumentos de 
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informação, é possível acessar o endereço eletrônico da ouvidoria, o contato telefônico 

da instituição e o endereço da sede administrativa, o que pode ser um facilitador no caso 

de o cidadão necessitar dialogar diretamente com o órgão público.  

Ao servir de instrumento de informação e diálogo, e ser mantido por meio de ato 

da Administração Pública estadual, o portal da Secretaria pode ser classificado, com 

base na bibliografia consultada para este trabalho, como uma ferramenta de 

comunicação pública. Mas, apesar de avançar em relação ao conteúdo institucional; no 

campo das notícias – atualizado de forma mais dinâmica, a Secretaria não oferece 

oportunidades de diálogo com o cidadão.  

As notícias – produzidas pela unidade de comunicação da Secretaria e redigidas 

em formato jornalístico-, ao contrário do que se espera de uma ferramenta de 

comunicação pública que deve oportunizar a pluralidade de vozes em seus conteúdos, 

tem como fonte exclusiva dirigentes públicos. Nas 15 matérias analisadas não há fala de 

cidadão, somente o governador, a secretária titular da pasta ou outra fonte oficial do 

governo tem a fala repercutida nas publicações.  

Praticamente todas as matérias exibe a fala da secretária ou mencionam o 

governador do Estado como provedor das benfeitorias anunciadas pelos programas do 

governo. As imagens selecionadas para ilustrar as notícias também revelam o destaque 

conferido à titular da secretaria no conteúdo noticioso. A imagem da secretária aparece 

em quatro de 10 publicações que exibem fotos. 

Por meio da análise das pautas produzidas pela instituição no período 

selecionado para o estudo, percebe-se que a maioria dos assuntos diz respeito a direitos 

sociais e civis, e estes sempre relacionados ao anúncio de um programa governamental 

que oferece serviços gratuitos à população, de registro de nascimento e CPF a corte de 

cabelos. Direitos políticos não aparecem na pauta da Secretaria. 

Esses direitos são noticiados como uma ação governamental e dirigidos a 

“beneficiados”, pessoas referidas pelo texto noticioso como: “mulheres negras”, 

“pessoas de baixa renda”, “comunidades quilombolas”, “trabalhadores” e “vítimas de 

violência”, por exemplo. Apesar de servirem de referência para indicar a quem o 

governo está beneficiando, essas pessoas não são ouvidas pela reportagem.  

Pela leitura das notícias publicadas pela Secretaria, pode-se afirmar que a 

Secretaria opta por divulgar ações que revelam a atuação do Governo na promoção dos 
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direitos sociais e alguns direitos civis. Não há sequer uma matéria – no recorte 

selecionado – que se refira ao exercício de direitos políticos, mesmo sendo 2016 um ano 

eleitoral. Nesse sentido, a divulgação das notícias corrobora com o entendimento de 

José Murilo de Carvalho de que, no Brasil, a construção da cidadania passa primeiro 

pela aquisição de direitos sociais. Os direitos civis e políticos são secundários.    

Com base nessa análise preliminar das notícias veiculadas no site da Secretaria 

Cidadã acredito que esse campo do site não contribui de maneira efetiva para a 

consecução dos objetivos que regem a atuação da Secretaria. Não há em nenhuma 

matéria menção a mecanismos que promovam a cidadania, mas há a propaganda de 

ações de governo. A leitura das notícias não empodera o cidadão, a nosso ver, serve ao 

governo que mantem uma imagem de bem feitor. Cidadão empoderado seria aquele que 

ao ler a matéria veiculada pela Secretaria saiba como e onde por si mesmo reivindicar 

os direitos.  

Ao ler conteúdo noticioso do site, o cidadão não recebe orientações de como 

obter o registro do CPF, mas de como fazer isso caso compareça ao evento 

governamental intitulado Ação Cidadã, que de forma itinerante percorre as cidades do 

Estado em instalações temporárias e provisórias. A  notícia não gera conhecimento dos 

direitos, apenas anuncia os direitos que são atribuídos pelo Governo às “pessoas menos 

favorecidas” que, quando o evento se dissipa, continuam dependentes, não se tornam 

autônomas.  

Em relação à sua função de noticiar - ao assumir o compromisso de apenas 

propagar ações governamentais e não se dispor ao diálogo com o cidadão-, o portal 

institucional da Secretaria, a meu ver, não pode ser classificado como ferramenta de 

comunicação pública. É uma publicação institucional que não atende ao interesse 

público, mas ao interesse dos dirigentes. Somente eles têm espaço na divulgação das 

ideias.  
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Resumo 

Entre as visões, valores e princípios do Comitê Internacional Paralímpico, da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) e do Grupo Globo, a intenção deste artigo foi observar e comparar, através da 

metodologia de análise de conteúdo, a cobertura midiática do ponto de vista da comunicação pública feita 

pelo G1 e pela Agência Brasil, ambos os portais de notícias do Grupo Globo e EBC, respectivamente, 

levando em consideração as matérias com o tema “Paralimpíadas” publicadas entre os dias 7 e 18 de 

setembro de 2016. Observou-se uma cobertura majoritariamente voltada às competições, com pouco 

espaço para promover o debate sobre a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, sobre a 

promoção do esporte para este público e sobre ações voltadas à adaptação de espaços urbanos. 

 

Palavras-chave: Paralimpíadas, G1, Agência Brasil, comunicação pública. 

 

Abstract 

Among the visions, values and principles of International Paralympic Committee, Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) and Grupo Globo, the intention of this article was to observe and compare, through 

content analysis methodology, the media coverage from the point of view of public communication made 

by G1 and Agência Brasil, both news websites of the Grupo Globo and EBC, respectively, taking into 

account the news with the topic “Paralympics” published between the September 7th and 18h, 2016. 

There was a coverage mostly focused on competitions, with little space to promote the debate on the 

inclusion of people with disabilities in society, on the promotion of sports for this public and on actions 

aimed to adapt urban spaces. 

Keywords: Paralympics, G1, Agência Brasil, public communication. 
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CONCEITO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

O termo comunicação pública é um conceito com múltiplos significados nos 

estudos acadêmicos. No Brasil, ele acompanha a formação do Estado e seu o significado 

também passou por mutações. Para este artigo, o foco será o conceito alinhado aos 

movimentos contemporâneos, à democracia e ao processo comunicativo que se instaura 

entre o Estado, o governo e a sociedade (BRANDÃO, 2006, p. 1). Não será instrumento 

de pesquisa e análise dos dados coletados a comunicação pública como aquela estatal ou 

científica, como cita Brandão (2006, p. 3 e 5). Para esclarecer o conceito apropriado 

neste artigo, estendem-se a seguir conceitos semelhantes proferidos por outros autores. 

Zémor (2009, p. 214) compreende a comunicação pública como uma modalidade 

formal e promotora de um diálogo voltado a cidadania e ao interesse público. Mesmo 

reconhecendo a atual mistura entre o setor privado e público, o autor crê na 

possibilidade de uma prática da comunicação que possa contribuir para identificar a 

utilidade pública, alimentar o conhecimento cívico, facilitar a ação governamental e 

garantir o debate público. Para o autor, a comunicação pública deve zelar pela 

prevalência do interesse coletivo, buscando o intercâmbio de informações de utilidade 

pública e acredita que a boa comunicação das instituições requer transparência, 

qualidade dos serviços oferecidos e respeito ao diálogo.  

Brandão (2006, p. 1), em uma tônica similar a Zémor, afirma que comunicação 

pública é o processo de comunicação que se instaura na esfera pública entre Estado, o 

governo e a sociedade e que se propõe a ser um espaço privilegiado de negociação entre 

os interesses das diversas instâncias de poder constitutivas da vida pública. 

Complementando tal conceito pode-se citar Mello (2004, p.33), que afirma que é nesse 

terreno do público que se encontram as interseções de Estado e sociedade, fazendo da 

interlocução pública condição fundamental para o desenvolvimento de práticas cidadãs, 

democratizantes e inclusivas.  

 

G1 E AGÊNCIA BRASIL 

A Agência Brasil é uma agência de notícias pública gerida pela Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC), uma empresa pública criada em 2007 para também administrar 
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emissoras de rádio e canais de televisão. A EBC, sua gestora, tem entre seus valores e 

princípios o compromisso com a comunicação pública, a defesa dos direitos humanos e 

do exercício da cidadania, os quais são detalhados no Manual de Jornalismo da EBC: 

Princípios - fomento à construção da cidadania, ao aperfeiçoamento da 

democracia e à participação da sociedade; (...) garantia da expressão 

da diversidade social, cultural, regional e étnica e da pluralidade de 

ideias e de percepções da realidade e dos fatos que são objeto de 

cobertura do jornalismo da EBC. Valores (...) - discriminação – 

rejeitar todas as formas de discriminação relacionadas com as 

condições e escolhas legítimas dos cidadãos, como crença religiosa, 

filosófica, de pensamento e organização política, de classes, etária, de 

origem étnica, racial, de gênero ou de orientação sexual (GRUPO DE 

TRABALHO EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO, 2013). 

Por sua vez, o Grupo Globo, grupo de mídia privado, tem entre seus negócios o 

Globo.com, o qual mantém sob a orientação da Central de Globo de Jornalismo o portal 

de notícias G1. Entre seus princípios editoriais, o grupo afirma que 

defenderá intransigentemente o respeito a valores sem os quais uma 

sociedade não pode se desenvolver plenamente: a democracia, as 

liberdades individuais, a livre iniciativa, os direitos humanos, a 

república, o avanço da ciência e a preservação da natureza (GRUPO 

GLOBO, 2011). 

 

PARALIMPÍADAS 

Os Jogos Paralímpicos acontecem desde 1960, quando foi realizada a primeira 

edição em Roma, na Itália, e surgiu a partir de competições esportivas entre militares 

feridos durante a Segunda Guerra Mundial. Realizada a cada quatro anos, participam 

das Paralímpiadas atletas com algum tipo de deficiência física ou mental, sendo este o 

maior evento esportivo envolvendo paratletas, como são conhecidos. A última edição 

foi realizada no Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 7 e 18 de setembro de 2016. 

A visão do Comitê Paralímpico Internacional, organizador das Paralimpíadas, é 

habilitar paratletas a alcançarem a excelência esportiva para inspirar e emocionar o 

mundo, e o órgão define inspirar e emocionar como tocar o coração de todas as pessoas 

para uma sociedade com mais equidade (grifo meu). 
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A COBERTURA DOS JOGOS 

Diante desta perceptível conexão entre as visões, valores e princípios do Comitê 

Internacional Paralímpico, da EBC e do Grupo Globo, surgiu a ideia de comparar a 

cobertura jornalística realizada pelos portais de notícia Agência Brasil e G1 do ponto de 

vista deste processo voltado à promoção da cidadania e inclusão social que é a 

comunicação pública, conceito este aprofundado anteriormente neste artigo. 

Para isso, foram analisados textos publicados entre 7 e 18 de setembro de 2016, 

quando foram realizadas a cerimônia de abertura e de encerramento dos jogos, 

respectivamente. Utilizando os mecanismos de busca dos portais, foi utilizada a palavra-

chave “paralimpíadas” e os retornos obtidos foram 55 notícias publicadas pelo G1 e 154 

publicadas pela Agência Brasil, totalizando 209 publicações
3
. 

Com o auxílio do software de análise de dados qualitativos NVivo, foi utilizado o 

método de análise de conteúdo proposto por Bardin (1977) para analisar tais notícias. 

Vale citar que foram omitidos desta análise os títulos das matérias, as fotografias e suas 

legendas, pois o software não processou fielmente estes elementos nas matérias 

extraídas do G1. Assim, o corpus envolve apenas e tão somente os textos. 

Realizada a codificação dos textos, chegou-se ao número de 83 códigos 

identificados (tabela 1), variando desde a cobertura das competições realizadas durante 

o evento até debates sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serem realizados 

simultaneamente. 

                                                           
3
 O arquivo com a relação dos hiperlinks das notícias está disponível em <http://osf.io/skd3w>. 
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1 Unificação Jogos Olímpicos e Paralímpicos 43 Treinamento paratleta 

2 Jogos Olímpicos 44 Orientação técnica para equipe - paratleta 

3 Visita chefe de Estado 45 Tecnologia esportiva 

4 Visita representante de Estado 46 Patrocínio paratleta 

5 Relação Brasil e Portugal 47 Resultados esportivos 

6 Ações do Estado para o esporte paralímpico 48 Atuação esportiva do paratleta/equipe 

7 Ações do Estado para pessoas com deficiência 49 Capacidade física do paratleta 

8 Entraves legais para acessibilidade 50 Objetivo esportivo paratleta 

9 Atuação do poder judiciário 51 Apoio amigos e familiares do paratleta 

10 Exemplo de cidade para pessoas com deficiência 52 Apoio torcida 

11 Cobertura esportiva Jogos Paralímpicos 53 Atividades do paratleta além das competições esportivas 

12 Meta de medalhas 54 Comparação entre pessoas com deficiência 

13 Explicação sobre a modalidade esportiva paralímpica 55 Comparação paratletas e pessoas sem deficiência 

14 Atuação histórica do Brasil nos Jogos Paralímpicos 56 Cotidiano de pessoas com deficiência 

15 História dos Jogos Paralímpicos 57 Deficiência paratleta 

16 Produto de marca patrocinadora dos Jogos 

Paralímpicos 

58 Descrição paratleta 

17 Produtos oficiais 59 Relacionamento social entre paratletas 

18 Experiência como voluntário 60 Opinião popular sobre Jogos Paralímpicos 

19 Voluntários 61 Posicionamento em relação à deficiência 

20 Números dos Jogos Paralímpicos 62 Preconceito 

21 Clima e tempo durante Jogos Paralímpicos 63 Benefício da prática esportiva em pessoas com deficiência 

22 Incidente durante Paralimpíadas 64 Inclusão 

23 Mascotes 65 Respeito à pessoa com deficiência 

24 Acidente durante a competição 66 Superação 

25 Agenda esportiva 67 Inspiração próximas gerações 

26 Lixo 68 Motivação para competir 

27 Serviço Jogos Paralímpicos 69 Legado Jogos Paralímpicos 

28 Atendimento clínico hospitalar 70 Universalidade 

29 Orientações transporte 71 Agradecimento do paratleta 

30 Infraestrutura segurança 72 Problemas urbanos para pessoas com deficiência 

31 Infraestrutura transporte 73 Degeneração capacidade física paratleta 

32 Atrações culturais e de lazer 74 Degeneração pessoa com deficiência 

33 Objetivo cerimônia de abertura 75 Consequências da vida sem deficiência para a vida com 

deficiência 

34 Objetivo cerimônia encerramento 76 Vida pregressa à condição de pessoa com deficiência 

35 Ingressos 77 Trajetória vida paratleta 

36 Conceito cerimônia de abertura 78 História da pessoa com deficiência 

37 Descrição cerimônia de abertura 79 Ex-atletas paralímpicos 

38 Descrição cerimônia encerramento 80 Como a pessoa com deficiência tornou-se paratleta 

39 Crime contra turistas 81 Como o indivíduo tornou-se pessoa com deficiência 

40 Cobertura jornalística Parque Olímpico 82 Profissionais com deficiência 

41 Chegada dos paratletas para os Jogos Paralímpicos 83 Acessibilidade Parque Olímpico 

42 Pesquisa com turistas     

Tabela 1 - Lista de códigos 
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A partir dos códigos gerados, foram criados gráficos de hierarquia entre eles para 

observar quais foram os mais utilizados na cobertura realizada pela Agência Brasil e 

pelo G1. 

 

Gráfico 1 - Gráfico de hierarquia de código - cobertura Agência Brasil 
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Gráfico 2 - Gráfico de hierarquia de código - cobertura G1 

 

A partir dos gráficos 1 e 2, pode-se concluir que a cobertura da Agência Brasil 

teve uma preocupação maior (e até mesmo óbvia) em cobrir as competições, já que se 

trata de um evento esportivo. Além disso, situou o leitor no mundo dos esportes 

paralímpicos explicando as peculiaridades das modalidades e deu breves históricos 

sobre a atuação esportiva dos paratletas.  

Em um segundo nível, pode-se assim dizer, a Agência Brasil destacou o apoio da 

torcida aos atletas paralímpicos, a atuação do Brasil nas edições anteriores dos jogos e 

descreveu como aqueles paratletas tornaram-se pessoas com deficiência. Temas como 

superação de dificuldades e obstáculos dos paratletas e qual foi o legado dos Jogos 

Olímpicos para o país e o esporte aparecem logo em seguida. 

O portal G1, por sua vez, fez uma cobertura menos focada na competição, até 

porque o Grupo Globo possui outro portal focado na cobertura de esportes, o Globo 

Esporte, que não faz parte do escopo deste artigo. Assim, percebe-se que o G1 realizou 

uma cobertura mais voltada à disseminação de informações de serviço a respeito dos 

jogos, com exceção à cobertura da cerimônia de abertura. Tiveram destaques as atrações 
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culturais e de lazer, as informações sobre o transporte e trânsito no Rio de Janeiro e 

sobre a disponibilidade de ingressos. Em segundo nível, o portal destaca a opinião dos 

visitantes e da torcida sobre a importância da realização dos Jogos Paralímpicos e o seu 

legado para o país e o esporte. 

Diante das observações feitas sobre a cobertura das Paralimpíadas realizada pela 

Agência Brasil e G1 e levando em consideração o conceito de comunicação pública 

aqui abordado, pode-se afirmar que a cobertura da competição esportiva teve um 

destaque muito maior e sobrou pouco espaço para temas importantes como o debate 

sobre a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, sobre a promoção do esporte 

para este público e sobre ações voltadas à adaptação de espaços urbanos para esse grupo 

de pessoas. Isso pode ser notado em uma observação individual da cobertura realizada 

por cada portal como se comparadas entre si. Tanto no G1 quanto na Agência Brasil o 

espaço voltado para a promoção da cidadania, neste caso, foi pequeno.  
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Comunicação assimétrica, microinstituições locais e a defesa de
direitos de um povo indígena1

Asymmetric communication, local microinstitutions and the rights

protection of an indigenous people
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Resumo: 

Este  trabalho  visa  discutir  a  importância  da  comunicação  interna  em  pequenas

organizações comunitárias. Tal as que existem em sociedades tradicionais, que muitas

vezes  vivem  os  impactos  de  vetores  desagregadores  de  seus  modos  de  vida.  É  a

assimetria de capacidades na relação com esses stakeholders que gera fragilidade na

defesa de seus interesses. Assimetria que será propositivamente modelada em um jogo

e discutida através de um documento de consulta do povo Munduruku, elaborado para

se interpor à construção de uma hidrelétrica.

PALAVRAS-CHAVE: Micro instituiçoes; Informação assimétrica; Sistemas;

Abstract:

This paper aims to discuss the relevance of institutional communication in small local

organizations. As those found in traditional societies, that are prone to the impacts

generated by the main drivers of cultural and social disagregation. Their fragility as unic

societies  lay  in  an  assimetric  relationship  with  these  external  stakeholders.  That

configuration will  be  shown in  a  game model  and will  be  discussed using for  that

purpose a protocol  elaborated by the Munduruku people to engage against  a dam

project.

KEY WORDS: Micro-institutions; Asymmetric information; Systems theory; 
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1 - Introdução:

A teoria das organizações estabelece uma tipologia das instituições (Robbins et,

al.,  2008).  E  em  geral  percebe  menos  interesse  pela  comunicação  em  pequenas

organizações,  que  são  geralmente  menos  complexas.  O  presente  paper  discutirá  a

relevância  da  comunicação  em  instituições  de  tal  perfil.  Sendo  a  base  para  o

fortalecimento de movimentos sociais através da construção de relações isonômicas

com outros atores, para a defesa de interesses e direitos (Duarte e Monteiro, 2014). 

O combate aos efeitos negativos gerados pelos vetores do desmatamento e de

transformação  do  território  onde  vivem  povos  indígenas  ocorre  em  de  todos  os

continentes e em maior grau nos países com menor nível de desenvolvimento. Essas

sociedades se encontram em situação de singular fragilidade diante desses processos,

que invariavelmente estão interligados à grande agricultura comercial  globalizada, à

construção de grandes obras de infraestrutura e a atividades mineradoras e extrativas

(Castro, 2014). 

A  assimetria  de  informações  e  de  capacidades  de  interposição  entre  essas

sociedades e stakeholders externos é uma de suas maiores fraquezas. É nesse processo

que  as  instituições  locais  passam  a  ser  percebidas  como  elementos  singulares  de

organização e mobilização.

A superação da ausência de inputs e portanto de processamento dos mesmos é

um elemento sistêmico fundamental.  A partir do que seria possível  definir regras e

critérios  de  engajamento  com  esses  stakeholders  externos.  E  mesmo  sem  uma

isonomia  perfeita  isso  garantiria  a  construção  de  termos  de  interposição  a  esses

vetores. O que remete a dois conceitos de interesse: o funcionamento da ação coletiva,

nos termos colocados por Mancur Olson (2000) e autores posteriores. E ao conceito de

autorregulação da Teoria dos Sistemas (Winkin, 2014).

2. O Jogo do Atravessador ou do Ultimato

A teoria dos jogos é aplicada no estudo de processos de interação entre dois ou

mais  agentes  racionais  que  possuem  interesses  divergentes.  As  modelizações

resultantes da aplicação desses jogos indicam os principais desafios a serem superados

por um ou pelos dois agentes. De tal forma que os modelos permitem a intelecção

sobre dilemas reais e eventualmente formas de atuar sobre esses. 



O jogo do atravessador apresenta uma situação de informação imperfeita, que

prevê apenas uma ação da parte de cada jogador (Jackson, 2011). Nele, um primeiro

agente “A”, informado e com capacidade de calcular os benefícios que pode auferir,

tem a prerrogativa de realizar a primeira ação, que é uma oferta monetária fixa em

uma relação de troca qualquer. O segundo agente “B”, tem a prerrogativa de reagir e

possui apenas duas possibilidades de ação: de aceitar ou rejeitar a proposta feita. Caso

ele rejeite a oferta,  não há transação entre os dois  jogadores.  E  caso ele aceite,  a

transação  será  concluída  de  acordo  com  os  termos  do  agente  “A”,  sem  processo

negociador.

Tabela 1: Tabela com resultados no Jogo do Atravessador

Agente “B” aceita Agente “B”
rejeita

Hipótese do Agente “B” com
acesso autônomo a informações

Agente  “A”  faz  a
proposta  inicial  com
uma  oferta  inferior  à  o
mercado 

2+d, 2-d
(ganho superior, com taxa de

intermediação), (ganho inferior: valor de
mercado menos taxa de intermediação)

0,0 -

Hipótese  do Agente  “A”
ausente -

-

2-d, 2+d
(ganho “normal”, praticado pelo
mercado), (ganho superior, sem

taxa de intermediação)

Neste jogo, o agente “B” incorre em um alto custo ao recusar a proposta, uma

vez que não realizará ganho algum, nem mesmo um que lhe seja desfavorável. O que é

um  dilema importante  para  uma  comunidade  local  hipotética,  com  baixo  nível  de

capacidades e sem acesso a informações e recursos.

 Gráfico 1: Diagrama do Jogo do Atravessador



Em sua aplicação, o jogo mostra o dilema vivido por uma comunidade local ao

não  dispor  de  autonomia  econômica  e  política.  E  o  interesse  pelo  Jogo  do

Intermediário reside em demonstrar esse impasse. E para superá-lo duas ações devem

ser adotadas, de acordo com a configuração que traz:

 realizar  a  ruptura  com  a  lógica  dessa  relação,  através  do  acesso  a

informações estratégicas

 sistematizar  posicionamentos  e  regras  de  engajamento  com

stakeholders externos

Em nível local, isso significa:

(a) O  incentivo  à  codificação  de  regras  costumeiras,  que  definirão  critérios  e

objetivos  gerais.  Ou seja,  as  definições  adotadas  para  tratar  as  informações

provenientes  do  feedback,  essencialmente  internos,  relacionados ao sistema

como um todo. 

(b) Realização de coordenação e troca de informações para a tomada de decisões.

Ou  seja,  a  interpretação  das  informações  recebidas  do  output,  envolvendo

todos os subsistemas, as diferentes organizações comunitárias.

(c) A  implementação  de  ações  de  controle  sistêmico.  Ou  seja,  a  operação  do

mecanismo  de  homeostase,  reagindo  às  informações  externas  (oriundas  de

outros stakeholders) e com uma orientação das ações dos subsistemas internos.

3 – O protocolo de consulta do povo Munduruku do Tapajós



O governo brasileiro, após viabilizar a construção da hidrelétrica de Belo Monte

no Rio Xingu e de Santo Antônio e Jirau no Madeira, começou a preparar o leilão da

hidrelétrica de São Luiz do Tapajós, que seria uma das maiores do mundo. O lago da

hidrelétrica alagaria uma ampla região com aldeias indígenas da etnia Munduruku, que

habitam 130 aldeias nessa região.

De  acordo  com  a  legislação  brasileira  de  licenciamento  ambiental  e

internacional como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho que o

país é signatário, existe a obrigatoriedade de se promover a consulta livre, prévia e

informada das populações impactadas por obras desse tipo. Durante o processo de

preparação do leilão e como forma de cumprir com as exigências legais, o governo

federal executou uma série de ações. 

As consultas exigidas foram realizadas, em desconformidade com a lei e a ética.

Por exemplo, elas foram realizadas em prédios fechadas, com a participação de pessoas

escolhidas pelo governo para se dizerem representantes de movimentos sociais, com

acesso restringido pela Força Nacional e outras instituições que foram expressamente

deslocadas  pra  esses  locais.  Em seu relatório  final,  o  governo federal  afirmou que

consultas  tinham  sido  realizadas  e  que  portanto  a  preparação  do  leilão  para  a

construção da obra poderia ser continuada. 

O povo Munduruku não foi consultado e muito menos de forma livre, prévia e

informada. Elas ocorreram de forma posterior, para dar um ar de validação. Além disso

não  houve  discussão  sobre  os  aspectos  técnicos,  configurando  uma  assimetria  de

informações insuperável por meios próprios. Apoiados pelo Ministério Público Federal,

por  movimentos  sociais,  organizações  e  universidades  federais,  os  Munduruku

conseguiram postergar em vários momentos a tramitação do processo de autorização

para a realização do leilão. Eles organizaram no final de 2014 um longo trabalho de

consulta interna envolvendo mais de 200 representantes em uma aldeia, que gerou um

protocolo de consulta.

Esse documento estipulou os critérios que devem ser respeitados para que se

sintam consultados de fato. Dentre esses, pode-se destacar os seguintes pontos:

1. Sobre  o  momento  e  ética na  consulta:  “o  governo  não pode  nos  consultar

apenas quando já tiver tomado uma decisão. A consulta deve ser antes de tudo

e as reuniões devem ser em nosso território”.

2. Sobre a dimensão do tempo: “Quando o governo federal vier fazer consulta na

nossa aldeia, eles não devem chegar à pista de pouso, passar um dia e voltar.

Eles têm que passar com paciência com a gente. Eles têm que ouvir a nossa

conversa”.



3. Sobre  seus  saberes:  “As  reuniões  devem  ser  na  língua  Munduruku.  Nessas

reuniões, nossos saberes devem ser levados em consideração, no mesmo nível

que o conhecimento dos pariwat (não índios). Porque nós é que sabemos dos

rios, da floresta, dos peixes e da terra”

4.  Sobre  a  liberdade  para  proferir  posicionamento:  “Para  que a  consulta  seja

realmente livre,  não aceitaremos pariwat (não índios)  armados nas reuniões

(Polícia  Militar,  Polícia  Federal,  Polícia  Rodoviária  Federal,  Exército,  Força

Nacional de Segurança Pública, Agência Brasileira de Inteligência)”. 

Esse  documento  demarcou  uma  posição,  que  de  outra  forma  não  seria

escutada. E é a efetivação de uma ruptura diante de um ultimato colocado a eles.

4 – Conclusão

As  pequenas  instituições  locais,  como  associações,  comitês,  o  direito

consuetudinário  podem possuir  importantes  vantagens  com relação às  organização

maiores, como as do estado. Dentre essas vantagens, para sociedades tradicionais, há

o  nível  relevante  de  legitimidade  e  capilaridade.  Para  o  caso  aqui  discutido,  a

valorização dessas microinstituições é estratégica. 

Esse  paper  quis  trazer  propositivamente  essa  temática,  com  o  aporte  de

modelos e alguns elementos matemáticos, que ainda precisam ser refinados (Nogueira

e Castro, 2014). Mas visam o apoio às estratégias de organização e às mobilizações de

enfrentamento  aos  stakeholders  apontados,  construídas  por  populações

marginalizadas e sem voz. A abordagem realizada, se coadunando com a literatura,

visou  contribuir  para  o  entendimento do papel  desempenhado pela  circulação das

informações e os fluxos comunicacionais (Nassar, 2012; Castro, 2008, 2009). 

Uma  última  observação  pode  ser  feita  sobre  as  metodologias  comunitárias

participativas  –  como  o  protocolo  de  consulta  Munduruku.  Elas  tendem  a  ser

abrangentes e levantar as agendas de desenvolvimento humano, de defesa de direitos

humanos e de proteção ao meio ambiente. Ora, esses três campos constituem novas

agendas, que embutem novos valores, e são em grande parte frutos da transformação

das sociedades nacionais nas últimas décadas. E uma eventual unificação dessas novas

agendas, visualizadas nas operações das micro instituições locais, pode vir a colocar

balizas a outras agendas predominantes. Ou seja, às relações econômicas e de poder.

Relações  essas,  que  estão  na  própria  origem  dos  vetores  do  desmatamento,  da

despossessão territorial e da desagregação social. 
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Uma Análise do Conteúdo Político Produzido e Veiculado na Televisão 

Educativa Piauiense na Perspectiva da Economia Política da 

Comunicação1
 

Diego Lopes da Silva Alves2 
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Resumo 
A pesquisa buscou identificar, por meio da análise de conteúdo, se as características do jornalismo 

público definidas no Manual de Jornalismo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) são consideradas 

na produção de matérias de cunho político exibidas nos telejornais da TV Antares, emissora educativa 

piauiense. A análise teve ainda como parâmetro as características desse modelo de emissora, como a 

prática cidadã e programação diferenciada da televisão comercial e base teórica na Economia Política da 

Comunicação. Foi possível identificar a interferência política na produção de conteúdo, motivada pelo 

financiamento integral por recursos públicos controlados pelo Governo. 

 

Palavras-chave: Televisão pública, TV Antares, Política, Piauí 
 

Abstract 

The research sought to identify, through content analysis, whether public journalism characteristics 

defined in Manual Journalism Brazil Communications Company (EBC) are considered in the production 

of political nature of materials displayed on the TV news TV Antares, educational broadcaster piauiense. 

The analysis was also as a parameter the characteristics of this station model as citizen practice and 

differentiated programming of commercial television and theoretical basis of the Political Economy of 

Communication. It was possible to identify the political interference in the production of content, driven 

by full funding for public resources controlled by the government. 

 

Keywords: Public television, TV Antares, Policy, Piauí 
 

Introdução 

 

A TV Antares, televisão educativa piauiense, iniciou suas transmissões em 

1986. A emissora integra a Rede Pública de Televisão e retransmite a programação da 

TV Brasil. O vínculo da emissora com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sugere 

uma orientação de suas práticas jornalísticas norteadas pelo Manual de Jornalismo da 

EBC (2013), que indica os princípios, valores, objetivos e diretrizes para a comunicação 

pública no Brasil, além de parâmetros e orientações profissionais. 
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Diante desse contexto, esta pesquisa tem como objeto de estudo o conteúdo 

político produzido e veiculado nos dois telejornais da TV Antares: Jornal Antares e 

Antares Notícias. Como a emissora é financiada apenas por recursos públicos, buscou-

se perceber por meio da análise de conteúdo se existe influência, ou não, do Governo no 

agendamento das notícias. Para tanto, foram observados 28 programas, com total de 126 

matérias, referentes aos meses de janeiro, agosto, setembro de 2015 e fevereiro, março 

de 2016. Diante de problemas técnicos de controle e armazenamento de dados por parte 

da TV, a amostra foi definida aleatoriamente. 

A análise tem como referencial teórico a Economia Política da Comunicação 

(EPC), que segundo Mosco (1999, p. 98) “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”. 

Ainda de acordo com o autor, “a economia política tem constantemente 

salientado o objetivo de compreender a mudança social e a transformação histórica” 

(MOSCO, 1999, p. 99). Nesta pesquisa, essa compreensão é dada quando se reflete 

historicamente como se deu a formação da TV Antares e quais os resultados desses anos 

no atual modelo de produção de conteúdo e agendamento de notícias.  

Para chegar às reflexões, o trabalho foi estruturado em duas partes. 

Inicialmente é apresentada a história da TV Antares e a incidência política que afetou 

diretamente a emissora por parte do Estado, aonde a cada mudança governamental a 

estrutura administrativa e editorial da televisão também se transformou. Percebeu-se 

que essa interferência ainda é comum e se reflete na rotina produtiva quando a fonte 

oficial predomina em determinadas pautas, deixando evidente que a emissora foi usada 

para promover o Governo perante a opinião pública. 

  

TV Antares: a emissora educativa piauiense 

 

A televisão educativa chegou ao Piauí na década de 1980. No decorrer desta 

história, é possível perceber uma variação na estrutura técnica e pessoal da emissora 

desencadeada por ações políticas. As interferências também são percebidas na 

programação e linha editorial. Existe uma inconstância na nomenclatura da TV e sua 

cronologia está organizada em cinco fases (ALVES, 2014): 1) TV Educativa do Piauí 
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(1985-1987); 2) TV Antares (1987-1991); 3) TV Educativa do Piauí (1991-1995); 4) 

TV Piauí (1995-2003); 5) TV Antares (2003-atualidade). 

A Televisão Educativa do Piauí foi implantada oficialmente no dia 10 de maio 

de 1986. Na ocasião foram inauguradas apenas as instalações da emissora, no bairro 

Monte Castelo, zona sul de Teresina. Naquele momento, o governador Hugo Napoleão 

saía do cargo para lançar candidatura ao Senado. Mais de cinco meses depois, já na 

gestão de José Raimundo Bona Medeiros (PFL), vice-governador que assumiu o 

governo, no dia 28 de outubro de 1986, a emissora finalmente disponibilizou o serviço, 

retransmitindo em caráter experimental a programação da TVE do Rio de Janeiro. 

Mesmo com o início das atividades, a emissora piauiense ainda não estava 

estruturada para cumprir sua missão no Estado. Além dos problemas técnicos, a 

televisão esbarrava na falta de mão de obra especializada. A equipe era formada por 

professores e não por jornalistas. 

A fim de suprir as deficiências e começar a produzir conteúdo, o Governo do 

Estado recorreu à agência de publicidade Convence Comunicação para realizar 

programas. Até o final do mandato de Bona Medeiros, cinco programas foram 

realizados por meio da parceria: TVE Notícias, TVE Debate, TVE Cultura, TVE 

Educação e TVE Esporte. 

Além de escasso, o conteúdo da emissora não seguia um padrão de qualidade e 

a programação era irregular. Era constante reprise dos programas (Jornal O Dia, 22 jan. 

1987, p.2), o que indica que a TVE era gerenciada sem um planejamento de ações. 

Nas eleições de 1986, Alberto Tavares Silva (PMDB) foi eleito governador, 

administrando o Piauí pela segunda vez – de 1987 a 1991. O ideal de modernidade, 

característico de sua política na primeira gestão (1971-1975), foi proposto à TVE Piauí. 

Visualizando falhas no formato da emissora deixado pelo governador anterior, Alberto 

Silva convidou para administrar a TV o carioca José Carlos Asbeg. Com formação em 

cinema pela Polytechnic of Central London, Inglaterra, e experiência profissional na TV 

Globo e TV Nacional, o cineasta aceitou a proposta e informou ao governador que 

precisava levar uma equipe para desenvolver o trabalho na televisão piauiense. Em 

princípio, o também cineasta formado em Londres Chaim Litewski se transferiu para o 

Piauí.  
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Para atender às expectativas de um novo formato para a TV, os professores que 

ocupavam parte do quadro funcional foram desvinculados da emissora. Um grupo 

formado em sua maioria por estudantes de jornalismo foi contratado para desenvolver o 

projeto pensado para a televisão. Como não tinham experiência profissional na área, 

foram promovidas oficinas. Para desenvolver o trabalho, integraram a equipe outros 

dois profissionais do eixo Rio-São Paulo e que tinham experiência com televisão, 

cinema e telenovela: Tomil Gonçalves e Roberto Machado Júnior. De acordo Asbeg 

(2012), eles “ensinaram roteiro, ensinaram edição, ensinaram produção, ensinaram 

texto, ensinaram fotografia, ensinaram câmera, ensinaram iluminação. Ensinaram como 

se fazia um programa”.  

Em 30 de dezembro de 1987, a Lei Ordinária nº 4.178, aprovada na 

Assembleia Legislativa do Piauí, autorizou o Poder Executivo a extinguir a FADEP, e 

instituir a Fundação Antares – Rádio e Televisão Cultural e Educativa do Piauí. Com a 

medida, a TVE-Piauí passou a ser TV Antares. 

Mesmo com o ideal de autonomia proposto para a TV Antares na Lei Ordinária 

nº4.178/1987, a interferência política se tornava visível em alguns momentos da 

emissora. Para registrar o primeiro ano do governo Alberto Silva foi produzido o 

documentário “Piauí 88 – Estado de Transformação”. O vídeo enaltece a gestão do 

governador enfocando a geração de empregos, entrega de casas populares, obras, bem 

como a expansão da energia elétrica para o interior do Estado. Outro documentário com 

caráter semelhante foi “Barca do Sal”. O filme teve narração e entrevistas realizadas 

pelo jornalista Pedro Bial, da Rede Globo. “Foi um pedido. Tinha que trazer um cara de 

impacto. Tinha que enfeitar o pavão. A viagem foi um fiasco. O navio encalhava toda 

hora” (ASBEG, 2012). 

Apesar do conteúdo promocional da gestão do governador, rotineiramente a 

emissora explorou o serviço de radiodifusão para produzir e veicular conteúdo de 

caráter cultural, educativo e informativo. A TV Antares alcançou o cenário nacional 

com alguns documentários veiculados na Rede FUNTEVÊ e foi reconhecida 

estadualmente com condecorações. Em 1990, o programa “Encena” recebeu o Prêmio 

Talentos da Comunicação na categoria melhor programa local e o “Esporte Antares” 

ganhou o Troféu Carlos Said pelo incentivo ao esporte amador e profissional no Piauí. 
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Em outubro de 1990 o eleitorado piauiense voltou às urnas para indicar o novo 

representante ao cargo de governador do Estado. O pleito foi novamente marcado pela 

disputa centralizada entre o PFL e o PMDB. Antônio de Almendra Freitas Neto (PFL) 

foi eleito no segundo turno e iniciou seu mandato em março de 1991. A posse foi 

transmitida ao vivo pela TV Pioneira em cadeia com a emissora educativa. De acordo 

com matéria publicada no Jornal Diário do Povo, em 16 de março de 1991, um estúdio 

foi montado dentro do plenário da Assembleia Legislativa aonde foi veiculada a 

solenidade.  

Na nova gestão, a TV Antares foi extinta e a emissora voltou a ser Televisão 

Educativa do Piauí.  No dia 27 de março de 1991, Freitas Neto assinou a Lei estadual nº 

4.382, que dispõe sobre a organização oficial do Governo e fixa as diretrizes para a 

administração pública. O capítulo XXV do regulamento lista os órgãos e entidades 

extintos pelo poder executivo, dentre eles a Fundação Antares – Rádio e Televisão 

Educativa e Cultural do Piauí, que teve suas atribuições transferidas novamente para a 

FADEP. Parte da equipe que foi desvinculada da emissora voltou a trabalhar na TV, que 

passou a ser dirigida pelo professor Francisco de Assis Barreto.  

Assim como ocorreu em gestões anteriores, a TVE Piauí sofreu injunções 

diretas da política governamental. Os interesses predominantes no governo atuaram 

diretamente na televisão. Semelhante à cooperação entre TV Pioneira e TV Educativa 

para a transmissão da posse de Freitas Neto, a admissão de Jesus Tajra na presidência 

do Diretório Regional do PFL no Piauí também foi transmitida ao vivo em canal de 

televisão. 

Assim como ocorreu nas duas eleições anteriores, o pleito de 1994 mais uma 

vez esteve polarizado entre chapas apoiadas por PFL e PMDB. Francisco de Assis 

Moraes Sousa, o Mão Santa (PMDB), foi eleito e futuramente reeleito por mais quatro 

anos. A TV Educativa iniciou o governo Mão Santa vinculada à Secretaria de Educação 

e com apenas dois telejornais no ar. Ao assumir o comando da TV nesse período, o 

jornalista Raimundo Rosa de Sá, conhecido por Cazé, enfrentou dificuldades por falta 

de recursos. 

No primeiro mandato do governador Mão Santa, a TV Educativa passou a ser 

chamada TV Piauí. Não existe decreto ou outra norma legal que indique a mudança. A 

modificação do título se deu pela incorporação de um nome fantasia. À época o diretor 
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da emissora era o jornalista Genésio Araújo, que decidiu pela substituição para tirar a 

ideia de televisão educativa por achar que essa definição era responsável pela baixa 

audiência (VAL, 2014). 

A TV Piauí assumiu uma postura governamental na cobertura jornalística. O 

agendamento das notícias divulgadas ao vivo ao longo da programação era estabelecido 

a partir das atividades do Chefe de Estado e da primeira dama, Adalgisa Moraes Sousa. 

Além das pautas definidas por interesses políticos, a TV Piauí começou a 

veicular conteúdo sensacionalista em alguns programas, que adotavam estratégias 

apelativas para atrair o telespectador e aumentar a audiência. Geralmente também se 

caracterizavam pela presença do grotesco, copiando formatos da televisão nacional de 

caráter comercial.  “Havia um programa alternativo, apresentado por Pedro Silva, onde 

ele misturava desde cobertura policial na delegacia à mulheres seminuas dentro de uma 

banheira” (VAL, 2014). 

Igualmente como ocorre nas emissoras comerciais, a TV Piauí abriu espaço 

para o financiamento privado com a inserção de anúncios no intervalo dos programas. 

De acordo com a diretora de jornalismo, não existia um departamento comercial, mas 

foi uma época de intensa participação da publicidade na televisão. “Os programas mais 

onerosos buscavam seus meios de produção e esse suporte veio com os anunciantes. A 

gente recebia o anúncio, nada era feito na TV, e o veiculávamos no intervalo dos 

programas como patrocinadores” (VAL, 2014).  

Nas eleições de 2002, José Wellington Barroso de Araújo Dias (PT) foi eleito 

governador do Piauí – que viria ser reeleito por mais quatro anos no pleito de 2006 e 

eleito novamente nas eleições de 2014. No início do primeiro mandato, o chefe do poder 

executivo assinou a Lei Complementar nº 30, de 17 de julho de 2003, que instituiu a 

Fundação Rádio e Televisão Educativa do Piauí. O órgão adotou o nome fantasia de 

Fundação Antares e voltou a ter personalidade jurídica de direito público, autonomia 

administrativa e financeira e plena gestão de seus bens e recursos.  

A TV Antares ficou três anos e meio sem funcionar desde o início da 

administração de Wellington Dias. Nesse período, a televisão foi tecnicamente 

modernizada com investimentos em ilhas de edição, câmeras, informática, iluminação, 

cenário e veículos. Uma nova equipe foi contratada pelo Governo por meio de prestação 

de serviço. O grupo de jornalistas foi mesclado por profissionais já experientes do 
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mercado piauiense com outros recém-formados. Antes de iniciarem as transmissões, 

oficinas de capacitação foram realizadas para especializar os empregados em produção 

da TV, edição de texto e reportagem. A equipe técnica também recebeu treinamento 

como nas áreas de filmagem e edição de vídeo. 

Logo após a instituição da EBC em 2007, a TV Antares aderiu ao projeto da 

Rede Pública de Televisão. De acordo com Teixeira (2013), a televisão pública 

piauiense iniciou a parceria com a TV Brasil acreditando que essa cadeia de emissoras 

resultaria, com o passar do tempo, em independência e autonomia das TVs perante o 

Governo ou as instituições que as mantinham. 

 

O conteúdo político nos telejornais da TV Antares 

 

O Governo, em esfera federal e estadual, é responsável por subsidiar e 

administrar as emissoras não comerciais no país. Esse vínculo sugere diversos 

questionamentos sobre a interferência do poder político na programação dessas 

emissoras. Segundo o Manual de Jornalismo da EBC (2103, p.53), “a cobertura política, 

na televisão pública, deve ser transmitida de forma apartidária, justa, objetiva, 

autônoma, equilibrada e em sintonia com o interesse público”. Ainda de acordo com o 

documento, esse conteúdo deve proporcionar ao cidadão “os meios para participar, 

compreender e avaliar a maneira como as casas legislativas – federais, estaduais e 

municipais – tratam as questões que interessam à sociedade” (p.54).  

Desde sua reestruturação no governo do petista Wellington Dias, a TV Antares 

começou a produzir conteúdo jornalístico e lançou dois telejornais: Jornal Antares, com 

meia hora de duração, veiculado de segunda-feira à sexta-feira, a partir do meio dia; 

Antares Notícia, também veiculado durante a semana, mas à noite. Os programas se 

mantém há mais de dez anos, colocando-os como os de maior durabilidade ao longo da 

história da emissora.  

Afim de identificar, ou não, a influência do Governo na produção de conteúdo 

dos dois telejornais, uma amostra de 28 programas foi analisada, referentes aos meses 

de janeiro, agosto, setembro de 2015 e fevereiro, março de 2016. Dentro desse total de 

126 matérias, foram identificadas 14 matérias de ordem política, que retratavam a 

gestão do Governo do Estado do Piauí, conforme gráfico abaixo. 
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4. Conteúdo Político

Número de Matérias Exibidas  

FONTE: Elaborado pelos pesquisadores, 2016 

 

Observa-se que janeiro de 2015 foi o mês com maior índice de conteúdo político 

na TV Antares. Isso se dá pelo fato desse ser o período de entrada do novo governador 

eleito, Wellington Dias (início do terceiro mandato). Todas as nove matérias falavam de 

forma positiva de ações do Governador para o Piauí. É realizado também a cobertura de 

eventos com figuras importantes do governo.  

No dia 5 de janeiro de 2015, todo conteúdo transmitido pelo telejornal Jornal 

Antares foi referente à entrada do novo governador no poder e suas metas para a gestão. 

O conteúdo fazia crítica ao antigo governador, José Filho. Nesse mesmo dia, o Antares 

Notícias retransmitiu as mesmas matérias com acréscimo de outra matéria sobre o 

governador.  

De um modo geral, o tempo das matérias referidas ao governo possuía duração 

maior, chegando ao tempo de 7 minutos. Nestas matérias, como fonte, eram ouvidos 

apenas o governador e representantes do mesmo, não dando voz a população.  Segundo 

Perdigão (2010, p.241), o tempo dado a cada matéria “podem indicar, ou não traços de 

uma comunicação burocrática, de um jornalismo declaratório ou mesmo da publicidade 

governamental”.  

Elis Teixeira (2016), coordenadora de produção do Jornal Antares, ao ser 

questionada sobre como ocorre à participação do cidadão na TV, diz que esse 
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envolvimento “é dado no momento da matéria”. Já Aparecida de Oliveira (2016), 

coordenadora de produção do Antares Notícia, fala que o público colabora através de 

sugestões de pautas sobre eventos, quando procuram a emissora para divulgação.  

Ao questionar sobre as mídias sociais, e-mail e site da emissora (desativado há 

mais de seis meses), que poderiam possibilitar a participação, as duas produtoras 

confirmaram que o público poderia entrar em contato com a emissora através destes 

canais, no entanto, o que se percebe é que mesmo a TV dispondo dessas ferramentas de 

comunicação, não há uma aproximação, pois durante os telejornais não alertam ao 

telespectador para essa interação. De todo conteúdo analisado, apenas o Jornal Antares 

do dia 7 janeiro de 2015 fez uma chamada sugerindo ao público para participar 

enviando sugestões para a emissora. Ao não divulgar as possibilidades de participação 

do público, a TV Antares quebra um dos pilares do jornalismo público, que segundo 

Perdigão (2010), é o de servir de meio de expressão e diálogo para o cidadão, devendo 

ser feita para ele e com ele.  

Esta presença do governo no conteúdo da TV Antares só nos mostra a 

interferência realizada por ele na programação, evidenciado o que Becerra et al (2012), 

já havia dito ao falar da inferência dos governos nas televisões públicas na américa 

latina pelo o simples fato dele ser o financiador.     

Entretanto, de acordo com Núbia Ramos (2016), diretora da TV Antares, o 

Governo apesar de financiar a emissora, não interfere na produção do conteúdo. 

Segundo a diretora, o que acontece é que a emissora cobre assuntos do Estado de 

interesse da sociedade, como um projeto do governo que os beneficiem. Núbia Ramos 

afirma ainda que isso não ocorre porque o governo acreditar que a TV Antares tem 

pouca audiência. Marcio Gleu (2016), gerente de jornalismo da emissora, desconsente 

da ideia da diretora ao afirmar que o governo solicita a colaboração da emissora na 

divulgação de serviços feitos para que a população tome conhecimento.  

Ao perguntarmos a Gleu (2016) e Ramos (2016) sobre se a produção da Antares 

era orientada pelo o guia de jornalismo da EBC, e se TV Brasil, emissora afiliada a 

Antares e pertencente a EBC, interferia nos conteúdos produzidos, ambos responderam 

que tem conhecimento do guia e que a emissora procura segui-lo. Entretanto, afirmam 

que a TV Brasil não interfere na produção de conteúdo diário dos telejornais. 
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Além da retransmissão da grade de programação da TV Brasil pela TV Antares, 

o acordo entre ambas é dado quando a EBC solicita produção de conteúdo local para 

veiculação nacional. Gleu (2016) ressalva que nessas matérias é dada uma orientação de 

como produzir, preferindo sempre matérias que dê destaque a língua local, com 

sotaques e identidades do Piauí.  

Ramos (2016) destaca ainda, ao se referir à produção de conteúdo do estado: 

“seria interessante que nós fossemos iguais a EBC, formada por um conselho com a 

participação da sociedade, onde o conselho gestor se reúne mensamente para discutir a 

programação, o conteúdo que vai ser tratado, e onde todas as camadas vertentes (área 

sindical, movimento social, estudantil, professores) tem representatividade para discutir 

e intervir na programação e no conteúdo que vai chegar à casa dos cidadãos”.  

Sobre esta consideração da diretora, Perdigão (2010) fala que os Estados têm 

autonomia para criar seus conselhos, pois segundo ele:  

 

Caberia ao Estado empenhar-se na construção de um sistema público 

de comunicação legitimado pelas decisões da sociedade, pelo interesse 

público, mesmo que tais decisões sejam tomadas de forma paritária, 

com o governo, nunca exclusivamente pelo governo. Não seria o caso 

de interver os organogramas, mas de abri-los aos interessados e 

horizontalizá-los (PERDIGÃO, 2010, p.166). 

 

Mesmo com a presença do Governo nas decisões editoriais da TV Antares, de 

acordo com o número de matérias analisadas na amostra, é pequena a quantidade de 

conteúdo político, o que pode evidenciar uma pequena interferência governamental no 

conteúdo dos telejornais, no qual pode estar relacionado, ou não, com o posicionamento 

de Ramos (2016), sobre a baixa audiência. Além disso, sugere ainda que a emissora não 

pratica o chamado ‘jornalismo chapa branca’, distribuindo sua produção também a 

assuntos sociais, econômicos e culturais, ampliando a oferta de conteúdo para o 

telespectador. 

 

Considerações finais 

 

Igualmente como ocorreu influência ao longo dos anos na gestão e na 

programação da TV Antares, o agendamento das notícias ainda reflete as constantes 
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interferências do Governo na emissora. A voz oficial unilateral prevalece em parte do 

conteúdo, fugindo do princípio participativo proposto no Manual de Jornalismo da 

EBC, e que deveria ser levado em consideração pela emissora piauiense.  

A dependência econômica por parte da TV Antares em relação ao Estado 

reforça esse pertencimento a um sistema político, e esquiva em certos momentos da 

natureza cidadã inerente à uma emissora educativa/pública. Em ‘Mercado Brasileiro da 

Televisão’, Bolaño (2004) deixa claro que suas reflexões se dão às emissoras 

comerciais, todavia, é possível relacionar sua análise às emissoras não comerciais haja 

vista que ambas estão inseridas no mesmo cenário de comunicação e tem vínculos com 

o governo em perspectivas semelhantes por conta dos investimentos. 

Desse modo, segundo o autor, a radiodifusão se desenvolveu por toda parte 

com objetivo de conquistar a simpatia do público. “Pretendem as empresas que a 

reposta do público seja a compra de seus serviços ou de suas mercadorias; pretendem o 

governo e os grupos políticos que têm acesso aos meios uma opinião pública favorável 

a suas posições” (BOLAÑO, 2004, p. 41). 

A dimensão da interferência do Governo sobre a televisão educativa depende 

do modelo de gestão de ambas instituições, incidindo na importância que dão à TV e 

nos interesses com ela a conquistar. No caso específico da TV Antares, para que a 

emissora, de fato, fuja das amarras políticas partidárias, uma alternativa seria a criação 

de um conselho formado por representantes de diversas instâncias da sociedade, 

pluralizando as vozes nas tomadas de decisões e fiscalizando os abusos.  
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O hacktivismo como instrumento de comunicação alternativa e de 

resistência1 

Karen Pacheco Fontenele2 

 

Resumo 

A pesquisa visa traçar as relações existentes entre hacktivismo e comunicação alternativa, tendo como 

escopo as ações do grupo Anonymous de junho a setembro de 2016. O procedimento metodológico 

utilizado é a pesquisa explicativa, tendo como coleta de dados a revisão bibliográfica e a análise de 

conteúdo dos vídeos postados pelo referido grupo em seu canal do Youtube, nesse período, à luz do 

conceito de resistência em Foucault. O foco é o estudo da tendência em utilizar a visibilidade dos portais 

governamentais para disseminar mensagens de protesto.  

Palavras-chave: hacktivismo, comunicação alternativa, resistência, visibilidade. 

Abstract 

The research aims to track the relationship between hacktivism and alternative communication, based on 

the Anonymous group activities performed from june to september 2016. The methodology applied in the 

study is the explanatory research, through the data gathered from literature review and content analysis of 

the videos posted by this group in the Youtube channel, along this period, highligting the Foucault’s 

concept of resistance. The focal point of this research is the identification of trends in the use of 

government’s website visibility to disseminate messages of protest.  

Keywords: hacktivism, alternative communication, resistance, visibility.  

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo investiga a relação existente entre hacktivismo, comunicação 

alternativa e resistência, partindo da análise dos vídeos postados pelo grupo Anonymous,  

no Youtube, de junho a setembro de 2016. O que está em foco é a tendência dos hackers 

em utilizar a o alcance das páginas governamentais como estratégia de disputa pelo 

sentido.  

Aprioristicamente, deve-se observar que essa relação emerge em um contexto de 

propriedade cruzada dos meios de comunicação, porquanto o panorama atual dos canais 

brasileiros faz com que a liberdade de imprensa ainda seja bastante limitada pelos 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT2 – Comunicação Pública, Popular ou Alternativa, V Encontro Nacional da ULEPICC-

Br. 
2 Analista de Marketing da Telebras. Aluna especial do Mestrado em Comunicação Social da Universidade de 

Brasilia (UnB). Endereço eletrônico: karenfontenele@hotmail.com. 
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interesses de pequenos grupos detentores das mídias tradicionais (LIMA, 2007). Nesse 

sentido, compreendendo os limites desses veículos em reproduzir o discurso dos grupos 

tidos como “marginalizados” e o poder de disseminação de informações da Internet, o 

presente artigo pretende analisar as ações hacktivistas como mecanismos de resistência 

e de comunicação alternativa.  

1. Hacktivismo 

Comumente encontramos reportagens que associam os hackers à criminalidade, 

um equívoco histórico que tem estereotipado erroneamente este grupo. Muitos estudos 

têm buscado inverter essa relação semântica, entre os quais situa-se A Internet, escrito 

por Maria Ercília e Antonio Graeff. Nele, os autores objetivam esclarecer aos leigos 

alguns conceitos próprios da informática, em especial as noções de cracker e hacker.  

Segundo Ercília e Graeff, o cracker  que também pode ser chamado de lammer 

- é aquele que viola a segurança de computadores, programas e redes alheios com 

finalidades maliciosas, tais como roubo, alteração e destruição de informações. O 

hacker, por sua vez, é o indivíduo que gosta de explorar e adquirir conhecimentos e 

detalhes de computadores, programas e redes como forma de remover limitações ou 

para a criação de novas possibilidades e usos não identificadas originalmente.   

 Destarte, podemos dizer que o único fator comum a ambos é a habilidade frente 

a sistemas e programações, o que os induz a devotar grande parte de suas vidas ao 

estudo acerca dos mistérios da informática. A atividade do cracker está direcionada à 

sabotagem e invasão, muitas vezes visando à captação de dados que lhe rendam cifras, 

praticando o denominado roubo eletrônico. O hacker, por sua vez, desenvolve 

mecanismos para aprimorar a Internet, além de criar ferramentas que potencializam a 

computação.  

Isso posto, percebe-se que, além das contribuições técnicas, os hackers têm trazido 

contribuições sociais praticando o chamado hacktivismo. Este termo, derivado da junção 

de hacker e ativismo, diz respeito à prática de utilizar o espaço virtual como ferramenta 

de contestação e debate acerca da sociedade. Sendo assim, embora a prática de invasão 

aos sites de empresas e entidades governamentais aconteça há muitos anos, a novidade 

consiste nos motivos políticos que levam os grupos hackers a fazê-lo.  



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

 2. Anonymous 

Definir os Anonymous é uma tarefa hercúlea e encerrá-lo na categoria de 

hacktivismo seria, certamente, limitar suas potencialidades. Ao observar as diversas 

facetas desse coletivo, pode-se afirmar que possui como característica fundamental a 

multiplicidade. Referindo-se aos movimentos contraculturais de sua época, Roszak 

(1968) descreveu os desafios decorrentes de sua pluralidade: 

Nos viria muito bem, por suposto, que esses zeitgeits, tão perversamente 

ectoplasmáticos, fossem movimentos organizados, com sua sede central, seu 

comitê executivo e um bom arquivo de declarações oficiais. Mas está claro que 

não é assim. Por isso, estamos obrigados a abordá-los ou aceitá-los com um 

certo temor, dispostos sempre a permitir que algumas exceções sejam coadas 

através do filtro das generalizações em grandes quantidades, mas sempre, 

também, na esperança de que, finalmente, o sólido ou autenticamente válido 

será mais do que o eliminado pelos filtros (ROSZAK, 1968, p. 10).  

 Embora o objeto de estudo de Roszak fosse outro, seus apontamentos podem ser 

utilizados para analisar o fenômeno Anonymous. Com a pluralidade inerente ao espírito 

da cibercultura, esse grupo possui várias dimensões.  No capítulo dedicado à descrição 

desse fenômeno mundial, em sua dissertação, Murilo Bansi Machado (2013) descreve a 

dificuldade decorrente dessa amplitude:  

Uma legião, um coletivo, uma ideia, uma rede, uma comunidade virtual, uma 

forma de ação, uma marca, um pressuposto, um conceito ou um movimento? 

Em meio a uma infinidade de outras caracterizações possíveis, todas essas 

designações já foram utilizadas por pessoas que, de alguma forma, estão 

relacionadas ao imenso conjunto heterogêneo e distribuído de grupos e 

indivíduos que agem politicamente, em conjunto ou de forma descoordenada, 

valendo-se do termo ‘Anonymous’ em várias partes do mundo. E todas elas, de 

alguma forma, mostram-se apropriadas. (MACHADO, 2013, pp. 68-69)  

Sem descartar a grandiosidade desse fenômeno, o presente estudo limita-se a 

tratar da faceta hacktivista dos Anonymous. Nesse sentido, Gabriella Coleman (2011) 

aponta que 2008 pode ser entendido como o marco do direcionamento do grupo à ação 

coletiva, mais precisamente na onda de protestos contra a Igreja de Cientologia norte-

americana.  

Nesse período, foi deflagrada uma série de ataques virtuais, além de inúmeros 

posts em sites, blogs e redes sociais chamando a atenção para o fato de que essa igreja 

estaria violando o sagrado princípio da liberdade de expressão. Paralelamente, também 
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foram iniciadas diversas ações de negação de serviço contra sites dessa instituição. Com 

isso, o coletivo passava a utilizar a Internet como ativismo social.  

Partindo desse viés, o presente artigo busca perscrutar as relações existentes 

entre o hacktivismo praticado por esse grupo e os conceitos de resistência e de 

comunicação alternativa.  

3. Hacktivismo, resistência e comunicação alternativa 

Para compreender o jogo de disputa de poder que se ergue na atualidade, deve-se 

considerar um dos pontos centrais do pensamento de Michael Foucault: a 

imprescindibilidade de se esquadrinhar conjuntamente os poderes midiáticos, as 

multinacionais e as novas instituições globais, dado que, por constituírem mecanismos 

de dominação fundamentais do mundo global, devem ser compreendidos por intermédio 

daquilo que pretendem proibir, afastar ou capturar (ALVIM, 2010).  

  A esse respeito, Lemos (2002) ressalta que, dentre as particularidades das novas 

tecnologias, destacam-se a efervescência comunitária gerada por sua apropriação social 

e o caráter associativo resultante desse fenômeno. Tais características fazem com que a 

rede mundial seja elevada ao status de ágora virtual, de um novo espaço público.   

Nesse contexto, a Internet se apresenta como uma possibilidade de resistência e 

os hackers, como agentes exponenciais de sua propagação. Essa postura de 

enfrentamento se apresenta como tentativa de disputa pelo sentido e, conforme aponta 

Foucault (2012), somente através da resistência se pode reverter o poder vigente: “De 

fato, as relações de poder são relações de força, enfrentamentos, portanto, sempre 

reversíveis. Não há relações de poder que sejam completamente triunfantes e cuja 

dominação seja incontornável” (FOUCAULT, 2012, p. 232).  

Analisando esse fenômeno, Manuel Castells (2011), no posfácio do livro A ética 

hacker e o espírito da era da informação ─ de Pekka Himanen ─ sintetiza o significado 

simbólico do impacto cultural gerado pelos avanços tecnológicos:  

Tecnologia é uma dimensão fundamental da mudança social. As sociedades 

evoluem e transformam-se através de uma complexa interação de fatores 

culturais, econômicos, políticos e tecnológicos. Por isso, a tecnologia precisa ser 

entendida dentro dessa matriz multidimensional. No entanto, a tecnologia tem 
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sua própria dinâmica. O tipo de tecnologia desenvolvida e difundida numa 

sociedade configura decisivamente sua estrutura material. (CASTELLS in 

HIMANEM, 2001, p. 137). 

Portanto, colocar os hackers no ponto central da discussão enseja compreender 

melhor a lógica da rede mundial e dar um passo à frente acerca do estudo dessa mídia, 

uma vez que eles exercem papel relevante na democratização da informação. A 

gratuidade do serviço gerada por essas ferramentas tem um caráter político que visa à 

constituição de um produto democrático que amplie a participação e, portanto, a 

inclusão da sociedade no mundo digital. Dessa forma, percebe-se que, além das 

contribuições técnicas, os hackers têm trazido benefícios sociais e precisam, portanto, 

ser investigados sob o prisma da comunicação social. 

Nesse viés, na obra Microfísica do poder, Michael Foucault (1992) inaugura um 

novo olhar sobre a temática. Se, anteriormente, os estudos vislumbravam no Estado sua 

expressão máxima, o filósofo francês propõe uma análise ascendente do poder – do 

micro para o macro. Ou seja, não o estuda enquanto dominação global e centralizada 

que se pluraliza, mas como algo que possui existência própria e formas específicas. E, 

conforme aponta Roberto Machado na Introdução da referida obra, essa abordagem não 

busca minimizar o papel do Estado nas relações de poder existentes, mas refutar a 

máxima de que o Estado seria o órgão central e único de poder.  

Esse método, conhecido como Genealogia, encontra sua origem terminológica 

em Nietzsche e concerne à explicação do aparecimento do poder a partir de suas 

positividades. Assim, não o aborda enquanto algo irreversível, mas como um constante 

devir. Desse modo, não se exerce, mas se disputa. Isso porquê, analisá-lo apenas sob o 

viés da repressão significa reduzi-lo ao aspecto puramente jurídico.  

Nesse sentido, ao averiguar as ações dos Anonymous, nota-se que um de seus 

objetivos é desafiar as atuais estruturas de poder mediante a colaboração. Isso pode ser 

inferido desde a assinatura oficial do grupo, amplamente propagada em suas ações: 

“Nós somos Anonymous. Somos uma legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. 

Aguardem-nos”.3 

                                                           
3 Tradução para: “We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us”. 
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Além disso, o símbolo que os representa - uma pessoa trajando terno escuro e 

sem um rosto - ressalta o caráter anônimo, colaborativista e horizontal do movimento.  

Ademais, a máscara de Guy Fawkes4 fora incorporada ao movimento, o que, conforme 

aponta Machado (2015), fez com que as pessoas se sentissem mais à vontade para 

realizar ações, chamando a atenção da imprensa e desafiando as facetas do controle.  

O mesmo autor aponta que as tecnologias que controlam a sociedade também  

podem ser vistas pela capacidade que possuem de oferecer oportunidades de resistência. 

Além disso, elenca características essenciais da cultura hacker: liberdade total das 

informações, caráter universal, ilimitado e total do uso de computadores, ausência de 

hierarquia e zombaria à autoridade. (MACHADO, 2015) 

Nesse sentido, pode-se inferir que tais simbologias disseminadas pelos 

hacktivistas constituem expressões de confronto, de disputa pelo sentido. E, conforme 

sinaliza Foucault (1995), é necessário analisar o que está à margem do discurso do 

poder para compreender adequadamente as estratégias antagônicas que o desafiam. 

(FOUCAULT, 1995, p. 234) 

Além disso, ao praticarem o chamado hacktivismo, os Anonymous chamam 

atenção para seus meios de comunicação e abrem, portanto, um espaço de comunicação 

alternativa que, conforme destaca Kaplún (1985, p.7), trata-se de “uma comunicação 

libertadora, transformadora, que tem o povo como gerador e protagonista”. O autor 

esclarece que as mensagens são produzidas “para que o povo tome consciência de sua 

realidade” ou “para suscitar uma reflexão”, ou ainda “para gerar uma discussão”.  

O que se percebe, portanto, é que a maioria das mensagens propagadas pelo 

grupo seguem no sentido de construir um caminho alterno às grandes mídias. Em um 

dos vídeos analisados, por exemplo, o grupo afirma: “Somos a voz do silêncio e os 

olhos da cegueira.” 

                                                           

4 Soldado inglês que tentou dinamitar o Parlamento britânico durante a Conspiração da Pólvora, em 1605. 

Responsável por guardar os artefatos que seriam utilizados na explosão, acabou preso e condenado à morte. A 

máscara em questão tornou-se popular por conta da história em quadrinhos V de Vingança, de Alan Moore e David 
Lloyd, e principalmente pelo filme homônimo, assinado pelo diretor americano James McTeigue. 
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4. Análise dos vídeos  

 De junho a setembro de 2016, os Anonymous postaram vinte vídeos em seu 

canal oficial no Youtube. O conteúdo inclui três documentários (sobre Edward 

Snowden, Hillary Clinton e a Convenção Hacker DEFCON), além de diversas 

mensagens à população, com os mais variados temas.  

De maneira geral, pode-se dizer que as principais problemáticas levantadas pelo 

grupo nesse período são: concentração de mídias, capitalismo, sociedade livre e aberta, 

manipulação, necessidade de vigilância social e meio ambiente.  

Nota-se a tendência em conclamar a população para insurgir-se contra o atual 

sistema, empoderando os cidadãos e solicitando que permaneçam vigilantes para evitar 

a tirania.  

Acerca da manipulação, há um vídeo especialmente voltado para a denúncia da 

falta de neutralidade na rede, em especial nas buscas do Google, ilustrada pelos 

resultados gerados quando se pesquisa o nome Hillary Clinton. Segundo o vídeo, as 

sugestões de busca fornecidas pelo site podem influenciar fortemente os resultados nas 

urnas e, por isso, sugere que o cidadão procure mecanismos próprios de pesquisa.   

Destarte, percebe-se que os Anonymous se colocam como “mensageiros da luz” 

e afirmam que suas ações não consistem em um levante contra o governo, mas em uma 

investida para colocar no poder quem de fato o detém: a população. 

Além disso, divulgam seus perfis oficiais na Internet, convidando o povo a 

acompanhar suas ideias. Desse modo, pode-se afirmar que utilizam suas ações para 

fomentar seus veículos alternativos, nos quais expressam suas ideologias.  

 

5. Considerações Finais 

No contexto de propriedade cruzada dos meios de comunicação, o hacktivismo 

pode ser compreendido como um caminho alternativo de comunicação, pois, ao inserir 

mensagens em sites governamentais como forma de protesto, os hackers utilizam a 

visibilidade de grandes portais como mecanismo de resistência. 
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Essa lógica rompe com o tradicional fluxo, expresso na Teoria do Gatekeeper, 

segundo a qual o jornalista seria um tomador de decisões quanto ao que deveria ser 

publicado ou descartado. Se a comunicação flui por esses “portões” (gates), na 

cibercultura é difícil precisar onde eles começam e onde terminam, uma vez que o 

sistema de bits e bytes abre um leque de possibilidades e combinações nunca antes 

imaginado. 

Se a comunicação alternativa está intrinsecamente ligada às manifestações dos 

excluídos das grandes mídias, pode-se vislumbrar a Internet como valioso espaço de 

manifestação popular, no qual os hackers navegam e disseminam seus pensamentos, 

oferecendo resistência ao poder vigente.  

Sobrepesando esses fatos e a constante investida da grande mídia para 

criminalizar os hackers, pode-se supor que esse grupo pode estar sendo deslegitimado 

por um motivo latente: um movimento social que ganha força passa a contestar as 

instâncias sociais e estas não querem ser tiradas da inércia. 
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Revista PE Sustentável: O Caminho para a Educação Ambiental por 

Meio da Socialização das Experiências Exitosas Locais na Rede 

Pública Estadual1 

 

 Kátia Pinto Soares 2  

 André L. A. Corredoura 3 

Resumo 

Este estudo objetivou propor a criação da Revista PE Sustentável, visando à socialização e 

democratização de experiências positivas, realizadas pelo setor público, com arquétipos de 

desenvolvimento sustentável no estado de Pernambuco. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, onde 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas sobre a temática da educação ambiental e sustentabilidade, 

analisando os entendimentos referentes às questões socioambientais. Foram escolhidos sujeitos 

participantes da gestão escolar e pedagógica de escolas de referência do ensino público estadual, da 

Região Metropolitana do Recife.  

Palavras-chave: sustentabilidade, educação ambiental, rede pública. 

 

Abstract 

This study aimed to propose the creation of the Sustainable PE Journal, aiming at the socialization and 

democratization of positive experiences carried out by the public sector, with archetypes of sustainable 

development in the state of Pernambuco. A qualitative research was carried out, where semi-structured 

interviews were conducted on the theme of environmental education and sustainability, analyzing the 

understandings related to social and environmental issues. Participants were selected from the school 

and pedagogical management of reference schools of the state public education of the Metropolitan 

Region of Recife. 

 

Keywords: sustainability; environmental education; Public school system. 

. 

 

Introdução 

A proposta de criação da Revista PE Sustentável visa socializar e democratizar 

as experiências exitosas, realizadas pelo setor público e ou em parceria com a iniciativa 

privada, com modelos de desenvolvimento sustentável no estado de Pernambuco. O 

intuito é desenvolver um impresso periódico semestral reunindo essas iniciativas, 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT2 – Comunicação Pública, Popular ou Alternativa, no V Encontro Nacional da 

ULEPICC-Br. 
2 Jornalista, Especialista em Gestão Governamental, servidora da Prefeitura Municipal de Goiana-PE. E-mail: 

katiapintosoares@hotmail.com.  
3 Professor, Jornalista e Mestre em Gestão de Empresas, atua na FASC- Faculdade Santa Catarina em Recife-PE. E-

mail: alcorredoura@hotmail.com. 
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visando informar, conscientizar e qualificar professores, gestores e alunos da rede 

pública.  

 

Educação Ambiental (EA) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Para se compreender e desdobrar o tema referente a proposta deste projeto, faz-se 

necessário o entendimento dos pressupostos teóricos ligados à a Educação Ambiental 

(EA) e na conformidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apoiada na 

Comunicação para a Educação Ambiental. A EA foi inserida no Brasil por meio da 

publicação da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, pela qual se entende por Educação 

Ambiental os processos pelos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade. 

 Faz-se necessário criar uma conscientização de base nas escolas da rede pública 

de educação, sobre a relevância do tema da educação ambiental, os reflexos na 

sociedade e o contributo para as futuras gerações. Desenvolver cidadãos com visão e 

entendimento sobre a responsabilidade das suas ações e das consequências para a sua 

comunidade e para humanidade são premissas fundamentais de uma educação voltadas 

para a preservação do meio ambiente, do tratamento dos resíduos sólidos, do 

reflorestamento e de outros pontos de interesse coletivo, que possibilitem uma melhora 

efetiva da qualidade de vida não apenas do meio envolvente, mas das pessoas.  

Para compreensão a respeito do papel da Comunicação nas organizações no 

setor público, de acordo com o que pretendemos explicitar na proposta deste projeto de 

investigação, procura-se entender e verificar conceitos que viabilizam a comunicação 

como um todo e que permitem a disseminação e execução de uma comunicação efetiva 

pelos públicos de referência. O seu reflexo na sociedade, a opinião pública e os 

resultados desta comunicação são pertinentes e relevantes no tocante a construção de 

uma imagem positiva e proferida por organizações e instituições governamentais.   

Para Caetano (2006) existem dois tipos de opinião pública. Uma considerada 

ideal, cujo sujeito em questão é a cidadania. Acarretando, então, uma contestação real, 

pública e democrática. Segundo o autor, outra forma de opinião pública é marcada pela 
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manipulação, onde os cidadãos estão separados e não têm a probabilidade e capacidade 

de viabilizar uma comunicação com os intervenientes públicos, sem a possibilidade de 

existir diálogo e acolhendo, sustentando ou confirmando determinadas ações que 

ignoram por completo.    

 

A comunicação como agente motivador nas instituições de ensino 

Dentro da ótica das metodologias ativas, onde o estudante se caracteriza com um 

agente fundamental para a construção do próprio aprendizado, a comunicação surge 

como uma ferramenta facilitadora na prática docente no intuito de promover a 

discussão, o debate e um discurso entre os atores envolvidos no envolvente da 

aprendizagem. Bem como, estimular a motivação do aluno para aprendizagem.  

Pode-se identificar esta conjuntura motivacional, através da definição de Schuler 

(2004, p. 52) que identifica a motivação como um dos aspectos essências para a 

compreensão de circunstâncias comunicacionais, a exemplo da aprendizagem, 

onde verifica-se uma mudança comportamental naquele que recebe a comunicação, 

o receptor. Schuler (2004) ainda alega que “conhecer o mecanismo da motivação 

terá uma influência capital sobre o processo, já que ela é o motor do 

comportamento humano”.  

Um conceito com certo grau de rejeição no passado e que gradativamente 

vem sendo absorvido pelas instituições de ensino é o marketing educacional. Reter, 

motivar e qualificar os melhores profissionais de ensino, melhorar as estruturas, 

fidelizar o alunado e construir uma imagem sólida e positiva no mercado da 

educação, cada vez mais competitivo, são os objetivos fulcrais do marketing 

educacional. 

Contudo este bloqueio no tocante aos investimentos relacionados às ações 

comunicacionais, pelos dirigentes de educação, pode ser percebido pela 

argumentação de Santos (in Las Casas, 2008, p. 301): 

Rejeitado no passado e aclamado no presente, o marketing nas 

instituições de ensino ainda está longe de ser trabalhado 

adequadamente. O recente crescimento da preocupação com o 

marketing por parte dos dirigentes educacionais não está 

implicando melhores resultados às escolas. Na prática, muitos 

dirigentes ainda confundem marketing com propaganda, 
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investindo muito em propaganda (geralmente mal feita) e 

pouco em marketing.  

Efetivamente, as instituições de ensino podem utilizar os veículos e 

estratégias de comunicação e marketing para trabalhar, inclusive, de forma ativa e 

perspicaz a relação do alunado com as instituições de ensino, com o corpo docente, 

com a cultura e o clima existentes. Quando de possibilita um incremento nas 

atividades realizadas, nos eventos promovidos e nas metodologias aplicadas em 

sala de aula, o corpo discente reage de forma construtiva o que facilita o trabalho 

dos professores em desenvolver uma relação harmoniosa e produtiva com o 

discente.  

Em organizações de ensino onde a transparência, as inovações, a 

informação e a comunicação são de fato vigentes e atuantes, os agentes envolvidos 

progridem substancialmente na edificação do conhecimento e dos saberes 

necessários para a construção de uma sociedade mais humanizada e desenvolvida. 

crescimento profissional, mas com as demandas da sociedade, com a constituição 

do conhecimento e  com o uso eficaz da informação. 

 

O papel da instituição para a sustentabilidade socioambiental 

As organizações devem estar sempre reformulando as suas estratégias para 

minimizar as consequências das suas ações e estarem agindo com responsabilidade 

social e ambiental. Estas ações devem refletir o pensamento das empresas e uma 

imagem de preocupação com o meio envolvente. Para Boff (2003) tudo que existe e tem 

vida precisa ser cuidado para subsistir, e assim estar preparado para uma melhor 

qualidade de vida, das futuras gerações.  

Através do pensamento do autor supracitado, evidencia-se o que é 

sustentável e benéfico para a sociedade. As organizações devem pensar em ações 

constantes e duradouras, fazendo com que estas temáticas sejam inseridas na 

cultura e identidade das empresas. Vê-se um esforço das instituições em trabalhar 

o socioambiental, em ações beneficentes, reciclagem de resíduos sólidos, adoção 

de praças e recuperação de áreas verdes, com reflorestamento.  

As escolas e instituições educacionais devem partilhar deste pensamento e 

destas ações, e assim construir uma educação de qualidade, que incentive e ensine de 
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forma continua e sustentável o alunado, passando o valor da preservação e do respeito 

ao envolvente como um todo. 

 

Educação e Comunicação 

Nos dias atuais duas temáticas vêm sendo colocadas em conjunto, por autores e 

acadêmicos, a comunicação e a educação cada vez mais estão em sincronia para 

obtenção de melhores resultados. Desde a transmissão do conteúdo, a recepção e a 

percepção dos alunos, até desenvolver e capacitar produtivamente os docentes para 

suas atividades acadêmicas.    

Percebe-se esta mudança de paradigma no agir e nas ações formadoras, 

utilizando os meios de comunicação, através do conceito proferido por Barbero 

(2014): 

[....] a trama comunicativa da revolução tecnológica introduz 

em nossas sociedades não é, pois, tanto uma quantidade 

inusitada de máquinas, mas um novo modo de relação entre os 

processo simbólicos – que constituem o cultural – e as formas 

de produção e distribuição de bens e serviços. 

O autor supracitado foi o criador do conceito Educomunicação, onde a presença 

das ferramentas comunicacionais está ocupando um espaço importante na educação e na 

forma como o conhecimento é trabalhado e disseminado em sala de aula. 

 

Metodologia e Estudo de Caso 

 

 

Os aspectos metodológicos da pesquisa foram desenvolvidos tendo em consideração a 

visão de Minayo (2001, p. 17-18): 

 

[....] nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver 

sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. As 

questões da investigação estão, portanto, relacionadas a 

interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. 

 

 

Utilizou-se uma pesquisa qualitativa e a forma utilizada para a recolha dos dados 

obtidos para a estruturação deste projeto aconteceu através de entrevistas 

semiestruturadas e abertas, com envolvidos na gestão escolar, da Rede de Ensino 

Estadual, para avaliar aceitação do projeto. Através da análise de conteúdo por 
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categorização, fez-se o diagnóstico dos sentimentos e atitudes verificadas de cada 

gestor, com objetivo de avaliar o grau de interesse e relevância da temática da educação 

ambiental no universo da rede pública de ensino.  

 

População, Amostra e Análise de Conteúdo por Categorização 

Quanto à população, num total de cinco profissionais, uma professora um 

secretário e três coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino do Recife, no 

qual iremos chamar de sujeitos 1,2,3,4 e 5 para preservar a imagem dos profissionais e a 

confiabilidade dos dados recolhidos.  

   Através de entrevistas, cinco sujeitos 

(coordenadores/supervisores/docente/secretário), de ambos os sexos, das escolas 

públicas da rede estadual de ensino que foram selecionadas (Escola Senador Paulo 

Guerra, Colégio Dom Bosco, EREM Senador Paulo Guerra e Escola de Referência 

Martins Júnior) para aferir os sentimentos em relação a fatores (categorias) como:                                                                                                                                        

1. Existência de uma realidade voltada para o ensino de temáticas ligadas 

a educação ambiental; 

2. Grau de percepção da docente face a temas como sustentabilidade e 

educação ambiental; 

3. Sentimento em relação a visão de discente e docentes sobre a temática 

da educação ambiental; 

4. A criação de meios como uma publicação própria seria bem-vinda 

pelas escolas e seus públicos de referência.  

Análise das Descobertas 

Os resultados da análise foram comprobatórios a ponto de percebermos que 

existe uma aceitação plena em relação à temática pesquisada, tanto da parte docente 

quanto discente, salientando que os alunos por vezes não têm discernimento sobre o 

tema, não por falta de conhecimento apenas, mas por falta de estímulo. Estímulo este 

que pode ser trabalhado e disseminado através de ações voltadas para a sustentabilidade 

e meio ambiente. A informação sobre uma possível implementação de uma disciplina 

(EA) sobre estas áreas é de uma aceitação positiva, bem como a construção de uma 

publicação direcionada para divulgar conteúdo específico sobre estes temas.  Portanto, 
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estes indicadores estão entre os pontos que mais se destacaram nos cinco sujeitos 

entrevistados. 

 

Plano de Ação 

A proposta de criação da Revista PE Sustentável visa socializar e democratizar 

as experiências exitosas, realizadas pelo setor público e ou em parceria com a iniciativa 

privada, com modelos de desenvolvimento sustentável no estado de Pernambuco. O 

intuito é desenvolver um impresso periódico semestral reunindo essas iniciativas, 

visando informar, conscientizar e qualificar professores, gestores e alunos da rede 

pública.  

 

Conclusões do estudo 

 Por meio deste estudo percebeu-se que uma tentativa de propagar o 

conhecimento e construir uma nova realidade, no âmbito acadêmico e voltado para o 

ensino de base é pertinente para implementar e contextualizar temas de relevância e 

culminar na criação da Revista PE Sustentável. Verificou-se o grau de entendimento e 

aceitação destas temáticas de acordo com o observado na análise das opiniões de 

gestores e educadores, bem como da eventual possibilidade de aceitação dos discentes e 

docentes sobre a criação da disciplina de Educação Ambiental. 
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Resumo 

A proposta do trabalho foi analisar a campanha “Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública”, 

criada em maio de 2016, sob a perspectiva da Mobilização Social. Buscou- se investigar, no material 

áudio visual disponibilizado na fanpage da campanha, o processo comunicacional adotado para mobilizar 

a sociedade. Lançou-se mão da pesquisa de conteúdo e de formato dos vídeos postados, sob a perspectiva 

da metodologia da materialidade audiovisual, para compreender as narrativas e as promessas de gênero 

trabalhadas. A campanha aponta para a sensibilização efetiva do público alvo. 

 

Palavras-chave: EBC, Narrativas, Mobilização Social, Promessas de Gênero. 

 

Abstract 

The proposal of the work was to analyze the campaign "Front in Defense of EBC and Public 

Communication", created in May 2016, from the perspective of Social Mobilization. We sought to 

investigate the communicational process adopted to mobilize society in the audiovisual material made 

available in the campaign fanpage on Facebook. The content and format of the posted videos  were 

studied from the perspective of the methodology of audiovisual materiality in order to understand the 

narratives and genre promises. The campaign points to the effective sensitization of the target public. 

 

Keywords: EBC, narratives, social mobilization, genre promisses 
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INTRODUÇÃO 

É impossível ficar indiferente à situação governamental por que passa o Brasil. A 

instabilidade política trazida à tona por uma sucessão de escândalos que surgiram à 

partir da operação lava-jato, desencadeada pela Polícia Federal, abriu discussões, 

acirrou disputas. A polarização da esquerda e da direita foi acentuada e tornou-se ainda 

mais explícita na forma com que muitos veículos de comunicação conduziram o 

noticiário. A mobilização em torno do que foi noticiado, a crítica à cobertura 

jornalística, a vontade de participação de segmentos cada vez maiores da sociedade e 

ainda a busca por contrapontos, notadamente, tomou redes sociais, discursos 

acadêmicos, rodas informais de conversa ampliando o debate democrático. 

Um dos desdobramentos observou-se na TV Pública. Ela voltou a atenção para ser a voz 

que abria espaço para as visões negligenciadas pelas TVs comerciais. Até que veio 

afastamento da presidente da República Dilma Rousseff, em 12 de maio deste ano, e as 

consequências chegaram aos veículos de comunicação. 

Neste ponto, é fundamental voltarmos nossa análise para o afastamento do diretor da 

Empresa Brasileira de Comunicação, o jornalista Ricardo Mello, no dia 17 de maio 

deste ano. É que, contrariando a legislação vigente e toda a história para a construção 

desse modelo de comunicação Pública estabelecido no país, o presidente em exercício, 

Michel Temer, exonerou Ricardo Melo e nomeou Laerte Rimoli ao cargo três dias 

depois. Rimoli esteve presidente por duas semanas até que o Ministro Dias Toffoli, por 

liminar, decidiu pelo retorno de Melo à presidência. 

Uma das reações à situação vivida pela Empresa Brasileira de Comunicação foi a 

criação de uma campanha em prol da manutenção da EBC nos moldes em que foi 

pensada e criada (um modelo capaz de dar vez e voz a parcelas da população que não 

encontram tanto espaço nas emissoras comerciais). A campanha, intitulada “Frente em 

Defesa da EBC e da Comunicação Pública” busca assegurar apoiadores da causa, 
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mobilizar cidadãos capazes de defender um modelo de TV distinto da lógica e da 

influência do poder financeiro, ou ainda da lógica política e estatal. 

Foi criada uma “Fanpage” no Facebook e, por meio de peças audiovisuais, a ideia de 

levar ao cidadão o máximo de informação ganhou forma.  

A proposta é entender a partir dos conceitos de gêneros televisivos, de formação de 

público, da mobilização social e da formação cidadã como o discurso da informação 

essencial via TV Pública é importante para os espectadores e como este diálogo chega 

até eles. Mostrar como é trabalhada a necessidade de manutenção da TV pública e como 

esta necessidade serve como instrumento mobilizador. Quais seriam estas narrativas 

mobilizadoras que reafirma as promessas de gênero? 

A ideia é desenvolver esta análise a partir do conteúdo e da forma de dois vídeos 

divulgados pela “Fanpage”. O primeiro, intitulado “#TodosPelaComunicaçãoPública”, 

trouxe depoimentos de pessoas influentes e com destaque cultural, intelectual e 

representativo para afetar a percepção que os internautas teriam do impasse.  

Na sequência outro vídeo, o “Desenhando a TV” descreve e desconstroi a justificativa 

da pouca audiência da TV Pública alimentada pelo “senso comum”. 

Os dois vídeos abordam e trabalham aspectos que definem a TV. O discurso presente 

tenta mobilizar o internauta-telespectador da TV em Público ativo. Observa-se incentivo 

à participação junto a “Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública”. A 

narrativa reafirma a importância dos conteúdos presentes na grade da programação da 

TV BRASIL e tenta reforçar as promessas de gênero para, mais uma vez, buscar fazer 

do telespectador um cidadão consciente.  

Neste artigo, procuramos destacar o potencial de mobilização dos vídeos que utilizam 

elementos da análise televisiva para definir que rumos o cidadão busca para o futuro, 

ainda incerto da EBC e, consequentemente, da TV Brasil. 

A campanha em defesa da EBC continua depois do afastamento definitivo da 

presidente Dilma. O governo em exercício publicou no diário oficial da União, em dois 

de setembro, a MP 744, medida provisória que extingue o Conselho Curador, excluindo 

o espaço institucional de participação da sociedade civil. Além disso, permite a 
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mudança do diretor-presidente, sem observância do final do mandato, o que permitiu 

quer Ricardo Melo fosse afastado, e assumisse Laerte Rímoli, que já recebia como 

presidente desde o período de interinidade de Michel Temer. A MP ainda altera o 

Conselho de Administração incluindo representantes do executivo, e exclui o artigo que 

garantia a autonomia da EBC em relação ao Governo Federal, e portanto, encerra o 

caráter público inscrito na lei de criação da EBC.  

 

A TV PÚBLICA E A NARRATIVA COMPROMISSADA COM O CIDADÃO 

Quando falamos em Televisão é preciso considerar que o que a configura enquanto 

mídia é o uso que se faz dela e a interação de produtores de conteúdo com quem assiste. 

A compreensão da TV enquanto mídia, de acordo com François Jost (2007), ultrapassa 

a reunião de imagem, som e palavra. Ela estaria na “articulação cotidiana da 

efemeridade de um fluxo a regularidade do tempo social”.  O autor acredita que, para 

entendê-la, é fundamental “levar em conta seu contexto e o lugar particular ocupado 

pelo telespectador”. A TV pública não foge a essa lógica. 

As emissoras de TV pública precisam representar o contraponto ao que estabelecem 

Martin Barbero e German Rey (2001). Eles entendem a TV como “inculta, frívola e até 

imbecil”. 

O protagonismo da TV pública se estabelece na contramão das narrativas que levam os 

autores acima citados ao pensamento de TV enquanto desserviço. A ideia defendida na 

campanha a que nos referimos neste artigo busca estabelecer a relevância da TV pública 

enquanto mídia, com poder de mobilização, e que, em seu fluxo, organiza narrativas que 

resgatam a cidadania de cada expectador e estabelecem o empoderamento individual e 

coletivo diante do seu conteúdo.  

Por levar em consideração a formação e a representatividade do telespectador é que a 

TV Pública tenta transformar o simples receptor de um fluxo narrativo em público. 

Destaque-se aqui o entendimento de público semelhante ao que propõe Jean-Pierre 

Esquenazi (2006). O autor defende que “para existir um público deve manifestar-se, de 

forma concreta, no espaço público”. Assim como Daniel Dayan que acredita na 

existência de uma camada de público não passiva. 
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O público disperso na televisão não é necessariamente um ectoplasma no 

qual algumas formulas encantatórias conseguissem dar visibilidade. Não está 

condenado a ser diagnosticado da mesma forma como identificamos uma 

doença. Este público pode ser reflexivo, consciente da sua existência, capaz 

de desenhar outros públicos, ser por vezes defensivo quanto a eles: não está 

condenado ao silêncio (Dayan, 2006, p.31) 

 

A TV Brasil aparece como alternativa de mídia para atingir essa parcela de público. A 

emissora criada por meio de medida provisória em dezembro de 2007, deve ser capaz de 

ampliar discussões que adequem até mesmo o próprio veículo em prol da formação da 

sociedade e, como colocou Juliana de Souza Matos (2007), precisa levar em conta as 

dimensões sociais, geográficas, culturais e históricas do Brasil.  

A defesa do entretenimento saudável e enriquecedor, que demonstre respeito 

à inteligência e à sensibilidade do telespectador, sobretudo das crianças; A 

valorização dos programas como complemento à ação educadora da escola e 

formadora da família, e a condenação a atos que incitem a sexualidade 

precoce na programação; A não submissão às imposições mercadológicas, 

em respeito ao telespectador como cidadão; Repúdio ao estímulo a todas as 

formas de violência na programação e condenação a qualquer tipo de 

exploração que conduza à humilhação do ser humano na programação. 

(Matos, 2007, p.05) 

 

O interesse público não pode estar ameaçado numa TV pública. Ao buscar uma 

emissora independente dos desmandos de Governos impõe-se o desafio de diversificar, 

de ampliar conteúdos e de atender plenamente as demandas locais com qualidade como 

avalia Beth Carmona: 

 

Hoje, a rede pública que faz sentido se dará pela possibilidade de 

diversificar as opiniões, de abrir os conteúdos, de tratar de todos os temas e 

abordar todas as localidades. Essa será sua marca e sua qualidade. Hoje, no 

Brasil, é preciso abrir as oportunidades, ouvir outras vozes e ver e propiciar 

outros modelos e formatos. (Carmona, 2006). 

Esse entendimento de uma TV pública questionadora e à serviço do cidadão passa a 

estar ameaçado, na visão dos idealizadores da campanha em favor da EBC, quando a 

própria constituição do modelo de administração antes previsto em lei é desrespeitada 

com a edição da medida provisória. O governo em exercício, ao ignorar o estatuto da 

TV pública ao alterar a legislação, sinalizaria tentativa de controle do conteúdo do que 

não pode ter amarras, em uma comunicação que se caracterize como de serviço público. 
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CAMPANHA EM PROL DA TV PÚBLICA MAS... NA INTERNET??? 

Além da não vontade política em manter a TV pública, é ingênuo esperar que outras 

emissoras de TV apoiem significativamente a causa em torno da manutenção da EBC e 

consequentemente da TV Brasil. Por isso mesmo a Campanha em redes sociais na 

internet aparece como alternativa para mobilizar a sociedade. 

Ao lançar mão das redes sociais, os idealizadores da campanha podem amplificar a 

mobilização da sociedade. Nessa perspectiva e levando em conta a relação descrita por 

Martin Barbero e German Rey (2001) entre a TV e o universo digital é possível 

estabelecer que as redes sociais têm a chance real de agregar pessoas mesmo separadas 

fisicamente. É que o espaço público continua existindo nas interfaces eletrônicas e 

estabelece com os usuários da rede outra forma de entender o fluxo narrativo e interagir 

com ele.  

(...) a cidade informatizada não necessita de corpos reunidos, mas 

interconectados. Pois bem, o que constitui a força e a eficácia da cidade 

virtual, entretecida pelos fluxos informáticos e pelas imagens televisivas, não 

é o poder das tecnologias em si mesmas, mas a sua capacidade de acelerar, 

amplificar e aprofundar tendências estruturais de nossas cidades. (Martin 

Barbero e German Rey, 2001, p.52)  

 

O espaço virtual serve como lugar para convergir pensamento, reunir pessoas e abrir 

caminho para que ações sejam elaboradas. Nele o cidadão pode avaliar conteúdo da 

emissora pública e reforçar o diálogo sobre aquilo ele espera ver e, principalmente, 

continuar vendo na TV Brasil. 

O que se espera de uma narrativa televisiva é a chave para a audiência do público em 

relação às emissões televisivas. O telespectador precisa saber minimamente o que está 

diante de si, na tela dos aparelhos de TV. E o que estabelece essa conexão prévia é o 

que François Jost (2007) coloca como “promessas dos gêneros”.  

Gênero é uma interface entre produtores, difusores e telespectadores, via 

mediadores que são os jornalistas. Se ele possui uma função estratégica na 

comunicação televisual, isso se deve à virtude de um nome, de uma etiqueta, 

como os discursos produzidos no lançamento produzido no lançamento de 
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um novo programa. Ele é a promessa de uma relação com um dos três 

mundos definidos já citados
4
. (Jost, 2007, p.69) 

É preciso previamente saber que tipo de emissão vai ser assistida e o que esperar do 

produto áudio visual. Frequentemente este apontamento se dá por anúncios 

institucionais, trabalho de divulgação durante a programação no que diz respeito ao 

lançamento, atrações e tipo de informação levada ao expectador. Como falamos de uma 

campanha na internet, nos dois vídeos analisados por este trabalho, as narrativas 

reforçam as promessas de gênero já estabelecidas pela TV Brasil e reafirmam que tipo 

de programação as pessoas que apoiam a campanha esperam da emissora.  

Os vídeos apontam para um discurso comum que destaca a importância da TV pública 

no Brasil. Ambos reafirmam o caráter de formação cidadã, mostram que ao dar voz aos 

assuntos mais diversos presentes no cotidiano da sociedade, a TV cumpre seu papel 

social.  

 

1)  #TodosPelaComunicaçãoPùblica  

“Em defesa da EBC. Eu apoio uma TV pública de qualidade, autônoma, e representativa 

da diversidade cultural e política do Brasil”. 

Estas são as primeiras frases do vídeo. A introdução é narrada em “off” enquanto na tela 

vem o título do audiovisual que abre uma série de pequenos vídeos feitos por cada um 

daqueles que dá o seu depoimento feito. 

O primeiro é o cantor e compositor Chico Gomes que em sua fala destaca as entrevistas, 

a divulgação da cultura e ainda a surpresa ao saber de um movimento, nas palavras dele, 

“para acabar com a EBC”. Nesse momento o conteúdo do audiovisual apresenta os 

gêneros e formatos trabalhados pela EBC, de que forma e sob quais linguagens o 

discurso, principalmente o televisivo, chega ao cidadão que acompanha a EBC. 

Na Sequência Ivonete Lopes, doutora em Comunicação lembra da reflexão sobre os 

próprios meios de comunicação e ainda os temas ligados a periferia. Ao destacar esta 

crítica, a professora coloca em discussão o modelo de TV Pública e do seu diferencial: a 

                                                           
4
 Lúdico, Real e Fictivo  
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isenção frente aos modelos comercial e estatal. Até que a participação do ator Greco 

Blue reafirma a necessidade da EBC e de tudo que ela engloba, inclusive as emissoras 

de rádios e plataforma web. 

O vídeo chama a atenção para as oito emissoras de rádio da EBC e a jornalista Tamara 

Freire detalha o perfil de cada uma. O Professor e Advogado Wandir Gallotti completa 

o raciocínio defendendo a rádio MEC para “difusão da cultura e da boa música, 

entretenimento de excelência e informação de qualidade”. 

Nova sequência de caracteres assinala a seguinte frase: Nós Queremos a EBC como ela 

é hoje! E o trecho seguinte do vídeo traz Wladmir Platanon, jornalista da EBC, 

explicando o papel das Agências Públicas de notícias na tarefa de garantir a 

complementariedade e a diversidade do povo brasileiro. 

Já a fotógrafa Tania Rego aparece falando sobre parte do funcionamento da Agência 

Brasil e sobre a circulação das fotografias produzidas e veiculadas. Ressalta o trabalho 

em prol da democratização da informação. 

O último depoimento é do músico Tico Santa Cruz. No trecho, a tônica da discussão 

está apoiada na necessidade de “respeito às coordenadas estabelecidas 

democraticamente em relação à TV Pública”. 

 

2) Desenhando a TV Brasil  

O segundo vídeo não tem qualquer voz humana. Ele se apoia numa trilha sonora na 

medida em que frases e desenhos vão sendo feitos numa lousa. A tônica central da 

discussão é detalhar a abrangência da TV Brasil enquanto ironiza aqueles que acreditam 

que a TV Brasil é traço de audiência.  

Com dados, o vídeo mostra quantitativamente qual o público estimado da emissora. 

Levados em consideração os índices de audiência de seis capitais do Brasil, o “traço” de 

audiência representaria 32 milhões de brasileiros que assistem a TV Brasil. O material 

compara ainda a audiência a de outros veículos de comunicação de grande circulação no 

país. Em todos os exemplos a TV está à frente com larga vantagem.  
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Ainda sobre quem assiste ao conteúdo da TV Pública no Brasil, o vídeo questiona os 

170 milhões de brasileiros não pesquisados das cidades que não as seis avaliadas. 

Quantas dessas pessoas seriam espectadores das emissões da TV Brasil? A dúvida 

amplia o caráter de abrangência e penetração da grade de programação da emissora. O 

material explicita ainda o volume de conteúdo específico gerado, a quantidade dos 

filmes nacionais exibidos e destaca os oito anos de existência da TV Brasil. 

Toca ainda na questão do trabalho de discussão sobre as diversidades e finaliza com 

uma metáfora de que o traço, que vira desenho e acaba de apresentar a emissora e 

reafirmar alguns dos pactos de audiência pode ser “apagado” por uma borracha. 

  

ESPAÇO PÚBLICO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL E AÇÃO  

As narrativas adotadas por cada um dos vídeos tem um único propósito: sensibilizar por 

meio da informação o cidadão no sentido de defender a EBC e consequentemente a TV 

Brasil. É pela campanha virtual que se pretende alcançar mobilização social do público. 

Lara Bezzon (2004) defende que grande parte da formação cidadã se dá pelo acesso a 

informação. A autora aponta para a necessidade de transparência e fidedignidade dos 

meios de comunicação na hora de veicular e proporcionar o tal acesso. Essas são 

condições fundamentais para a formação democrática da opinião pública.  

Nesse sentido, o trabalho dos idealizadores da campanha ao disponibilizar informação, 

principalmente por meio dos vídeos, permite a articulação entre indivíduos. Serve ainda 

na identificação de cada um desses indivíduos e na criação de vínculos.  

Ao estabelecer diálogo num espaço público virtual os cidadãos podem se organizar e 

fazer com que os grupos de interesse formados partam para a ação, no caso a luta pela 

manutenção da EBC. 

No processo, a participação livre do cidadão é peça chave para entender a mobilização 

social de um conjunto de pessoas, comunidades e sociedades. O que une cada um é o 

sentimento de ser parte integrante do movimento e esse sentimento se estabelece por 

meio da comunicação como defendem Toro e Werneck (2004).  
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Como falamos de interpretações e sentidos também compartilhados, 

reconhecemos a mobilização social como um ato de comunicação. A 

mobilização não se confunde com propaganda ou divulgação, mas exige 

ações de comunicação no sentido amplo, enquanto processo e 

compartilhamento de discurso, visões e informações. (Toro e Werneck, 

2004, p.14)   

A informação está diretamente ligada ao processo educativo. Ela é um dos caminhos 

para emancipar o indivíduo assim como surge entre as características apontadas como 

sendo também das TVs públicas. Parte da justificativa para a manutenção da TV Brasil 

está no que ela pode contribuir para a formação daquela pessoa que superou a 

ignorância e sabe definir o que é melhor para ela, para a coletividade.  

O espaço de mobilização social, mesmo que virtual precisa antes de tudo estabelecer o 

que Toro e Werneck (2004) tratam como “imaginário” e na campanha em questão, este 

imaginário se faz presente a partir das promessas de gênero estabelecidas durante o 

fluxo da programação da TV Brasil e retomadas pela comunidade virtual. 

Quando o cidadão, o telespectador-internauta, tem a emoção afetada para gerar a paixão 

pelo propósito coletivo e a partir daí compartilha esse “imaginário” ele avança no 

processo de mobilização. Comungando de um mesmo imaginário então, cada um deve 

estar apto para receber novas informações, elaborar um raciocínio a partir da própria 

experiência, interpretar a realidade e, sem abrir mão das suas particularidades, trabalhar 

na defesa dos interesses convergentes e dialogar com imaginários divergentes. 

Dos 66 vídeos publicados na página da campanha até a primeira semana de agosto, os 

dois tomados como recorte empírico nesse trabalho estão entre os que tiveram maior 

repercussão até a primeira semana de novembro de 2016. O vídeo 

#TodosPelaComunicaçãoPública alcançou 3.796 visualizações, 194 compartilhamentos 

e 106 curtidas. Já o “desenhando a TV Brasil” alcançou 147.443 visualizações, 6.635 

compartilhamentos e 1.720 curtidas.  

Ao se informar, informar o outro, promover a cidadania e assumir posições no coletivo 

mobilizado, o cidadão, recebe a tarefa de promover o debate, romper com o ciclo de 

ignorância e desconhecimento de muitos, fomentar o diálogo e, democraticamente, 

proporcionar o avanço nas decisões sobre o destino da TV pública no Brasil. 

 

Considerações finais 
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Ao analisar o contexto em que os vídeos foram criados e ao referencial adotado pela 

campanha “Frente em defesa da EBC e da comunicação Pública” é possível dizer que as 

estratégias se justificam. Lançar mão das redes sociais para divulgar informação ao 

público foi ferramenta acertada visto que os organizadores da campanha colocam o 

espaço virtual como ambiente para mobilização. Fazem uma conexão, entre suportes 

diferentes, para enaltecer a lógica da programação que se insere na narrativa dos dois 

vídeos. Discursos que reforçam as promessas de gênero estabelecidas pela identidade da 

emissora.  

As promessas de Gênero se alinham a toda aquela discussão levantada no país quando 

se estudou e criou-se a Empresa Brasil de Comunicação. Por isso mesmo quando 

pensamos em TV pública, inevitavelmente entendemos o que ela precisa comunicar. A 

TV Brasil precisa ser o contraponto de informação a serviço do cidadão que, não fosse o 

canal público, receberia conteúdo atrelado a interesses financeiros das TVs comerciais 

ou ainda político-partidários das TVs governamentais.   

Tão logo é identificado o momento de indefinição política e desenha-se a perspectiva de 

alterar ou mesmo encerrar um projeto erguido a partir da articulação da sociedade, a 

mobilização faz-se necessária. É preciso ampliar o espaço da diversidade, da pluralidade 

e eliminar a exclusão de qualquer tipo de público. 

A campanha encontra no espaço virtual atores capazes de transformar a realidade, de 

repensar ou sustentar um modelo que analisa a sociedade, aponta com criticidade os 

caminhos da gestão pública, que serve como questionador de governos, que não ignora 

o papel formador dos produtos televisivos e que democratiza o acesso à informação 

preparando, inclusive, o espectador para entender o processo midiático. 

Ao colher depoimentos de pessoas dos mais diferentes setores, de chamar a atenção pra 

dados e números que revelam a importância do canal público, de reafirmar valores e 

repactuar promessas de gênero junto da audiência e transportar todo este conteúdo para 

uma plataforma de grande alcance, os idealizadores da campanha cumprem seu papel 

enquanto cidadãos.  
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Acreditamos que a livre manifestação e o espaço da representatividade garantido não 

podem ser expectativas, mas sim a realidade sustentada dia após dia em grupos que 

buscam a defesa dos seus direitos.  

É fundamental reconhecer que a campanha em prol da EBC e da TV Brasil e as formas 

narrativas adotadas foram capazes de fazer o internauta entender o discurso, interpretar 

o conteúdo, elaborar um raciocínio associado às vivencias individuais e se mobilizar em 

torno da causa.  

Por se tratar de uma campanha ainda em desenvolvimento e do processo de mobilização 

ser um ato contínuo, espera-se que novos elementos sejam inseridos na discussão, que a 

informação sempre esteja presente como caminho seguro na comunicação que é 

instrumento alicerce na mobilização social. 

Acreditamos ainda que a campanha permanecerá atuante e mobilizada na defesa do 

direito a informação, na busca por representatividade e na formação cidadã para viver a 

democracia plena. 
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Resumo 

O presente trabalho busca analisar o telejornal Antares Notícia. Compreender os conteúdos cidadãos 

veiculados durante o programa. A metodologia adotada foi a grade de programação do telejornal, segundo 

Souza (2004), e as “manchas de cidadania”, conforme Dourado (2012). O referencial teórico discute a TV 

Pública à luz da Economia Política da Comunicação. A partir da análise realizada, pode-se perceber que o 

telejornal apresenta conteúdos cidadãos diversificados, no entanto a intervenção estatal também se faz 

presente nas temáticas abordadas.  

Palavras-chave: Comunicação Pública , TV Antares, Cidadania, Economia Política da 

Comunicação.  

Abstract 

The present work seeks to analyze the news Antares News. Understand the citizen content served during 

the program. The methodology adopted was the television news programming grid, according to Souza 

(2004) and the "stains of citizenship", according to Dourado (2012). The theoretical framework discusses 

Public TV in light of the Political Economy of Communication. From the analysis carried out, one can 

perceive that the newscast presents diverse citizenship contents, however the state intervention is also 

present in the topics addressed.  

Keywords: Public: Communication, TV Antares, Citizenship, Political Economy of 

Communication  

 

INTRODUÇÃO 

A Comunicação Pública em âmbito regional merece uma maior atenção, 
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também em virtude dos ataques sofridos ao sistema de radiodifusão brasileiro. A 

medida provisória 744/2016, que altera a Lei 11.652/2008 que instituiu a EBC 

(Empresa Brasil de Comunicação), extinguiu o Conselho Curador da empresa. É 

reduzido, assim, o caráter essencial da configuração pública existente no mecanismo. A 

observação dos programas veiculados nas emissoras regionais auxilia na compreensão 

da Comunicação Pública aplicada nas mídias locais e permite aprofundar o 

conhecimento sobre a independência e autonomia que podem ser acompanhados pelo 

público.  

O referido artigo busca compreender, em âmbito piauiense, se e como a 

emissora pública TV Antares oferece conteúdos  cidadãos e/ou propaganda 

governamental,  por meio do telejornal Antares Notícia. O trabalho tem como objetivos 

investigar os temas apresentados, sistematizar as principais discussões veiculadas e 

problematizar se o padrão público de comunicação é transmitido aos telespectadores.  

Como procedimentos metodológicos, é utilizada a análise da grade de 

programação, conforme Souza (2004), assim como o conceito de “manchas de 

cidadania”, segundo Dourado (2012). Diante dos conteúdos veiculados foram 

elencadas dez categorias de análise, levando em conta as reportagens e notas exibidas.  

 
COMUNICAÇÃO PÚBLICA, CIDADANIA E DIREITO À COMUNICAÇÃO 

 
 

A compreensão de Economia Política da Comunicação (EPC) adotada na 

investigação considera como pressuposto teórico a contribuição de Mosco (1999), que 

apresenta o conceito como o estudo das relações sociais, principalmente as de poder, 

incluindo o circuito institucional dos produtos comunicacionais. Na obra Consumidores 

e Cidadãos, Canclini (2008) evidencia o quanto a relação estabelecida e a imposição da 

concepção neoliberal de globalização fazem com que o direito de ser cidadão, inclusive 

de decidir como são produzidos, distribuídos e utilizados os bens da comunicação, se 

restringe às elites.  

Em acordo com Rincón (2002), considera-se que as televisões públicas precisam 

interpelar o telespectador como cidadão e não apenas como consumidor. Para que seja 

compreendido enquanto cidadão, na programação televisiva, faz-se necessário que o 

telespectador  tenha vez e voz nos conteúdos apresentados. No caso brasileiro, isso está 
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previsto no artigo 223 da Constituição  Federal de 1988, que prevê a 

complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.  

Segundo Rey (2002), pode-se falar de uma mudança na noção do caráter 

público: a semelhança do caráter estatal passa a ser questionada, para que sejam abertos 

espaços de debate de questões de interesse comum,  expressar diferenças e interesses 

de representantes de diversos setores. Acrescenta-se ainda, ao panorama exposto o 

conceito de Cidadania Televisiva “um conjunto de temas voltados para os direitos 

sociais, educativos e morais presentes na programação” (DOURADO, 2012, p. 64). 

Aspectos normativos que apresentam parâmetros capazes de abranger temáticas e 

problemas comuns à realidade do cidadão, que acompanha as emissoras de TV, com a 

intenção de sentirem-se reconhecidos.  

Em 2003, a EBC apresentou o Manual de Jornalismo, no qual mais de 30 

colaboradores se reuniram para articular o Código de Conduta dos profissionais que 

atuam no meio de comunicação. Foram apresentados os valores, objetivos e diretrizes 

que devem ser seguidos, tanto pela rede, quando pelos canais que estão vinculados a ela. 

Segundo Ramos (2005), o direito à comunicação deve ser compreendido como uma 

premissa fundamental para o reconhecimento da política social “tal direito, decisivo 

para a democratização das sociedades contemporâneas que têm na informação e na 

comunicação seus principais motores políticos, econômicos e culturais” (RAMOS, 

2005, p. 251). Diante da necessidade de aprofundar as discussões sobre a Comunicação 

Pública como um elemento motor da prática democrática, a investigação visa contribuir 

para a reflexão sobre os sistemas regionais do país. 

 
METODOLOGIA  

 

O corpus da pesquisa é formado por 57 conteúdos televisivos, divididos em 

reportagens e notas que foram veiculados no telejornal Antares Notícia, exibido pela TV 

Antares. Foram analisadas, em tempo real com relação à transmissão, as edições entre 

os dias 11 e 15 de julho de 2006, das 19h às 19h30.  

 Como procedimento metodológico adotado para a análise dos produtos 

televisivos foi utilizada a análise da grade de programação. De acordo com Souza 

(2004), o gênero é telejornal e a categoria é informação, por apresentar a principal 
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característica de possuir um apresentador, que chama as reportagens e demais conteúdos 

no estúdio.  

 A pesquisa observa os conteúdos cidadãos veiculados nos produtos televisivos, 

segundo a ideia de “manchas de cidadania”, de Dourado (2012), que engloba aspectos 

como vinhetas, frases, diálogos etc.  A partir da análise do material colhido, foram 

elencadas dez categorias para as reportagens e notas. São elas: Prestação de Serviços; 

Discussão da religião em Estado laico; Cultura Regional; Educação; Defesa dos direitos 

das minorias; Saúde Pública; Política; Esporte Regional; Propaganda Governamental e 

Outros. Importante considerar, que alguns produtos encontram-se em mais de uma 

categoria elencada. 

 

OS CONTEÚDOS NO TELEJORNAL ANTARES NOTÍCIA 

 

O telejornal é transmitido, conforme Alves (2013), desde agosto de 2006, já com 

a exibição noturna, tendo como objetivo a transmissão das principais informações do 

dia, além da reprise de conteúdos do telejornal diurno, o Jornal Antares. Conforme 

tabela abaixo foram encontrados os seguintes resultados: 

 
 

Gráfico: Telejornal Antares Notícia, dias 11 a 16 de julho de 2016. 

Fonte:  Levantamento das autoras.  

 

 
No quesito prestação de serviços explicitado com o maior número de menções 

nos conteúdos abordados, o público pode acompanhar informações de interesse do 
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cidadão, com uma discussão temas do cotidiano e que merecem destaque, muitas vezes 

deixados de lado na mídia privada, por serem vistos, muitas vezes, como 

“desinteressantes”. Também se percebe a preocupação com uma abordagem mais 

ampliada dos assuntos, afastando, portanto, discussões superficiais.  

A política foi, no presente artigo, problematizada em acordo com o Manual de 

Jornalismo da EBC, que expõe que “é uma empresa pública comprometida com o 

cidadão brasileiro e com a promoção da cidadania, não com partidos ou coalizões 

políticas que ocupam o poder ou fazem oposição a estes” (EBC,2013,p. 53). Entre os 

produtos televisivos: a visita da presidente Dilma Rousseff,  atuação do poder executivo 

apresentado nos âmbitos federal, estadual e municipal. Também o trabalho do poder 

legislativo estadual, com a votação de um projeto de lei.    

Ao tratar a Saúde Pública, o telejornal inclui a premissa básica do direito de 

acesso à saúde, por meio dos hospitais públicos; a política pública de inclusão por meio 

da colônia de férias para crianças com deficiência (configurando-se também como um 

espaço terapêutico). Além disso, há o alerta sobre os  riscos da ingestão de refrigerantes.  

O Esporte Regional, conforme verificado, levou em consideração que: "o esporte 

que as pessoas praticam – é o verdadeiro esporte amador, que os veículos da EBC 

devem reportar, analisar e, oportunamente, transmitir" (EBC, 2013, p.60). Durante as 

coberturas, a preocupação foi de apresentar as dificuldades dos atletas para obter índices 

para participar de competições, em nível nacional e internacional. Também foi abordada 

a luta por patrocínios recorrente entre os atletas.  

No tocante à Cultura Regional, observou-se notas sobre o tema de outro 

programa sobre a literatura piauiense; apresentação da Orquestra Sanfônica e um 

espetáculo teatral. Houve, também, uma reportagem sobre o Dia Mundial do Rock, e 

outra quanto à  tradição da farinhada, no município de Santana do Piauí. Elementos que 

comprovam a valorização da diversidade cultural, por meio do regionalismo.  

Na categoria de Defesa dos Direitos das Minorias, os conteúdos trataram sobre 

uma colônia de férias para crianças com deficiência; uma ação desenvolvida na 

penitenciária;  um assalto no Lar da Esperança, uma instituição que cuida de portadores 

do vírus da AIDS. Por último, o projeto para auxiliar no enfrentamento à violência 

contra as mulheres em Teresina.  

A Educação traz, sobretudo, a temática do Ensino Superior: a aprovação de um 
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senhor de 89 anos para o curso de medicina da Universidade Federal do Piauí, um 

evento acadêmico do curso de Geografia, e uma audiência do Ministério Público com a 

Universidade Estadual do Piauí sugerindo a realização de concurso público.  

Na categoria Outros, incluiu-se uma reportagem sobre a fiscalização em postos 

de combustíveis. Além de uma nota sobre a perícia realizada no carro conduzido pelo 

responsável pelo acidente que matou os irmãos do coletivo Salve Rainha. 

A Discussão da religião em estado laico foi realizada em apenas uma 

reportagem, que tratou de um evento realizado pela arquidiocese de Teresina. Assim, é 

ferido o princípio laico da Comunicação Pública, ao mencionar o órgão responsável.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise realizada, pode-se perceber que o telejornal apresenta 

conteúdos cidadãos diversificados. Diante dos resultados, embora conteúdos cidadãos 

sejam veiculados, é perceptível também a presença da intervenção estatal, propiciando 

um terreno fértil para a discussão do jornalismo público na TV piauiense. 

 O panorama regional apresenta a necessidade do compromisso acadêmico de 

investigar a programação das emissoras públicas, tendo em vista, a responsabilidade de 

uma comunicação que realmente leve aos telespectadores conteúdos que favoreçam uma 

formação cidadã. Diante de uma lógica cercada pelos ditames dos oligopólios 

comunicacionais, são cada vez mais necessárias discussões amplas, capazes de articular 

educação, senso crítico e minorias relegadas ao esquecimento.  
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O Cultivo do Comum na Serra da Misericórdia1 

 

Patrícia da Veiga Borges2 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta a trajetória de ativistas socioambientais na Serra da Misericórdia, cadeia 

montanhosa localizada na cidade do Rio de Janeiro. Descreve a atuação do Centro de Educação 

Multicultural (CEM), coletivo que transformou uma área degradada em sistema agroflorestal e vem atuando 

localmente, de forma multidisciplinar. Por meio de um exercício etnográfico, o texto busca compreender 

as ações comunicativas do grupo, seus deslocamentos, suas dificuldades e seus conflitos. Como conclusão, 

aponta para o empenho dos sujeitos na “produção do comum”, tentando construir, nas relações, vínculos 

potencialmente transformadores. 

Palavras-chave: agroecologia; comunicação; direito à cidade. 

 

Abstract 

This work presents the trajectory of socioenvironmental activists in the Serra da Misericórdia, located in 

the city of Rio de Janeiro. It describes the activities of the Centro de Educação Multicultural (CEM), a 

group that has transformed a degraded area into an agroforestry system and has been acting locally, in a 

multidisciplinary way. Through an ethnographic exercise, the text seeks to understand the group's 

communicative actions, their displacements, their difficulties and their conflicts. As conclusion, it points to 

the subjects' effort to the “production of the common”, trying to build, in the relations, potentially 

transformative bonds. 

Keywords: agroecology; communication; right to the city.  
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INTRODUÇÃO 

A Serra da Misericórdia é uma cadeia montanhosa com 43,9 km² de extensão3 e 17 

morros4 localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro. Reconhecida como Área de Proteção 

Ambiental Urbana (APARU) pelo Decreto n° 19.144/2000, faz divisa com a Baía de 

Guanabara e os maciços da Tijuca, de Gericinó e da Pedra Branca, abrangendo 25 bairros5 

e quatro complexos de favelas6. Os rios que atravessam a Serra fazem parte da Microbacia 

da Baía de Guanabara e das sub-bacias de Irajá, Rio Ramos e Canal do Cunha, conforme 

dados oficiais7, todos em situação avançada de poluição. Fazem divisa com a Serra os 

“subúrbios” da Central do Brasil e da Leopoldina8 que, na demarcação municipal, estão 

na Área de Planejamento 3, onde há a maior densidade demográfica da zona urbana9, a 

menor área verde por habitante10 e os mais baixos índices de qualidade do ar (GUIA, 

2016). 

Uma série de injustiças sociais e ambientais foram cometidas nessa região, nos 

séculos XIX e XX, em razão “da subordinação” da área “aos interesses de acumulação 

do capital” que a relegaram a “lócus da reprodução de atividades industriais poluentes” 

(GUIA, 2016, p. 129). Um capítulo importante dessa história é o da mineração, atividade 

iniciada na Serra da Misericórdia na década de 1940. O negócio de extração de pedras 

para uso na construção civil teve franca expansão até a década de 1970, quando algumas 

                                                           
3 Essa medida varia conforme o estudo de relevo adotado ou o documento utilizado. Há textos que trabalham com a 

extensão de 35 km² (GUIA, 2016). Porém, aqui será considerado o que consta na Carta da Serra da Misericórdia, 

formulada em 2001 pelo movimento ambientalista formado na região. Disponível em: <http://www.verdejar.org/carta-

da-serra> Acesso em 04 out. 2016.  
4 Conforme informações do Instituto Pereira Passos (IPP) em seu Armazém de Dados, tabela 499 - altitude dos morros, 

com a indicação dos maciços e serras a que pertencem (2004). Disponível em: < 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/> Acesso em 05 out. 2016. 
5 Abolição, Bonsucesso, Brás de Pina, Cavalcante, Cascadura, Del Castilho, Engenho da Rainha, Higienópolis, Honório 

Gurgel, Inhaúma, Irajá, Madureira, Olaria, Penha, Penha Circular, Piedade, Pilares, Ramos, Rocha Miranda, Tomas 

Coelho, Turiaçu, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila Kosmos e Vista Alegre. 
6 São eles: Alemão, Penha, Juramento e Sape. 
7 De acordo com o Mapa de Bacias e Sub-bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro, documento produzido pela Gerência 

de Cartografia do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP) em 2004. Disponível em: < 

http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/arquivos/1316_bacias%20e%20sub-bacias%20hidrogr%C3%A1ficas%20-

%202004.JPG> Acesso em 4 out. 2016. 
8 O termo “subúrbio”, posto aqui entre aspas propositalmente, é questionável, porém, para fins de definição, é possível 

dizer que se trata de uma parte da cidade que acompanha os trilhos do trem e foi “urbanizada” de acordo com a expansão 

da estrada de ferro, construída em fins do século XIX pela Companhia Estrada de Ferro Leopoldina. Os nomes Central 

do Brasil e Leopoldina são referentes às duas linhas férreas que existiam na cidade do Rio de Janeiro nessa ocasião. 
9 2,5 milhões de habitantes ou 40% da população do Rio de Janeiro. 
10 3,5 m² por habitante, enquanto que as Nações Unidas indicam um mínimo de 8 m²/h e em alguns bairros da Zona Sul 

essa medida chega a 55 m²/h (GUIA, 2016).  
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pedreiras faliram e outras foram incorporadas. Atualmente, três empresas atuam dentro 

dos limites da APARU, sendo uma delas a transnacional LafargeHolcim.  

Em mais de 70 anos de exploração do território, as consequências para a população, 

diretamente, são a poluição do ar (por meio da emissão de fragmentos de rocha), a poeira 

e o barulho, provenientes de detonações de rochas, e o abalo às edificações do entorno 

(SIMAS, 2007). No Complexo do Alemão, por exemplo, mais de 33% dos moradores 

afirmam ter rachaduras em suas casas (GUIA, 2016). Isso, sem contar o aterramento de 

nascentes, a migração de animais, a devastação da mata e a destruição de morros inteiros. 

Além da mineração, é possível destacar como “usos” da Serra: o narcotráfico, a 

criação de animais por moradores das favelas, a circulação de grupos religiosos pela mata, 

moradias não reguladas pelo Estado e a atuação dos ativistas socioambientais. Neste 

artigo, abordo, sobretudo, o último uso mencionado, que acaba dialogando, e muitas 

vezes entrando em conflito, com os demais. 

“O CHAMADO” 

O movimento ambientalista da Serra da Misericórdia ganhou corpo na década de 

1990, entre outros fatores, pela chegada à região de uma personagem conhecida como 

Luiz Poeta. Ele fundou, em 1997, o grupo Verdejar Socioambiental, situado no bairro do 

Engenho da Rainha, e passou a circular pelo território, inspirando a criação de outros 

coletivos – a exemplo do Centro de Educação Multicultural Aliança pela Misericórdia 

(CEM), objeto de estudo deste trabalho. A atuação de Poeta coincidiu com o despertar da 

sociedade civil para as questões ambientais e urbanas, acirradas globalmente devido ao 

desgaste de um modelo único de desenvolvimento. Em 1999, foi formado o “Grupão da 

Serra da Misericórdia”11 que realizou um seminário sobre o território e passou a 

pressionar por sua demarcação. 

Nessa ocasião, o Grupão tomou como prioridade a preocupação de proteger o 

território da ocupação desordenada e do avanço de empreendimentos em áreas verdes. 

Em 2001 foi redigida uma carta que apresentou pela primeira vez um histórico da região, 

detalhando os seus problemas e destacando 26 ações necessárias para que a Serra fosse 

                                                           
11 Formado por: Organizações Não Governamentais Verdejar, Os Verdes e Bicuda Ecológica;  Assembleia Permanente 

de Entidades em Defesa do Meio Ambiente (Apedema); Centro de Estudos e Pesquisa da Leopoldina da Fundação 

Oswaldo Cruz (Cepel/Fiocruz); Centro de Saúde da Mulher da Penha (Cresan); e associações de moradores dos 

complexos do Alemão e da Penha (Simas, 2007). 
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reconhecida, preservada, reflorestada, bem como para que sua população fosse atendida12. 

Em 16 anos, os pontos da carta não foram atendidos e o decreto municipal que criou a 

APARU sequer chegou a regulamentá-la (GUIA, 2016).  

Diante desse contexto, alguns grupos arrefeceram, outros foram criados. Caso do 

CEM que, em 2011, passou a desenvolver projetos educativos e culturais na favela do 

Parque Operário do Grotão, no Complexo da Penha. Inicialmente, o trabalho envolvia 

oficinas de vídeo, grafite, artesanato e moda, patrocinados por editais de incentivo à 

cultura. Porém, logo essa verba acabou e muitos dos primeiros integrantes mudaram de 

atividade. Dessa leva, restaram duas pessoas que ouviram “o chamado da Serra da 

Misericórdia”, como costumam dizer. Marcelo13, técnico em informática, um dos meus 

interlocutores, resumiu o que para ele é esse “chamado”:  

“O meio ambiente precisa muito de mão de obra. Eu fui ajudar e isso 

acabou me seduzindo. Mudei tudo para ficar só na Serra. (...) Sempre 

fui revolucionário, sempre foi das coisas me incomodarem, e vi que a 

alimentação é a coisa básica da revolução. Se a gente tiver de ter uma 

revolução, deve começar pela alimentação. Um bom soldado só existe 

se estiver bem alimentado, do saber e da comida”. 

 

O CEM se define hoje como uma “organização de intervenção socioambiental, 

artística e cultural não governamental”14. Na área de uma antiga pedreira, o grupo cultiva 

um sistema agroflorestal e, com o auxílio de 12 colaboradores, realiza vivências 

agroecológicas e oferece oficinas de plantio de mudas, música, dança, culinária, teatro, 

entre outras. 

METODOLOGIA 

Neste texto, traço o objetivo geral de descrever a trajetória do CEM, articulando-

a ao entendimento dos entrevistados sobre comunicação e sobre as relações estabelecidas 

no lugar ocupado. Como proposta metodológica, utilizo os fundamentos da “descrição 

densa” (GEERTZ, 1989) e da “redescrição” (RORTY, 2007) no esforço de produzir uma 

                                                           
12 A carta sugeria ao poder público, por exemplo, a desativação total das pedreiras; uma cobrança de passivo ambiental 

às mineradoras; recuperação de áreas degradadas e espaços públicos abandonados; arborização de ruas; incentivo à 

cultura local; fomento à coleta seletiva de lixo. Disponível em: <http://www.verdejar.org/carta-da-serra> Acesso em: 

06 out. 2016 
13 Fiz a opção de apresentar a todos os personagens dessa história apenas pelo primeiro nome, pois é como eles são 

chamados no grupo. Neste texto, apresentarei trechos das transcrições de duas entrevistas realizadas: a de Marcelo e 

Ana. São estes os dois integrantes fixos do CEM que atualmente gerenciam a agrofloresta. São eles os meus 

protagonistas. 
14 Disponível em: <http://grupo-cem.tumblr.com/O%20CEM> Acesso em 3 nov. 2016  
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etnorreportagem (AMARAL FILHO, 2006; 2011). Esta, privilegia a vivência – a “ida a 

campo” (AMARAL FILHO, 2006, p. 120) – e busca construir uma narrativa sobre 

sujeitos, grupos, modos de vida e lugares de alguma maneira silenciados (ou 

representados de forma enviesada) pela mídia15.  

Trata-se de uma tentativa de compreensão do mundo que faz dialogar Jornalismo 

e Antropologia, reportagem e etnografia, campos e ofícios que ora se aproximam, ora se 

distinguem, mas que levam consigo o esforço de interpretar o real a partir de seus próprios 

modos de fazer. Como procedimento, realizo observação participante na mesma medida 

em que me relaciono, descubro meus limites e sou envolvida nas relações sobre as quais 

quero estudar (FOOTE-WHYTE, 1980). Também realizo entrevista, com o objetivo de 

me aprofundar no entendimento dos interlocutores sobre determinados temas (DUARTE, 

2011). 

TRAJETÓRIAS E EXPECTATIVAS 

Conheci Ana e Marcelo, os atuais integrantes fixos do CEM, na Feira Orgânica 

de Olaria, em 2014, quando, uma vez por mês, o casal participava como convidado e 

levava uma planta originária da América Central, de nome chaya16, para expor e, quiçá, 

vender. Em 2015, ambos conquistaram uma certificação de produção de alimentos 

orgânicos, por meio de uma parceria com a Rede Carioca de Agricultura Urbana (CAU), 

e passaram a ter barraca própria nesse mercado. Foi então que me aproximei, pois estava 

interessada em conhecer e acompanhar a rotina de cada feirante e, se possível, chegar aos 

produtores dos alimentos. 

Ana me explicou que a chaya era uma Planta Alimentícia Não Convencional 

(PANC) que foi doada por Luiz Poeta e estava sendo cultivada na agrofloresta do CEM, 

na Serra da Misericórdia. Tal planta, de crescimento quase espontâneo em terras onde há 

sol e água, passou a ser um dos maiores atrativos da Feira Orgânica de Olaria, na medida 

                                                           
15 Essa foi a solução encontrada pelo autor no desenvolvimento de sua tese sobre quilombolas da Amazônia, uma vez 

que percebeu ser o conteúdo dos jornais paraenses bastante diferente da forma como os moradores dos quilombos se 

viam e se representavam (AMARAL FI,LHO, 2006). 
16 Um texto sobre a chaya, suas propriedades, seu histórico e seu cultivo na Serra da Misericórdia foi escrito para a 

Revista Agriculturas (SANTOS, MAIA, BORGES, 2016). Disponível em: <http://aspta.org.br/wp-

content/uploads/2016/08/Agriculturas_V13N2-Artigo03.pdf> 
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em que Ana explicava seu valor nutricional e convencia freguesas e fregueses de levarem 

um molho para experimentar. “Parece couve, pode fazer refogada!”, dizia ela.  

Em junho de 2015, fui convidada a subir a Serra pela primeira vez. No entanto, 

pude aceitar o convite somente em novembro, quando foi realizada no CEM uma reunião 

sobre PANCs. O encontro teve como principal objetivo criar uma rede para fomentar o 

tema na Serra da Misericórdia. Além de Ana e Marcelo, participaram: Rafael, ex-

integrante do CEM, desligado do grupo em agosto de 2016; Daiane, professora; Mylena, 

estudante; Maria Zélia, culinarista; Edson, integrante do grupo Verdejar Socioambiental; 

Adriano, engenheiro agrônomo; e Diego, designer – estes dois, responsáveis por conduzir 

técnica e cientificamente a conversa. 

Estimulados por um movimento de resgate das culturas alimentares que caminha 

contra o reducionismo da monocultura, os presentes deram sugestões de como poderia 

ser formada a rede PANCs. A ideia era, sobretudo, democratizar o acesso à alimentação 

na região da Serra da Misericórdia. Nesse sentido, falaram em realizar mais encontros, 

estudar o tema, produzir panfletos para distribuir na feira de Olaria, promover oficinas de 

culinária, organizar horta e viveiro de mudas em espaços como escolas e terrenos de 

outros coletivos etc.  

Notei que a comunicação a todo momento surgia na conversa. A meu ver, surgia 

da vontade do grupo de promover atividades que os fizessem avançar na proposta. Mas, 

nas falas, surgia como “divulgação”, “transmissão”, “troca de informação”. Ana, Marcelo 

e Rafael insistiram muito na importância de mostrar aos moradores da favela que era 

possível uma alimentação saudável, nutritiva e barata. Rafael sugeriu que mais almoços 

fossem feitos na sede do CEM, convidando os vizinhos e, sobretudo, os jovens para 

experimentar. Chegamos a conversar, ainda, sobre a possibilidade de realizarmos, em 

médio ou longo prazo, um mapeamento dos possíveis agricultores da região, uma vez que 

no bairro da Penha há várias hortas em quintais, terrenos arrendados e até mesmo em 

espaços públicos. 

O grupo das PANCs foi transferido para o Whatsapp e uma segunda reunião foi 

realizada em janeiro de 2016. Nesta, foi planejada uma vivência agroecológica para o mês 

seguinte. Entre novembro de 2015 e janeiro de 2016, Rafael esteve na Escola Técnica 
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Estadual Juscelino Kubitschek, localizada no Jardim América, a pedido das professoras 

Karoline e Daiane, e orientou na formação de uma horta. Em fevereiro, a vivência 

agroecológica foi realizada com uma caminhada pela agrofloresta do CEM, uma oficina 

de suco verde e um almoço. Cerca de 20 pessoas compareceram. 

Ao longo de 2016, o CEM passou por várias transformações no que diz respeito à 

sua atuação. A produção da chaya aumentou e, na feira, passou-se a vender os produtos 

dos agricultores urbanos do Rio de Janeiro vinculados à Rede CAU. Marcelo foi 

escolhido pelos feirantes como representante junto à Associação dos Produtores 

Biológicos do Rio de Janeiro (ABIO), instituição que organiza parte do Circuito Carioca 

de Feiras Orgânicas. Ele e Ana  articularam a participação do CEM no Conselho Regional 

de Segurança Alimentar (CONSEA – RJ).  Foi quando outros parceiros surgiram e a Feira 

Agroecológica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) entrou na rotina.  

Quando perguntada, em entrevista feita em março, o que considerava ser a 

comunicação, Ana respondeu: “...é o olhar, a troca, a relação, o abraço”. Em abril, ela 

começou a cursar as oficinas do Núcleo Piratininga de Comunicação (NPC) e passou a 

enxergar na ação comunicativa uma função política. Quis conversar outras vezes sobre o 

tema e, atualmente, anseia por formar uma rede de comunicadores populares da Serra da 

Misericórdia. Para tanto, ela vem tecendo conversas e encontros com vários coletivos da 

Zona Norte. 

A PRODUÇÃO DO COMUM E O DIREITO À CIDADE 

Este trabalho segue uma abordagem comunicacional (SODRÉ, 20013; 2014) que 

realiza interpretações sobre o social por meio de um esquema de pensamento 

multidisciplinar, guiado mais por uma hipótese do que por uma tradição teórica. A 

hipótese geral de uma pesquisa ainda em execução, da qual fazem parte os resultados 

parciais apresentados neste texto, é a de que, uma vez em contato com a terra, com a 

agricultura e com o tema da alimentação, os sujeitos da cidade elaboram suas próprias 

ruralidades, reinventam o espaço público e sua própria existência nele. 

Amparam essa hipótese as seguintes premissas: 



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

8 
 

a) A comunicação é um processo duplo e contraditório. De um lado, 

comunicativo – intersubjetivo – e de outro, comunicacional – midiático. Nesse 

sentido, a ação humana vital anda imbricada a uma forma de viver (bios) 

virtual (SODRÉ, 2014) e um estudo comunicacional pode ter como tarefa 

buscar o que resulta das relações humanas em determinado lugar, pois esse 

resultado é que pode ser vinculativo e potencialmente transformador no 

cotidiano; 

b) O resultado das relações é o resultado da comunicação, o comum, o 

“impróprio” (ESPOSITO, 2003) e também a condição de existência cotidiana 

marcada pela disposição e abertura ao outro (NANCY, 2000; TARIZZO, 

2007). Esse comum, resultado da comunicação, é o que pode ativar uma 

“vinculação social” com “preocupação territorial” que Paiva denomina como 

“comunidade gerativa” (2003; 2007) e/ou “comunidade do afeto” (2012). A 

“produção do comum” seria, nesse sentido, a ação de (re)existência coletiva 

no espaço público e a possibilidade de disputa pela cidade (PAIVA & 

GABBAY, 2016). 

Tais premissas dialogam com as perspectivas da agroecologia, forma de produzir 

alimentos baseada no manejo dos solos, na observação, na colaboração, na valorização 

de saberes e modos de ser, cujas técnicas são resultado da experiência e do diálogo com 

a sociobiodiversidade, de uma crítica à produção agrícola industrializada e de uma 

tentativa de reorientação na seara da fragmentação do conhecimento (GUZMÁN, 2002). 

Comunicação e agroecologia dão sentido à disputa pelo direito à cidade como luta (ainda 

que em proporções desiguais) pelo resultado da concentração social e geográfica de 

excedentes, uma vez que o processo de urbanização contemporâneo extrapola essa 

concentração e converte a cidade mesma em um produto e/ou commodity. Porém, o 

espaço urbano é um direito coletivo que deve ser disputado (LEFEBVRE, 2001; 

HARVEY, 2002). Muito embora de forma inicial, o CEM realiza essa disputa, 

devolvendo áreas de cultivo ao Rio de Janeiro. 

Ao atuarem em coletivo, portanto, os ativistas socioambientais geram um 

potencial transformador da ordem das relações e dos afetos, capaz de “cultivar” não 

somente a terra e os alimentos, mas também os processos e as perspectivas de luta na 
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Serra da Misericórdia. O que se denomina “cultivo do comum” é a ação comunicativa de 

produzir entendimentos e práticas sobre o espaço em que se vive. 
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Resumo 

 
A pesquisa debate o processo de implementação da rádio Frei Caneca, no ar desde julho/2016, vinculada à 

Prefeitura do Recife. Trazendo referenciais da Economia Política da Comunicação, o presente trabalho dialoga 

com o conceito de direito à comunicação para pensar a radiodifusão pública a partir do protagonismo dos 

cidadãos para a gestação de um modelo condizente com suas demandas. 

 

Palavras-chave: Frei Caneca FM, participação popular, rádio pública, direito à comunicação. 

 

Abstract 
 

The research discusses the process of implementation of Frei Caneca radio, on the air since July / 2016, linked 

to the Recife City Hall. Bringing references to the Political Economy of Communication, the present work 

dialogues with the concept of the right to communication in order to think about public broadcasting based on 

the citizens' protagonism for the creation of a model that is consistent with their demands. 

 

Keywords: Frei Caneca FM, popular participation, public radio, right to communication 

 

 

INTRODUÇÃO 

Pensada em 1960 para ser uma Rádio Educativa, o projeto desta FM não apresentava 

um claro direcionamento sobre o que deveria ser feito. Era crescente a reivindicação popular 

por uma emissora que priorizasse representatividade racial e de gênero e que promovesse a 

cultura pernambucana. 

A partir de 2012, uma nova empreitada propôs construir junto com a sociedade um 

modelo que fosse efetivamente um canal público de comunicação, através de audiências, 

debates e escutas. O presente trabalho se propõe a discutir criticamente o processo de 

transformação das propostas da sociedade civil em um plano de trabalho, e ainda os esforços 

para a garantia de controle social. 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa, V Encontro Nacional da 

ULEPICC-Br. 
2
 Graduado em Comunicação pela UFS, Diretor da Frei Caneca FM. patricktor4@gmail.com 

3
 Professora na ECO/UFRJ, Doutora pelo PósCom/UFBA. chalini.torquato@eco.ufrj.br 
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O artigo utiliza-se da metodologia documental, desde arquivos antigos da emissora à 

registros de reuniões realizadas recentemente. Para complementar informações, algumas 

entrevistas foram realizadas com representantes da sociedade civil. 

 

1 Comunicação pública, participação popular e direito à comunicação  

 

A sustentação teórica desse debate fundamenta-se no Direito à Comunicação como 

valor central para a democratização da mídia. Entende-se que seu reconhecimento como um 

direito humano deve ser prioridade no âmbito das políticas de comunicação, especialmente 

quando se projeta sistemas públicos de mídia (FISCHER, 1984; INTERVOZES, 2009; 

MATTELART, 2009; UNESCO, 1980). Trata-se de um ideal que visa o desenvolvimento dos 

indivíduos como seres autônomos, capacitados para discutir e solucionar problemas como 

percebido por eles, expandindo seus direitos (LEE, 1995; GOLDING; MURDOCK, 1990).  

Longe de procurar suprimir a liberdade de expressão, esse novo conceito, mencionado 

por uma crítica realizada por Jean D´Arcy em 1969, teria antes de tudo o intuito de ampliá-lo, 

radicalizá-lo para a coletividade. O direito de comunicar propõe-se, dessa maneira, a ser 

entendido como um direito humano fundamental e coletivo, não mais individual como a 

tradição liberal pressupunha. Sua proposta alinha-se intimamente com a emancipação dos 

cidadãos. 

O direito à comunicação é um ideal que visa capacitar as pessoas a participar 

ativamente na busca de soluções para os problemas de desenvolvimento, 

como percebido e definido por eles. Significa tornar disponíveis para as 

pessoas os meios necessários que lhes permitam estabelecer um diálogo em 

pé de igualdade (LEE, 1995, p.6, tradução nossa). 

Esse direito rejeita também que a igualdade e a justiça no acesso à voz sejam 

naturalmente inerentes ao mercado, devendo ser garantidos e consagrados por políticas 

públicas. Por conta disso, Desmond Fischer (1984) defende que o dever do Estado deve partir 

de dois pontos básicos: o reconhecimento deste direito como universal, como necessidade 

fundamental para o desenvolvimento pleno do potencial dos seres humanos e a incorporação 

deste fundamento às leis de maneira global reconhecendo as práticas que dele decorrem (livre 

fala, liberdade de imprensa, independência, diversidade, etc.).
4
 

                                                 
4
 De acordo com o relatório McBride: “Todo mundo tem o direito de comunicar. Os elementos que integram esse 

direito fundamental do homem são os seguintes, sem que sejam de modo algum limitativos: a) o direito de 

reunião, de discussão, de participação e outros direitos de associação; b) o direito de fazer perguntas, de ser 

informado, de informar e outros direitos de informação; c) o direito à cultura, o direito de escolher, o direito à 
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O resgate do conceito de direito à comunicação é feito aqui tendo em vista 

especialmente a contribuição que ele traz para o debate sobre o serviço público de 

comunicação. Previsto no artigo constitucional 223, a ideia da tripartição não dimensiona 

essencialmente o valor exato de sua configuração prática. Além de complementar os sistemas 

privado e estatal, com o qual historicamente se confunde na tradição latino-americana, a 

experiência desta região tem configurado por práticas operadas a partir de regulações, 

políticas e agentes diversos, de modo que não podem ser observadas dentro do conceito de 

sistema. “No que tange ao conjunto das emissoras do campo público, a ausência de uma 

regulamentação para o conjunto do sistema público ainda faz com que essa modalidade de 

mídia permaneça em uma condição complementar e marginal” (VALENTE, 2013, p. 263). 

O artigo constitucional brasileiro se consolidou com a criação da Empresa Brasil de 

Comunicação em 2017 que trouxe consigo um período de ascensão dos meios de 

comunicação públicos no país. Contudo, entre seus desafios, está a volatilidade diante dos 

governos que estão no poder 

A permanência de uma regulamentação ultrapassada mantém esses veículos em uma 

situação de complementaridade marginal (Valente, 2009) e sempre sujeita ao 

suporte dos governantes de plantão. Como em geral não é considerada prioridade, a 

comunicação pública permanece como projeto secundário das administrações. 

(VALENTE, 2013, 281). 

O conselho curador da EBC foi dissolvido em setembro de 2016, dentro da conjuntura 

do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Com isso, junta-se a fragilidade conceitual da 

proposta de comunicação pública e o momento nacional, percebe-se a importância de se 

discutir e consolidar de forma participativa iniciativas locais como é o caso da Frei Caneca 

FM. 

 

2 Radio Frei Caneca FM como uma conquista histórica no cenário pernambucano  

 

 

A Cidade do Recife possui características marcantes nos aspectos que motivaram a 

criação, estruturação e manutenção de seu cenário cultural. Personagens de grande destaque 

nos âmbitos nacional e internacional surgiram neste caldeirão de etnias e culturas diversas, 

fazendo da capital pernambucana ao longo de sua existência uma referência regional. 

                                                                                                                                                         
proteção da vida privada e outros direitos relativos ao desenvolvimento do indivíduo” (UNESCO, 1980, p. 

288). 
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Deste ambiente favorável à mescla de músicos, artífices e pensadores das mais 

diversas expressões artísticas tem desde o início do século XX, um porto seguro para 

consumo e fruição de suas obras, muitos destes como o poeta sergipano Tobias Barreto 

adotaram a cidade para estudar e viveram ali os mais intensos dias de atividade cultural e 

produção de suas obras. 

Esta metrópole tropical que hoje chega a ter quase 4 milhões de habitantes em sua 

região metropolitana pulsa cultura popular e urbana, expressões que vão dos tradicionais 

Maracatus, Frevo e afoxés, que passam pela produção literária de grandes nomes como o 

paraibano Ariano Suassuna, vindos do interior pernambucano,  forró de Luiz Gonzaga, de 

Exú, esculturas do Mestre Vitalino de Caruarú, chegando ao moderníssimo pop nordestino do 

movimento MangueBeat de Chico Science e o cinema atualmente premiado em âmbito 

internacional, de  Claudio Assis e Kleber Mendonça Filho.  

Motivado pelo envolvimento com as questões sociais e políticas da cidade, o então 

Vereador Liberato Costa Jr, em seu segundo mandato a partir de 1959, propõe na Câmara de 

Vereadores do Recife a criação de uma emissora de rádio municipal. Esta lei 520 foi 

sancionada pelo então prefeito Miguel Arraes, em 9 de Junho de 1960.  

Liberato sustenta a justificativa do nome de Frei Caneca para a emissora como 

resultado de uma ampla pesquisa feita por ele entre diversas personalidades pernambucanas: 

Eu andei folheando vários nomes da história de Pernambuco, e cheguei a Frei 

Caneca. Li pedaços das obras dele, e o povo não sabe nem que isso existe. Ele era 

um gênio. [...] Foi o maior geômetra da sua geração. Era escritor, poeta com 

domínio do latim e francês, filósofo. E o mais importante é que a figura dele era um 

imã que impregnava todo mundo. Tanto que ele foi condenado pelo movimento da 

Confederação do Equador, em 1825, quando Dom Pedro I resolveu que ele fosse 

morto.  O povo pensa que ele foi fuzilado, mas naquele tempo nem existia fuzil. Na 

verdade ele foi arcabuzado. E ele era pra ter sido morto no dia 11 de janeiro, mas só 

foi no dia 13 porque os carrascos que iam arcabuzá-lo se recusaram. Como eu disse, 

o padre impregnava as pessoas com o espírito patriótico dele. No dia 13, os 

carrascos solicitaram os acapus pra Frei Caneca não reconhecer quem eram. Na 

minha modesta opinião, eu escolhi este nome porque dentre as grandes figuras da 

pátria eu cheguei à conclusão que no Brasil a pessoa mais humana que nasceu foi 

Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo. Nascido no Bairro do Recife e que tinha esse 

apelido de Caneca porque o pai era funileiro e vendia canecos de todos os tamanhos 

para sustentar a família.5
 

 

    Ainda conforme afirmações do ex-vereador a emissora foi pensada para ser uma 

autarquia municipal que trouxesse informações de cunho educativo e social à população, 

                                                 
5
 Entrevista concedida ao jornalista Marcus Fernandes do portal Leia Já, em 10 de junho de 2014 motivada pela 

realização da consulta pública na Câmara de vereadores do Recife. Disponível em: 

http://www.leiaja.com/cultura/2014/06/10/radio-frei-caneca-segundo-o-olhar-de-liberato-costa-jr/ 
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cobertura de atividades artísticas, esportivas e políticas de interesse público, a compreensão 

republicana deste meio de comunicação também aparecem em afirmações onde Liberato 

demonstra seus planos para a rádio municipal: “O espírito da rádio não é comercial, eu a criei 

para que fosse puramente educativa, com programas de rua, com programa convidando 

escritores e pesquisadores pra falar do Recife, transmitindo competições esportivas que 

fossem de interesse do recifense.” (LIBERATO apud FERNANDES, 2014)      

Com o passar dos anos a compreensão da Frei Caneca FM como uma emissora 

educativa municipal deu lugar ao entendimento que a rádio deveria ser um veículo de 

comunicação pública. Pautada na compreensão deste termo existente em outros países, com 

sua gestão desatrelada dos interesses do partido político da situação, seria voltada para uma 

programação diversa e plural e ampla participação da sociedade através de conselhos, 

concursos e fundos de financiamento para a produção independente. 

Para o jornalista AD Luna, a comunidade artística do Recife entende a emissora como 

uma oportunidade de ter mais um canal de divulgação de sua produção, em especial a 

musical. Ele argumenta, ainda, que este conteúdo sendo praticado por comunicadores que 

entendem as necessidades e carências do cenário cultural da cidade e que possuem 

conhecimento e vivência no meio artístico possam contribuir para a melhoria do repertório do 

público e sua capacidade crítica. “Esses comunicadores, por trabalharem numa rádio pública, 

devem tratar e divulgar tal produção com visões mais abrangentes pensando o curto, médio e 

a longo prazo” diz o jornalista.  

Ad Luna foi jornalista dos principais impressos pernambucanos Jornal do Commércio 

e Diário de Pernambuco de 2000 a 2015, acompanhando todo processo de retomada do 

projeto da Rádio Frei Caneca desde a primeira gestão de João Paulo, de 2001 a 2004.  

Luna ainda afirma que acredita que uma rádio pública pode ser um impacto social 

positivo, modificando o comportamento dos cidadãos e cidadãs. Disse ele “Penso no exemplo 

da emissora - The Current -, um dos canais da estadunidense Minnesota Public Radio, cuja 

programação é bastante ouvida nas cidades de Saint Paul (capital) e Minneapolis, terra natal 

do cantor Prince. A programação é de música pop, rock, funk e soul, voltada para um público 

que aqui chamaríamos de alternativo. A rádio toca muita música local, os artistas mostram 

grande satisfação de estar lá e os ouvintes contribuem diretamente para a manutenção do 

veículo pagando valores mensais ou esporádicos. Há um grande orgulho em ter esse veículo, 

tanto que é comum observar adesivos do tipo Eu contribuo com a rádio pública. Boa parte do 
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desenvolvimento artístico e da cadeia produtiva da música destas cidades se devem à 

existência da rádio.”  

Na Compreensão do Jornalista, a emissora tem um papel fundamental no desenho das 

relações entre a produção artista e cultural da cidade, o repertório das pessoas individual e 

coletivamente bem como no fortalecimento das cadeias produtivas da economia criativa do 

universo artístico. De Fato uma emissora de rádio comprometida com a promoção da cultura 

local desenvolve um tipo de relação aproximada com seu público muito intensa, pois num 

quadro de um mercado radiofônico atrofiado a formatos repetidos de emissoras de rede, a 

rádio que fortalece a localidade pode obter retorno positivo de audiência, pelo simples 

advento de ir na contra-mão do mercado apresentando o seu próprio sotaque, potencializando 

uma relação de marca e produto bastante intensa.  

O público ouvinte tende a se sentir representado pelas histórias, sotaques e 

sonoridades e constrói um laço com a rádio baseado no sentimento de pertença e 

representação de sua localidade, características que eles não encontram nas emissoras de rede 

com sede em alguma metrópole de fora de sua região. 

Sobre o Jornalismo Ad Luna, diz que acredita que seja possível a construção de um 

jornalismo isento, plural e principalmente independente, ele afirma que “O jornalismo público 

deve e  pode ser de muito boa qualidade, como era o da TV Brasil, por exemplo. Num veículo 

público se presume que o jornalismo deva estar pautado em princípios diferentes daquelas 

emissoras que dependem totalmente do lucro para funcionarem. Neste caso, interesses 

privados podem se sobrepor ao público. Por outro lado, é bastante importante que a rádio 

pública mantenha independência em relação aos governos periódicos. Uma rádio pública, por 

conta dessa não-dependência de lucros, pode se aproximar bastante dos ideiais expostos no 

Código de Ética do Jornalistas Brasileiros, como: 

Art. 6º É dever do jornalista: 

I - opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como defender os 

princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos; 

VII - combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial quando 

exercidas com o objetivo de controlar a informação; 

XIV - combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, 

econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição 

física ou mental, ou de qualquer outra natureza. 

 

 

A entrada no ar do sinal da emissora causou um enorme movimento na cidade, e 

sobretudo nas redes sociais, as primeiras matérias jornalísticas sobre o nascimento da 
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emissora trazem em seu conteúdo o destaque dos depoimentos de artistas em seus perfis 

particulares. 

 
“É uma conquista se pensarmos nos termos da ideia inicial da rádio. Vamos ver 

como vai ser o direcionamento de programação. Vejo atualmente a maquina 

político-partidária ocupar todas as concessões públicas e seria frustrante que a Frei 

Caneca enverede por esse lado” Fábio Trummer da banda Eddie. 

 

“A notícia da Rádio Frei Caneca, finalmente, depois de grande batalha, tomar as 

ondas do rádio e entrar no ar mesmo que ainda de forma experimental é algo que me 

deixa feliz e confiante. Que Venha contribuir para com a população e a cultura como 

importante ferramenta de diálogo e espaço de democracia e que leve para cantos 

cada vez mais longe a voz do povo e suas verdadeiras necessidades, fazendo honrar 

seu nome em homenagem ao grande Frei Caneca, peça chave da revolução 

Pernambucana! Que venha revolucionar esse espaço e fazer dele infinito!” Lulú 

Araújo, musicista.  

E ainda:  

Chegada da Rádio Frei Caneca é celebrada por artistas 

A rádio pública entra no ar em caráter experimental, depois de 56 anos de espera 

Ainda Faltavam seis anos para o nascimento de Chico Science, um dos criadores do 

Movimento Mangue, quando o projeto da Rádio Frei Caneca, uma emissora pública 

municipal, foi aprovada na Câmara de vereadores do Recife – Iniciativa do então 

vereador Liberato Costa Junior, quando o prefeito da cidade era Miguel Arraes. No 

final da tarde de sábado (2) era a voz de Chico que se ouvia na Frei Caneca F, 

cantando macô. Chico morreu em 1997; Arraes em 2005; Liberato no inicio deste 

ano. A Rádio, 56 anos depois da aprovação, tem a sua data de nascimento registrada: 

30 de junho de 2016, às 18h. 

 

 
3 Participação popular e o desenho de um modelo público de rádio 

 

 

Existe um debate travado em diversos âmbitos da sociedade sobre o que viria a ser de 

fato uma emissora pública no Brasil, suas características, o que deve e não deve ter, o que 

pode e não pode fazer. Desde o ambiente acadêmico aos ambientes profissionais de atuação 

prática nas emissoras e redações de impressos, passando pelos movimentos sociais dos mais 

variados campos de atuação e representação, argumentos que se estruturam em experiências 

de outros países bem como experiências brasileiras em outros setores como na Educação e 

Saúde Públicas são usados como argumentos para refletir os elementos ideias que formariam 

a “Comunicação Pública”.  

Após a criação da EBC em 2008 e a sanção da lei 11.652, as emissoras brasileiras 

passaram a ter uma referência legal no país, com indicativos claros, que haviam sido 
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discutidos profundamente entre profissionais, gestores e sociedade civil para formatar suas 

estruturas de transparência, participação e gestão. 

Tendo esta experiência da TV Brasil/EBC de participação popular como referência 

para a garantia do caráter púbico da emissora, a coordenação do processo de implementação 

da Frei Caneca FM no início de 2014 resolve convocar uma série de consultas públicas junto 

à Sociedade civil organizada.  

A Fundação de Cultura da Cidade do Recife/FCCR por meio do seu Presidente 

Roberto Lessa, solicita ao Conselho Municipal de Políticas Culturais do Recife e ao Fórum 

Pernambucano de Comunicação que indiquem entidades sediadas na região Metropolitana do 

Recife que possam contribuir com a construção de propostas para a criação da Frei Caneca 

FM. Tal solicitação ainda propunha que as indicações seguissem a uma lógica de 

complementaridade, para que fosse possível garantir a mais ampla e plural participação, 

contribuindo para a diversidade de ideias, discursos e pontos de vista, atendendo a princípios 

que haviam sido direcionados na lei de criação da EBC. 

O Conselho de Políticas Culturas da Cidade do Recife indicou as seguintes entidades: 

Central Única das Favelas-CUFA, Quilombo cultural Malunguinho, Sindicato dos Músicos, 

Fórum da Música e ainda seis de seus representantes que no conselho respondiam pelo Fórum 

temático do Audiovisual, Fórum temático de Cultura popular, Fórum temático de Literatura, 

Comitê de Salvaguarda do Frevo, Regional Nordeste do Ministério da Cultura, Universidade 

Federal de Pernambuco-UFPE e Fundação de Patrimônio Histórico do Estado de 

Pernambuco-FUNDARPE e ainda dois  representantes das Regiões Político Administrativa-

RPA da capital. 

O Fórum Pernambucano de Comunicação FOPECOM por sua vez indicou as 

seguintes entidades: Central Única dos Trabalhadores-CUT, Alçuba-Comunicação e 

Educação, Centro Luiz Freire, Intervozes, Centro Acadêmico de Jornalismo da UFPE, 

Conselho da EPC, Sindicado dos Radialistas, Sindicato dos Jornalistas e a  Ong. SOS-Corpo.  

Para extrair dos representantes destas entidades as melhores e mais coerentes 

propostas foi sugerido,  no primeiro encontro, a realização de um seminário. Este evento 

deveria trazer para os Grupos de Trabalho informações que introduzissem, sobretudo aos 

leigos, o tema da comunicação pública como um direito humano, seus aspectos mais 

fundamentais da participação popular, experiências de modelos de gestão e financiamento e 

ainda um profundo debate sobre programação de rádios. 
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Para este seminário foram convidados três palestrantes de especialidades distintas que 

explanaram para um auditório cheio suas experiências em Gestão, Programação e 

Financiamento em emissoras públicas de Rádio. A Professora Ana Veloso da Universidade 

Federal de Pernambuco, que ocupava um assento de representação da sociedade civil no 

conselho da EBC, falou de Gestão com participação popular, salientou o papel fundamental 

do conselho Deliberativo da EBC,  explicou as características de sua composição com maioria 

da sociedade civil, indicou a importância de atuação da Ouvidoria e dos percalços da 

construção coletiva para garantir a diversidade, pluralidade e representatividade na gestão das 

emissoras da Empresa Brasil de Comunicação.  

O Jornalista Kiko Ferreira de Minas Gerais, falou de seu retrospecto à frente da Rádio 

Inconfidência e da TV Rede Minas no âmbito do financiamento de emissoras públicas. Falou 

ainda sobre as diferentes formas de atuação das emissoras de acordo com o seu perfil jurídico, 

apresentou alguns dados sobre a capitação de recursos dentro do estado de Minas Gerais,  e de 

articulações externas com outras emissoras junto à Associação das Rádios Públicas do Brasil-

ARPUB para financiamento de projetos maiores e de amplitude nacional. 

O Coordenador de programação da Rádio UFSCAR, da cidade de São Carlos-SP, 

Lucas Ferreira, apresentou a formatação de grade de sua emissora, falou ainda do ciclo de 

criação da rádio que começou com emissão de conteúdos exclusivamente on line e depois 

migrando para o FM,  mostrou para os presentes no Grupo de Trabalho a maneira inovadora 

como a emissora dialogava com a produção independente, através do recebimento de discos 

de novos artistas, de Edital de ocupação da Grade de programação por estudantes e 

professores da UFSCAR e ainda pela produção independente da cidade.  

Para complementar e dar suporte de referência para as Entidades presentes nos Grupos 

de Trabalho, foi apresentado o livro “Sistemas Públicos de Comunicação no Mundo, 

Experiências de doze países e o caso Brasileiro”, que é uma coletânea de textos organizada 

pelo Coletivo Brasil de Comunicação Social – Intervozes, que traz uma analise de como 

funcionam os modelos de Gestão, Financiamento e Programação de países Americanos, 

Europeus e Asiáticos. Foi montada uma cartilha contendo trechos dos relatos mais relevantes 

e disponibilizado aos Gts com a finalidade de servir e base para o desenvolvimento das 

propostas da sociedade civil da região metropolitana do Recife para a Frei Caneca FM 

Ao longo dos meses de Março e Abril de 2014, sempre às tardes, no Auditório do 

Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães – MAMAM, foram realizadas 16 reuniões  com 



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

os GTs da sociedade civil e representantes do poder público numa jornada de mais de oitenta 

horas de debates profundos em 3 grupos assim divididos Programação, Gestão e 

Financiamento. 

A Metodologia de desenvolvimento das propostas era simples e objetiva. A partir das 

leituras de relatos das experiências de outros países iria se desenvolvendo ideias com o que 

deveria ser garantido ou o que era fundamental ser evitado. No decorrer das semanas e com o 

acirramento dos debates, ideias foram ficando pelo caminho e novos pontos de vista foram 

ficando mais claros. Era perceptível a apropriação dos temas fundamentais da comunicação 

como um direito humano por todos e todas presentes nas reuniões. Assim como afirmava 

Paulo Freire em sua compreensão acerca do “empoderamento” das pessoas, que seria a 

"capacidade do indivíduo realizar, por si mesmo, as mudanças necessárias para evoluir e se 

fortalecer" o sistema de consulta, qualificação e desenvolvimento coletivo de propostas para a 

Frei Caneca FM começava ali a mostrar sua eficácia na construção da emissora pública da 

cidade do Recife. 

Vale salientar uma outra ferramenta de participação, não tão eficiente quanto o debate 

aprofundado nos encontros presenciais, mas que garantia a participação de todo e qualquer 

cidadão ou cidadã. Foi criado um sitio eletrônico www.freicanecafm.org para concentrar o 

recebimento de ideias, sugestões e propostas da sociedade, no portal havia além de links 

informativos, imagens das reuniões e música, uma área com todos os textos que estavam 

sendo lidos e debatidos nos Gts, semanalmente o site era atualizado com relatórios das 

reuniões trazendo o panorama do que estava sendo discutido e como cada universo de atuação 

da futura emissora estava sendo pensado. 

Mais de 800 foram recebidas no site em um intervalo de 45 dias, sugestões que eram 

apresentadas nas reuniões dos Gts e que eram lidas e discutidas assim como as proposições 

dos presentes, cerca de 3 das 54 propostas finais surgiram das provocações vindas da 

participação via web. 

No dia 6 de junho de 2014, atendendo a convocatória da Vereadora Isabella de 

Roldão, foi realizada na Câmara Municipal do Recife uma Audiência Pública para a 

apresentação das 54 Propostas da Sociedade Civil para a Frei Caneca FM, na ocasião além 

das entidades participes do processo, outros grupos dos seguimentos da comunicação, cultura, 

cidadania e direitos humanos foram convidados a participar. 

http://www.freicanecafm.org/
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A mesa foi composta pelo Presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Diego 

Rocha e pela Vereadora Isabella de Roldão, e ainda pelos representantes dos grupos de 

trabalho. A Conselheira de Cultura do Município, Teca Carlos, representou o GT de 

Programação,  Rosa Sampaio, da Auçuba/Fopecom, apresentou as propostas do GT de 

Financiamento, Cezar Cronembold, da CUFA, listou as propostas do Grupo de Gestão, ainda 

compondo a mesa a professora de radialismo Nice Lima que trouxe sugestões através do site 

da emissora foi convidada a participar representando este seguimento. 

Na ocasião foram apresentadas as 54 propostas e agendado um segundo encontro para 

correção ortográfica do texto para publicação e montagem de um Grupo de trabalho menor 

para acompanhamento mais intenso da implementação das propostas na criação da emissora. 

Porém, diversos contratempos fizeram com que o processo só fosse retomado em agosto de 

2016, quase dois meses após a emissora entrar no ar em caráter experimental. 

No início da noite de quinta, 30 de junho, os primeiros ruídos do transmissor 

trouxeram  os acordes do Frevo nº2 do Recife na interpretação de Edu Lobo e Spok Frevo 

Orquestra para os ares recifenses, tirando definitivamente do papel os sonhos do ex-vereador 

Liberato Costa Júnior e colocando no ar a rádio pública municipal do Recife. Com esse 

advento, a retomada dos diálogos com a sociedade era apenas uma questão de tempo. Sendo 

assim, foi convocada para o dia 24 agosto a reunião de correção ortográfica e validação das 

propostas, que ainda serviu de encontro para a composição do GT de acompanhamento da 

implementação das propostas. 

Este grupo menor, formado por 7 entidades se comprometeu a encontros quinzenais 

com a equipe da emissora para, de forma coordenada e mais dinâmica, contribuir, orientar e 

acompanhar o processo de transformação das propostas em realidade. Desde o dia 14 de 

setembro de 2016 este grupo se encontra no Museu Paço do Frevo, onde está localizado os 

estúdios da emissora, e nestas reuniões são encaminhadas as pautas das discussões. 

Até o final de 2016 estão em debate a formatação de Grade de programação da 

emissora, ação que busca atender a todas as demandas das propostas do grupo de 

programação, o desenvolvimento de 3 editais para participação popular sendo 2 voltados para 

inclusão de programas na grade e 1 outro voltado a apoiar ações culturais com anúncios e 

inserções comerciais de forma gratuita nos intervalos da programação da emissora. Debate-se 

também a criação de um conselho deliberativo da emissora e ouvidoria, e ainda a estruturação 

de ciclos de concursos públicos para a formação da equipe da rádio. 
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Este mesmo grupo formado por Sindicato dos Músicos, Fopecom, Centro Luiz Freire, 

Alçuba, Quilombo Cultural Malunginho e duas representantes do Conselho Municipal de 

Políticas Culturais do Recife, discute ainda junto com a equipe da rádio formatos de 

programas jornalísticos, a autonomia do jornalismo da emissora, maneiras mais includentes 

de convidar entrevistados e debatedores, desenhando formatos que sejam democráticos e que 

possam garantir a pluralidade de ideias na emissora. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A despeito do momento histórico desfavorável que a comunicação pública tem 

enfrentado no cenário nacional, a experiência local da emissora estudada tem apresentado 

resultados positivos. Entende-se que os mecanismos de participação popular foram 

fundamentais para que a sociedade recifense pudesse identificar esta rádio como pública. A 

aceitação popular, ainda em fase experimental, tem demonstrado a importância do processo 

de escuta na elaboração do projeto para que o sentimento de pertencimento seja construído. 

Entretanto, este processo é apenas um primeiro passo num caminho em aprimoramento, com 

a participação da sociedade. 
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 Metacomunicação: A Importância do Meta-Discurso da Ouvidoria 

para a Comunicação Pública
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Resumo  

Este trabalho pretende retomar o conceito de “metacomunicação” para recolocá-lo como 

um componente importante do processo de reflexão sobre direito à comunicação. Uma 

dimensão do discurso sobre o próprio discurso fundamental para o estabelecimento da 

noção de propriedade pública da Comunicação. Uma das consequências primeiras desse 

reposicionamento é a realocação das atividades de Ouvidoria como fator central no 

estabelecimento de políticas de comunicação pública.  

 

Palavras-Chave: Metacomunicação, Ouvidoria, Comunicação Pública, Dialética 

 

Abstract 

This paper intends to retake the concept of "metacommunication" to re-establish it as an 

important component of the process of reflection on the right to communication.  A 

dimension of the discourse about the discourse fundamental for the establishment of the 

notion of public property of the Communication. One of the first consequences of this 

repositioning is the reallocation of Ombudsman activities as a central factor in the 

establishment of public communication policies. 

Keywords: Metacommunication, Ombudsman, Public Communication, Dialectic.   
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Introdução – As Condições Materiais de Existência da Comunicação 

 

Quem estiver disposto a levar a sério uma compreensão dialética das dinâmicas do 

mundo, precisa estar disposto a compreender a força de ideias simples e como são elas 

que podem nos carregar imprevisivelmente para processos complexos.  

 

Não seria justamente o caso quando Marx e Engels articulam suas premissas da 

concepção materialista da História, e afirmam que “aquilo que os indivíduos são 

depende das condições materiais da sua produção”? (ENGELS & MARX, 2001, p. 11) 

É preciso ir além da aparente auto evidência de tal formulação para entender como aí se 

encontra uma chave para a compreensão da historicidade e materialidade envolvidas em 

todo processo social. 

 

O que significaria, portanto, compreender a Comunicação a partir de suas condições 

materiais de produção? A tradição de estudos da Economia Política da Comunicação 

(EPC) busca dar uma série de respostas a essa pergunta, relacionando os processos 

comunicacionais às dinâmicas do Capital. Por outro lado, a partir de uma perspectiva 

propriamente dialética de que diante de nós há inexplicáveis, pois o domínio de uma 

situação histórica nunca é completo (DEMO, 1995), esse artigo pretende voltar a essa 

pergunta para buscar outras respostas para pensar a Comunicação Pública. 

 

A reflexão sobre as condições materiais de existência da Comunicação Pública envolve 

necessariamente a reflexão (criativa) sobre as relações de produção dessa Comunicação: 

imaginar uma comunicação cuja propriedade seja de fato coletiva, que articule e opere – 

em vez do consumo e da mercadoria – com noções desindividualizantes de sociedade a 

partir da centralidade da cidadania (MATOS, 2009), enfim, uma Comunicação que 

esteja efetivamente inscrita na Esfera Pública (LÓPEZ, 2011, p.64), entendida como 

“um domínio da nossa vida social onde algo como a opinião pública se pode formar” 

(HABERMAS apud SILVEIRINHA, 2010, p.33). É preciso, afinal, encarar o que 

significa “o público”, especialmente para a realidade brasileira contemporânea.  
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Nesse ponto, parece insensato ignorar obras que se dedicam à gênese do Estado 

brasileiro e a buscar explicações para as particularidades das relações entre as esferas 

públicas e privadas no país. Em que particularidade é eufemismo para confusão: 

  

 A entidade privada precede sempre, (...), a entidade pública. A nostalgia dessa organização 

 compacta, única e intransferível, onde prevalecem necessariamente as preferências fundadas em 

 laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nossas  

 atividades. (...) O resultado era predominarem, em toda a vida social, sentimentos próprios à 

 comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do público pelo 

 privado, do Estado pela família. (HOLANDA, 1995, p. 82) 

 

Numa perspectiva de Hermenêutica de Profundidade, a leitura de Brasil de autores 

como Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Milton Santos, Victor Nunes Leal e 

Celso Furtardo não tem a dizer apenas sobre o passado: “Nossa própria compreensão de 

uma nova experiência como nova, é uma indicação do fato de que nós a estamos 

relacionando com o que veio antes e, devido a isso, nós a percebemos como nova” 

(THOMPSON, 2002, p. 360). 

 

Bastante coerente com a retroatividade e historicidade hegelianas, Thompson argumenta 

que o passado é constituinte inclusive das novidades. No caso do debate brasileiro sobre 

a esfera pública, a novidade terrível é a crescente valorização dos espaços privados, que 

se transformam em moedas de troca cujo valor principal se dá no grau de exclusividade 

do acesso a essas áreas. É o que o psicanalista Christian Dunker chama de cultura do 

condomínio. 

  

 “A cultura brasileira, no período pós-inflacionário, pode ser descrita pela expansão da lógica de 

 condomínio que parece ter alterado, gradativamente, a antiga relação parasitária e clientelista 

 entre vida pública e vida privada. Afinal, o condomínio implica a tentativa de criar certas regras 

 e normas públicas, nos limites da vida privada, mas sempre à condição de um espaço de 

 excepcionalidade, erigido como defesa contra a barbárie exterior. Ela implica, portanto, um 

 reconhecimento da barbárie. Supondo-se que na situação em questão as condições objetivas e as 

 intenções subjetivas são da melhor qualidade, pode-se argumentar que estamos diante de um 

 paraíso para a ação comunicativa, o cenário ideal para a auto-organização racional de uma 

 comunidade de risco zero. Tudo depende de um bom síndico”. (DUNKER, 2009) 

 

É precisamente diante desse cenário concreto de Brasil privatizante que se colocam os 

desafios de se pensar a Comunicação Pública.  É precisamente por isso que parece 



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

 

urgente pensar estratégias do discurso para o estabelecimento da noção ampliada de 

Comunicação Pública.  

 

Nesse ponto, há uma dimensão do discurso sobre o próprio discurso que parece 

fundamental para o estabelecimento dessa noção de propriedade pública da 

Comunicação. A operação dessa dimensão metalinguística, ou mesmo fática, do 

discurso abre a possibilidade de apresentação das condições materiais de existência da 

comunicação. É o que gostaria de chamar nesse artigo de Metacomunicação. 

 

Interlúdio - Pequeno exercício metacomunicacional 

 

No espírito meta-discursivo desse trabalho, proponho antes de avançar no debate 

conceitual, uma pequena regressão para estabelecer as condições de existência dessa 

própria pesquisa, um primeiro exercício metacomunicacional.  

 

As reflexões que deram origem a essa pesquisa envolvem um trabalho concreto 

realizado há quase uma década com Comunicação no Estado Brasileiro
3
. A experiência 

com o trabalho de Assessoria de Comunicação em órgãos do Poder Executivo Federal 

demonstra que o Estado produz Comunicação – em forma de texto, áudio, vídeo – em 

quantidade que não pode ser menosprezada – mas não fala sobre Comunicação, 

tampouco fala sobre esses objetos comunicacionais específicos que produz. Há pouco 

discurso sobre o discurso e os raros momentos de reflexão sobre o agir comunicativo do 

Estado são preenchidos por técnicas, táticas, desejos e aspirações da comunicação 

comercial, cuja nova face de vitória é medida em número de acessos, número de 

seguidores, etc. Ao retornar aos estudos de Comunicação e começar a pesquisar sobre o 

direito a informação dos Servidores Públicos Federais, sinto que essa dimensão 

reflexiva é um dos grandes desafios do Campo e da classe, que pertenço duplamente.  

 

 

                                                           
3
 Apesar, de que o ponto aqui é justamente o de que a experiência comunicacional pode criar pontes para o comum, 

articule “singularidades universais” (BADIOU, 1994). Não se trata, portanto, apenas de reflexões sobre o chamado 

‘lugar de fala’, sobre a qual a confusão sujeito-objeto de pesquisa está presente em outras reflexões realizadas para a 

dissertação que também deu origem a esse trabalho.  
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A Metacomunicação 

Desenvolvido originalmente pelos primeiros estudos de cibernética no início do século 

XX, particularmente a partir dos estudos de Gregory Bateson no Instituto de Pesquisa 

Mental de Palo Alto, conhecida como Escola de Palo Alto, Metacomunicação é um 

conceito cujas características dependem das qualidades e do grau do mútuo 

reconhecimento das percepções. As afirmações metacomunicativas pertencem a um 

nível de abstração diferente das afirmações objetivas a partir das quais elas são 

elaboradas. 

 

 “Com o ‘mútuo reconhecimento da percepção’ emerge uma nova ordem de 

 comunicação, a ‘metacomunicação’ ou ‘comunicação sobre a comunicação’ – ‘

 todas as pistas e proposições trocadas acerca (a) da codificação e (b) da relação 

 interpessoal entre os comunicadores” (CENTENO, 2009, p. 38) 

 

O pressuposto aqui é que a comunicação (para Bateson na dimensão interpessoal) 

compreende dois níveis lógicos diferentes, o conteúdo da troca (transmissão) e a 

metacomunicação, permitindo a última contextualizar a primeira. 

 

Mais recentemente o termo foi apropriado por estudos de Psicologia Social. Aqui, 

gostaria de propor uma apropriação crítica do conceito. Metacomunicação como 

potência para emergência das condições materiais de existência da Comunicação. 

Durante o exercício de se falar sobre o que se fala – ou de comunicar sobre a dinâmica 

da comunicação entre interlocutores – se acumulam camadas de compreensão sobre o 

próprio processo comunicacional necessárias para o estabelecimento de mudanças de 

paradigmas na criação de outras lógicas de Comunicação. 

 

A partir dos próprios pressupostos desse trabalho – conflitos e contrários como motores 

constituintes da história – ou dito de uma maneira melhor “em uma certa etapa de seu 

desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição 

com as relações de produção existentes” (MARX, 2008, p. 47), é fácil perceber que tal 

mudança não significa apenas uma disputa argumentativa para uma troca de paradigmas 

(KHUN, 2001), mas precisamente uma ação contra-hegemônica, entendida aqui de 

forma estritamente gramsciana, como “instrumentos para criar uma nova forma ético-
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política” (GRAMSCI, 1999, p. 314). Ou seja, o movimento permitido por uma 

metacomunicação em direção a articulação de uma Comunicação Pública é contra-

hegemonia. 

 

 “A contra-hegemonia institui o contraditório e a tensão no que até então parecia uníssono 

 e estável. Gramsci nos faz ver que a hegemonia não é uma construção  monolítica, e sim o 

 resultado das medições de forças entre blocos de classes em  dado contexto histórico. Pode ser 

 reelaborada, revertida e modificada, em um  longo processo de lutas, contestações e vitórias 

 cumulativas”. (MORAES, 2010, p. 73) 
 

Interessante nesse ponto, perceber como que o direito à informação também opera nessa 

dupla dimensão, como um meta-direito. É preciso pensar a natureza especial do direito à 

informação tem como característica ser o instrumento, ou meio, para se conseguir e 

conhecer outros direitos e por isso mesmo deve ser protegida como direito 

(ABRAMOVICH, COURTIS, 2000). O caráter instrumental da informação implica que 

o direito ao acesso não é transformador, ou revolucionário em si, mas funciona como 

base de reivindicação consciente de mudança (ALMINO, 1986). 

 

Metacomunicação e transparência marxista 

Esse ensaio conceitual da metacomunicação como estratégia efetiva para o 

estabelecimento da Comunicação Pública parte de uma hipótese de mecanismo: esse 

tipo de metadiscurso é poderoso porque opera com um conceito específico de 

transparência, advindo da tradição da crítica da economia política marxista: a relação 

entre opacidade e alienação, em que transparência se relaciona com o grau de 

consciência dos processos de produção. 

 

Trata-se aqui de uma forma de opacidade que se encontra generalizada nas relações 

sociais, intransparência indissociável do modo de produção capitalista e do mundo do 

trabalho, fruto do caráter fetichista e “misterioso” da forma-mercadoria. 

 

“O caráter misterioso da forma-mercadoria consiste, portanto, simplesmente no fato de que ela 

reflete aos homens os caracteres sociais de seu próprio trabalho como caracteres objetivos dos 

próprios produtos do trabalho, como propriedades sociais que são naturais a essas coisas e, por 

isso, reflete também a relação social dos produtores com o trabalho total como uma relação 

social entre os objetos, existente à margem dos produtores” (MARX , 2013, p. 206). 
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Diante do cenário em que o processo de produção domina os homens (e não o contrário) 

e é considerado “uma necessidade natural tão evidente quanto o próprio trabalho 

produtivo” (MARX, 2013 p. 217), a solução passa por tornar esse processo realmente 

transparente. A metacomunicação pode ser vetor
4
 desse processo. 

 

 “O reflexo religioso do mundo real só pode desaparecer quando as relações cotidianas da 

 vida prática se apresentam diariamente para os próprios homens como relações  transparentes e 

 racionais que eles estabelecem entre si e com a natureza. A figura do  processo social de vida, 

 isto é, do processo material de produção, só se livra de seu místico véu de névoa quando, como 

 produto de homens livremente socializados, encontra-se sob seu controle consciente e 

 planejado” (MARX, 2013, p. 216). 

 

Especificamente sobre o campo comunicacional, mais consciência sobre a produção da 

Comunicação significa o estabelecimento de uma compreensão da materialidade do 

processo comunicacional. Materialidade que envolve a noção sobre a problemática da 

concentração – de propriedade e de discurso – tema central nos debates de Políticas de 

Comunicação. 

 

Estratégias discursivas 

Importante localizar o debate acima no horizonte de estudos recentes que centralizam a 

temática do discurso e das estratégias discursivas como condição necessária para o 

estabelecimento da noção ampliada de Comunicação Pública. Há uma compreensão 

desse tipo de abordagem que tal estabelecimento só é possível com disputa e 

contraposição discursiva. 

 

“A narrativa da comunicação pública tem, para se constituir como contraposição, que possuir 

 característica polifônica, para visibilizar as disputas  de pontos de vistas decorrente das 

 diferentes vozes sociais que participam da  prática discursiva, de maneira oposta a comunicação 

 comercial (...) A narrativa da comunicação pública, em virtude de seu compromisso com a 

 cidadania, deve,  portanto, se contrapor a essa monofonia presente nos conteúdos 

 comerciais e governamentais”. (LIMA, 2016, p.3) 

 

Para Bakhtin discurso “é a língua em sua integridade concreta e viva” (BAKHTIN, 

2008, p. 207). Discurso é compreendido nesse contexto como um Acontecimento, de 

                                                           
4
 Não seria esse processo metacomunicacional uma outra forma de apresentar o processo próprio da psicanálise e a 

compreensão do  inconsciente estruturado como uma linguagem? Interessante que o próprio Bateson em suas 

articulações entre Comunicação e Saúde Mental, compreende a loucura como uma ausência de faculdade 

metacomunicativa:  “O esquizofrénico não reconhece a natureza metafórica das suas fantasias. A metáfora é tratada 

directamente como uma mensagem de tipo mais primário. A ausência de enquadramentos metacomunicativos 

(aperceber-se de que as mensagens pertencem a diferentes níveis de abstracção) leva-o a interpretar todas as 

mensagens de acordo com o sentido literal”(CENTENO, 2009) 
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maneira que um enunciado não pode ser esgotado inteiramente pela língua ou pelo 

sentido. O discurso “é único como todo acontecimento, mas está aberto à repetição, à 

transformação, à reativação; finalmente, porque está ligado não apenas a situações que o 

provocam (...) mas, ao mesmo tempo (...), a enunciados que o precedem e o seguem” 

(FOUCAULT, 1986, p. 31).  

 

Assim, a re-imaginação do conceito de Metacomunicação aqui proposta se alinha a 

outras apropriações conceituais para a criação do discurso da Comunicação Pública, 

como as noções de Dialogismo e Polifonia de Mikhail Bakhtin ou os conceitos de 

Regularidades e Dispersão em Michel Foucault (LIMA, 2010).  

 

Conclusão – Da conceituação a materialidade: Um novo lugar para a Ouvidoria 

 

Uma confusão comum sobre os estudos que se debruçam sobre a análise discursiva é de 

que eles refletem certa projeção idealista do sujeito analista. Essa não é a compreensão 

deste trabalho, em que há uma perspectiva material do discurso: as práticas sociais dos 

indivíduos refletem as ideologias que os interpelam e o discurso é a materialidade dessa 

ideologia (ALTHUSSER, 2008). Como afirma Foucault (1999), o controle do discurso 

serve muitas vezes para esquivar de sua temível materialidade. 

 

Sendo assim, proponho um pequeno apontamento pragmático a partir da centralidade da 

ação metacomunicativa: uma primeira consequência desse reposicionamento é a 

realocação das atividades de Ouvidoria como fator central no estabelecimento de 

políticas de Comunicação Pública.  A Ouvidoria surge, assim, como uma das inúmeras 

estratégias metadiscursivas da comunicação para organizar a narrativa e atrair o 

receptor. Sem contar que a Ouvidoria, por ser o espaço dissonante – no sentido 

específico em que mesmas palavras e ideias se aplicadas por diferentes vozes soam 

diferentes (MARCUZZO, 2008) – contribui para repensar o modus operandi do próprio 

discurso.  

 

Se uma Ouvidoria Pública “exerce o papel de mediadora qualificada no processo de 

interlocução entre o cidadão e a Administração Pública” (EBC, 2016) uma Ouvidoria de 
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Comunicação Pública deve ser o espaço dialógico para o fazer comunicacional. A 

Ouvidoria se constitui, assim, como espaço privilegiado de abertura para o exercício 

dessa metacomunicação, em que é possível estabelecer discursos que expliquem as 

intencionalidades do próprio discurso, em que se comunique sobre o ato de comunicar. 

Estudos futuros podem se debruçar empiricamente sobre as possibilidades dessa 

abertura metacomunicacional. A ver.   
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Resumo 

Este trabalho analisa a questão da Democratização da Comunicação sob a perspectiva de Rádios Livres, 

tendo como objeto de estudo a rádio livre Rádio Muda, situada na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). Revendo os trabalhos de MACHADO (1987), NUNES (1995) e ANDRIOTTI (2004), 

apresenta-se resumidamente a história das Rádios Livres, que buscaram contraporem-se aos monopólios 

dos Meios de Comunicação. A pesquisa também revê a conceituação das Rádios Livres, diferenciando-as 

de outros gêneros radiofônicos. Por fim é apresentado um Estudo de Caso da Rádio Muda durante os anos 

2015-2015, investigando de que maneira se insere no debate da Democratização da Comunicação. 

Palavras-chave: Rádio Livre; Democratização dos Meios de Comunicação; 

Comunicação Popular; Rádio. 

 

Abstract 

This work analyses the democratization of communication under the free radios perspective, studying the 

case of Radio Muda, a free radio based in Campinas State University (UNICAMP). Reviewing the works 

of MACHADO (1987), NUNES (1995) e ANDRIOTTI (2004) it is briefly presented an historic of 

European and Brazilian free radios that aimed to counterpoint the media monopoly. The Research also 

reviews concepts of Free Radios distinguishing them from other kinds of radio broadcasting. Finally it is 

presented a Case Study of Radio Muda during the years 2014-2015, investigating its role in the 

democratization of communication debate.    

  

Keywords: Free Radio, Democratization of Communication, Popular Communication, 

Radio.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa, V Encontro Nacional da 

ULEPICC-BR. 

 

mailto:ricardo_1510@hotmail.com


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

O seguinte trabalho é baseado na pesquisa realizada como Monografia de 

Conclusão de Curso de Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas. 

A abordagem foi inserir o debate das Rádios Livres como uma prática de 

democratização da comunicação em oposição à lógica comercial e monopolista 

predominante dos meios de comunicação hegemônicos. Em primeiro lugar será 

conceituada as Rádios Livres, em seguida será apresentado um pouco de sua história, 

dialogando com o contexto econômico e social na qual estavam inseridas, e finalmente 

será apresentado o Estudo de Caso.  

Conceituação das Rádios Livres:  

As Rádios Livres não se enquadram na classificação tradicional de gêneros 

radiofônicos, uma vez que são formas de apropriação da tecnologia de radiodifusão. 

Dentro desta categoria, as Rádios Livres são consideradas como apropriações “ilegais” 

(ANDRIOTI, 2004, p.15), pois transmitem sem a concessão do Estado. Além das 

Rádios Livres, as apropriações ilegais também englobam as rádios clandestinas e rádios 

religiosas, cada qual com um objetivo, estrutura e conteúdos distintos. As Rádios Livres 

distinguem-se dos outros gêneros uma vez que compreendem a apropriação do espectro 

eletromagnético e a transmissão sem autorização do Estado como uma prática 

democrática, constituindo dentro da comunicação radiofônica um espaço de 

reivindicação de direitos, de contestação política e de questionamento do formato de 

comunicação unilateral hegemônico, cuja máxima expressão é os monopólios dos meios 

de comunicação, além de não possuírem uma lógica comercial, partidária ou religiosa, 

não possuindo fundos lucrativos e não tendo espaços para propagandas e publicidade. 

São instrumentos de comunicação pública, com intuitos educacionais, culturais e 

sociais. 

As Rádios Livres sofrem repressão policial e das forças públicas uma vez que do 

ponto de vista jurídico não obedecem ao Código Brasileiro de Telecomunicações de 

1962, que ainda regem as telecomunicações brasileiras.  Este código é autoritário e 

pouco democrático, reflexo da defesa dos interesses da burguesia brasileira sobre os 

meios de comunicações.  O decreto nº236 de 1967, assinado pelo ditador Castelo 

Branco, que alinhou o CBT à política de militarização, transformando-a em questão de 
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segurança nacional (VALENTE, 2013, P.37), criminaliza as Rádios Livres,  de forma que 

seus participantes podem ser processados, multados e apreendidos. 

Em seu capítulo “Hard At Work In The Bamboo Garden”, do livro “Autonomous 

Media: Activing Resistance and Dissent”, Scott Uzelman procura conceituar dois 

movimentos distintos que buscam a democratização da comunicação: a mídia 

alternativa e a mídia autônoma ou livre. Esta última categoria busca novas formas 

democráticas de comunicação, independentes do governo e de corporações, construído 

como um lugar em que a comunicação seja produzida de forma autônoma e mais 

popular, questionando a divisão existente entre produtores e consumidores. Para tanto, 

busca radicalizar os meios de comunicação, adotando estratégias autônomas de 

apropriação tecnológica baseadas na filosofia do “Do it yourself” (Faça você mesmo) e 

de trabalho conjunto, novas formas de narrativas e de relações entre os participantes, 

prezando por uma estrutura horizontal e não autoritária. 

História das Rádios Livres:  

A identidade das rádios livres como uma prática democrática e de oposição aos 

monopólios dos meios de comunicação foi forjada historicamente através de diversas 

experiências que utilizaram a apropriação tecnológica da radiodifusão como 

instrumento de engajamento e luta política. Estas experiências inspiradoras variam 

desde o uso da tecnologia de radiodifusão em rádios de guerrilha, como durante a 

Revolução Cubana e a Guerra Civil Espanhola (NUNES, 1995, p.14-15) até as rádios 

piratas, antecessoras diretas das Rádios Livres europeias. 

As rádios piratas surgem durante o fim dos anos 50 num contexto de corrosão do 

sistema de monopólio estatal europeu sobre o espectro eletromagnético. Transmitindo 

sem sua autorização, estas rádios eram adaptadas em barcos que operavam no território 

ultramarino dos países, fora da área de competência do estado nacional, mas cujos 

transmissores cobriam o território nacional.  

 A pirataria, conforme aponta Machado, é um “Fenômeno tipicamente inglês” 

(MACHADO, 1987, p.60). As primeiras rádios piratas surgiram na costa inglesa no 

final dos anos 50, seguidas por outras rádios que navegaram nas gélidas águas do mar 

do norte. Para além de suas atividades ilegais, estas rádios tinham o costume de hastear 
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bandeiras negras em seus barcos, em referência aos corsários e piratas dos séculos 

passados. Mas estas rádios também eram consideradas piratas pois estavam “ buscando 

o ouro” (MACHADO,1987, p.60), no sentido de que procuravam lucrar com esta 

prática. Investigar o contexto econômico da época permite elucidar melhor esta questão: 

 Conforme aponta Hobsbawm em “A Era dos Extremos”, findada a Segunda 

Guerra mundial, a Europa passou por um momento de reconstrução financiada através 

do intenso fluxo de capitais e da expansão de grandes empresas norte americanas. Estas 

empresas buscavam aumentar seus mercados e lucros criando assim a necessidade de 

espaços de publicidade em veículos de comunicação massivos, de acordo com a lógica 

comercial que predominava na radiodifusão dos EUA (WU, 2012, p.94), bem como a 

divulgação do American Way of Life.  É nessa inflexão que as rádios piratas zarparam 

rumo às ondas hertzianas. Buscando romper esse monopólio estatal e com o marasmo 

da programação oficial, as rádios piratas receberam financiamento de grandes empresas 

e corporações norte americanas, como a Ford, Lever ou American Tobacoo 

(MACHADO, 1987, p.60) para realizarem suas transmissões. 

As rádios piratas não possuíam um objetivo democratizante definido, nem 

princípios políticos definidos. Estas reproduziram, em maior ou menor grau, os modelos 

de comunicação hegemônicos existentes, mas por outro lado abriram brechas para a 

contestação do monopólio estatal sobre o Espectro e para a apropriação da tecnologia de 

transmissão de rádio. 

As rádios livres europeias surgem durante os anos 70, num momento de inflexão 

política herdada dos movimentos contestatórios de 1960, como a barricada parisiense de 

1968 (GUATTARI, in MACHADO, 1987, p.13) e de questionamento do monopólio 

estatal de radiodifusão. No início, não havia uma identificação política cultural das 

rádios livres, que se dividam em dois movimentos distintos: as rádios que reproduziam 

a lógica empresarial, procurando furar o monopólio com o intuito de transformar estas 

rádios em negócios lucrativos, através da exploração da publicidade, e as rádios que 

buscavam uma abordagem alternativa das potencialidades do rádio, atrelada a 

movimentos sociais contestatórios e buscando uma comunicação mais aberta e 

democrática. As rádios Italianas Milano Centrale, Canale 96 e a mais famosa, Alice, 

traziam ares novos à contestação política, inspirada nos movimentos Anarco-
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sindicalistas e anticapitalistas, questionando o poder do discurso dos meios 

hegemônicos da época, constituindo assim um movimento que compreendia que a 

apropriação ilegal do espectro se tratava de uma prática mais politizada, compondo 

aquilo que mais tarde se denominou “primavera de 1975”. 

Inspirados pelo movimento italiano, também foram criadas Rádios Livres na 

França, como a Rádio Verte em Paris e a Rádio Couer d’Acier, instalada na região de 

Lorraine e que nasceu devido à mobilização social frente à política de demissões em 

massa de uma siderúrgica local. (MACHADO, 1987, p.68). 

Como na Itália e na França havia um regime de monopólio estatal sobre o uso do 

espectro eletromagnético, houve repressão às rádios livres, com o fechamento das 

estações e a perseguição dos participantes. O questionamento do monopólio estatal pelo 

movimento de rádios livres italianas culminou com o interesse de vários setores da 

sociedade em possuir uma parcela do espectro eletromagnético, que foi preenchido de 

forma desorganizada. Este processo acabou tornando-se, no fim, contra as próprias 

rádios livres engajadas, que perderam espaço frente à explosão de um número grande de 

rádios, em sua maioria reproduzindo o formato padrão mercadológico de difusão. Na 

França, houve caminho semelhante: no final o monopólio estatal acabou sendo 

quebrado, quando então as rádios livres se multiplicaram por todo o território sob a lei 

que “possibilitou que as rádios tivessem alcance local limitado a 30 km de raio e cinco 

minutos de publicidade por hora, além de exigir que organizassem um estatuto de 

associação sem fins lucrativos e a proibição da organização das emissoras em rede” 

(ANDRIOTI, 2004, p.19). Diversas rádios que recebiam financiamento de grandes 

empresas acabaram por buscar maneiras de burlar estas leis, de forma que em 1984 

ocorre a queda da cláusula “sem fins lucrativos”, permitindo tornar a radiodifusão uma 

atividade reconhecidamente lucrativa e aberta ao capital comercial.  

Por fim, as rádios livres europeias, que nasceram no bojo do movimento da 

contestação e questionamento do monopólio estatal, perderam espaço frente à entrada 

do capital privado, estabelecendo um modelo comercial de gestão do espectro, no qual 

prevalece uma lógica de mercado, aberta à publicidade e estabelecendo um tipo de 

transmissão radiofônica homogênea e padronizada (NUNES, 1995, p. 45; p.75) 
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As Rádios Livres Brasileiras: 

 A primeira rádio livre brasileira documentada, Paranoica FM, foi colocada no ar 

em 1971 em Vitória, no Espírito Santo, resultado de experiências eletrônicas de um 

garoto de 16 anos, que não almejava nenhum objetivo político. A partir dos anos 80 

surgem diversas Rádios na cidade de Sorocaba, interior Paulista, compondo um corpo 

de diversas Rádios que possuíam algumas semelhanças ideológicas e uma pauta 

comum, dando origem aquilo que se denominou “Verão de 82” e que em seu auge 

contou com cerca de 100 rádios livres no ar (NUNES, 1995, p.41). Estas rádios 

contestavam o monopólio estatal sobre o uso do espectro eletromagnético e possuíam 

características de organizações políticas como a autogestão, apartidarismo, o exercício 

da livre expressão e a ausência de publicidades. Tentou-se organizar um coletivo de 

rádios, o Conselho das Rádios Clandestinas de Sorocaba (NUNES, 1995, p.40), cuja 

incumbência era organizar de forma autônoma o uso do espectro eletromagnético, 

independentemente do Estado, mas que por fim dissolveu-se frente às dificuldades de 

organização e a repressão sofrida pelo DENTEL
2
. 

Em Julho de 1985, na cidade de São Paulo, entra no ar a Rádio Livre Xilik, 

Organizada por estudantes e professores da PUC e USP e influenciada pelo debate da 

democratização da comunicação e do questionamento da mídia hegemônica pelas rádios 

livres europeias, além da influência Anarquista, expressa pelas ideologias de autonomia 

e ação direta. Praticando a desobediência civil e sem qualquer interesse em se subjugar 

às leis de gestão e fiscalização do espectro eletromagnético brasileiro, a rádio era 

marcada por um perene questionamento das estruturas de poder reproduzidas na 

comunicação hegemônica, resultando numa experiência radical de rádio livre. A Rádio 

transmite ao vivo em Agosto de 1985 uma palestra ministrada por Félix Guattari em 

São Paulo sobre suas experiências na rádio livre francesa Rádio Tomate. Enfrentando e 

resistindo em diversos momentos a repressão, a rádio acaba se dissolvendo por motivos 

internos, notadamente o perigo de ser profissionalizada. Apesar de sua curta existência, 

a rádio torna-se inspiração para outras rádios livres surgirem em São Paulo. 

                                                           
2
  Departamento Nacional de Telecomunicações, órgão executivo do Ministério das Comunicações, 

extinto em 1990. Antecessor da ANATEL, mas sem seu poder regulatório. 
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 A partir dos anos 90, as rádios livres buscaram organizarem-se em torno de uma 

luta política comum, realizando os Encontros Nacionais de Rádios Livres, com a 

primeira edição em 1989 e ocorrendo outras em 1990 e 1991. No mesmo sentido, mas 

em outras frentes de luta, são fundados comitês Estaduais e Regionais de 

Democratização da Comunicação, que se unem ao Fórum Nacional de Democratização 

da Comunicação (FNDC), nos quais a questão das rádios livres é reconhecida 

(ANDRIOTTI, 2004, p.106-124). No entanto, as rádios livres nunca conseguiram 

adentrar mais profundamente no campo da institucionalidade, além de ser 

constantemente alvo de repressão por parte do poder público. 

Essa condição de isolamento acabou por reafirmar a identidade das rádios livres 

com os movimentos europeu e latino americanos anteriores, que levava a cabo o 

questionamento dos monopólios estatal e privado sobre os meios de comunicação e a 

comunicação hegemônica. O objetivo do movimento é tornar a comunicação 

multidirecional (ENZENSBERGER, 1979, p.23), prezando pela participação popular, de 

modo que cada indivíduo possa contar sua própria narrativa, fazer seu próprio discurso, 

falar sobre sua cultura, sobre sua comunidade, em suma, produzir seu próprio conteúdo, 

sem a intermediação de uma estrutura hierarquizada e autoritária característica dos 

meios de comunicação hegemônicos.  

Félix Guattari, no prefácio do livro “Rádios Livres: a reforma agrária no ar” 

argumenta que: 

O fenômeno das rádios livres só toma seu sentido verdadeiro se o 

recolocamos no contexto das lutas de emancipação materiais e 

subjetivas(...)Trata-se, pelo contrário, de um movimento que se 

instaurou, nos anos 70, como reação a uma certa utopia abstrata dos 

anos 60. As rádios livres representam, antes de qualquer outra coisa, 

uma utopia concreta, suscetível de ajudar os movimentos de 

emancipação desses países a se reinventarem. Trata-se de um 

instrumento de experimentação de novas modalidades de democracia, 

uma democracia que seja capaz não apenas de tolerar a expressão das 

singularidades sociais e individuais, mas também de encorajar sua 

expressão, de lhes dar a devida importância no campo social global. 

Isso quer dizer que as rádios livres não são nada em si mesmas. Elas 

só tomam seu sentido como componentes de agenciamentos coletivos 

de expressão de amplitude mais ou menos grande. (GUATTARI, in 

MACHADO, 1987, pg.9) 
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O termo “livre” destas rádios compreende também a forma como são 

construídas: livre da lógica comercial, do proselitismo religioso, da influência 

centralizadora de partidos, sindicatos e instituições, do discurso padronizado e 

homogêneo, da publicidade, da opressão, do autoritarismo, da hierarquia, das relações 

de mercado e de exploração.  

Rádio Muda: 

A Rádio Muda é uma rádio livre existente no município de Campinas-SP, que 

funciona dentro das instalações da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

embora não seja subordinada ou tenha qualquer relação institucional com a 

Universidade, transmitindo atualmente na frequência de FM 88.5 mHz. Escolheu-se 

realizar uma pesquisa centrada nas atividades do coletivo durante o período que se 

estendeu de 2013 a 2015, tendo como tema central a prática de rádio livre como uma 

busca concreta por uma comunicação mais democrática e como resistência frente aos 

meios de comunicação hegemônicos.  

Um dos maiores questionamentos no que se refere à Rádio Muda é sua opção 

pelo status de ilegalidade. Sob uma perspectiva Muda, a opção pela ilegalidade se 

justifica devido à compreensão de que o Estado e as leis têm como objetivo restringir a 

prática da comunicação por motivos econômicos e políticos claros, sendo que no atual 

modelo brasileiro não há espaços para as reinvindicações que a rádio propõe. Alguns 

programadores ressaltam esta questão afirmando que mesmo que se a rádio quisesse se 

legalizar, não obteria outorga, pois não preenche os critérios estabelecidos pela lei. 

A Rádio, desde o seu surgimento fortemente identificada com os movimentos de 

rádios livres brasileiras e europeias, compreende comunicação livre como uma prática 

livre da lógica de mercado predominante entre as emissoras comerciais, o que significa 

que a rádio não busca a acumulação de lucros, sendo livre de patrocínios, publicidade e 

propaganda, sem a comercialização de sua programação. Seus participantes fazem a 

programação pela vontade de se comunicar, de fazer rádio livre. Em outro aspecto, a 

rádio busca ser livre também de discursos político-partidários e proselitismo religioso, 

visto que muitos meios de comunicação tornam-se palanques ou altares. A rádio 

também tem a preocupação de estar livre do discurso que reproduz as opressões 
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cristalizadas na sociedade, combatendo estas relações ao dar voz àqueles que não são 

ouvidos e representados pelos meios de comunicação hegemônicos. 

História da Rádio e os Princípios Mudos: 

Não se sabe exatamente quando e onde a Rádio foi criada, mas a versão mais 

conhecida é que o transmissor da rádio foi construído por alunos do curso de 

Engenharia Elétrica e Física da UNICAMP durante os anos 80. Durante os anos 86-88, 

este transmissor foi deslocado para a Ocupação TABA na UNICAMP, que reivindicava 

a construção da moradia estudantil, permitindo montar uma rádio cuja cobertura era a 

área da ocupação. Findada a TABA, o transmissor foi levado para o prédio do Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) da UNICAMP, onde transmitiu durante certo tempo até 

ser transferido para o lugar que permanece até hoje, no ano de 1994, na caixa d’água do 

Ciclo Básico da UNICAMP. No ano de 1999, a rádio adquire um transmissor de maior 

potência e assim, alcançando uma maior área de cobertura, o que permitiu tornar-se 

conhecida para além do campus universitário. De início, a Rádio Muda tinha um intuito 

de servir à comunicação dos assuntos acadêmicos, mas com este processo de expansão 

tornou-se aberta para a toda a comunidade do distrito de Barão Geraldo, resultando 

assim em importantes parcerias da Rádio com membros da comunidade, como o 

Hospital Psiquiátrico Cândido Ferreira, que trazia os internos para a realização de um 

programa no estúdio da Rádio e com o Hospital das Clínicas da UNICAMP na 

campanha de conscientização do HIV. Ainda, a Muda ganhou notoriedade ao participar 

de diversos eventos como as edições iniciais do Fórum Social Mundial em Porto Alegre 

(FIGUEIREDO, 2015, p.314-316), transmitindo ao vivo os debates que ocorriam no 

evento, oficinas de rádio no SESC, além de sediar e participar de encontros de mídia e 

rádio livre. 

Funcionamento da Rádio: 

 A Rádio não possui financiamentos nem fins lucrativos, de modo que cada 

programador doa uma pequena quantia de dinheiro no início do semestre, de acordo 

com suas possibilidades. . Os participantes da rádio ganham a alcunha informal de 

“Mudeiros”, e juntamente com antigos programadores, programadores atuais, 

apoiadores e militantes, compõe um coletivo baseado na tradição de autogestão e 
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horizontalidade. Dentro do coletivo, os programadores ativos dividem-se para realizar 

certas funções básicas como recolher o dinheiro, pagar as cópias de chaves e 

manutenção dos equipamentos. Busca-se que estas incumbências sejam rotativas, de 

modo que todos tenham a experiência da rádio e não sobrecarreguem alguns membros. 

A Rádio segue uma cartilha de princípios denominados “Princípios Mudos”, que 

buscam nortear estas atividades e servir de apoio: 

“PRINCÍPIOS MUDOS:” 

 1.1 A Rádio Muda é uma rádio livre, não comercial, portanto não 

veicula propagandas de produtos ou serviços. Também não se deve 

fazer propaganda religiosa, nem de partidos políticos. 

1.2 Funciona de forma auto-gestiva, na boa tradição de um coletivo 

horizontal, sendo todas as decisões tomadas nas reuniões do coletivo, 

toda segunda-feira, às 20h, em frente da rádio.  

1.3 Tudo o que for feito em nome da Muda (contatos, entrevistas, 

apoios, aquisição de material, etc.) deve ser comunicado ao coletivo, 

se possível com antecedência.  

1.4 É importante que a rádio atue como o meio de comunicação que é, 

divulgando informações, notícias, eventos, etc., estando isso, porém, a 

cargo do interesse e bom senso de cada programador. 

1.5 Cada um é responsável pelo que diz. Não faça de todos uma 

opinião que é só sua ou de alguns. Quando expressar opinião sobre 

qualquer assunto, assuma.(...) 

 

(fonte: <http://muda.radiolivre.org/node/281>,acesso em 09 de  Julho 

de 2016 ) 

Foram adicionados posteriormente: “A Muda não faz propaganda ou apologia a 

partidos, empresas, corporações e religiões e repudia qualquer discurso com teor 

fascista, de incitamento ao ódio racial ou similar (sexismo, machismo, LGBTfobia, 

xenofobia, etc.)”. (fonte: <http://muda.radiolivre.org/node/285>, último acesso em 9 de 

julho de 2016) 

 Semanalmente, os membros se reúnem em frente à rádio para deliberarem sobre 

os assuntos pertinentes, de modo que as decisões são tomadas por consenso pelos que 

estão presentes nas reuniões, embora haja uma comunicação prévia do assunto a ser 

deliberado. Em casos muito raros a decisão se dá por votação, quando se mostra 

impossível atingir um consenso. No inicio de cada semestre a rádio adota um modo de 
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admissão dos novos programadores interessados, mas que devem seguir alguns 

requisitos: estarem atentos aos princípios mudos, possuírem um endereço de e-mail de 

conta seguro para entrarem na lista e pagarem a cópia da chave do estúdio, que é 

intransferível e deve ser de total responsabilidade do programador. Além disto, 

programadores mais experientes oferecerão uma oficina técnica de funcionamento dos 

equipamentos da rádio, além de oferecem algumas dicas em relação ao cotidiano da 

rádio e da prática.  

 Assim, se compõe a grade de programação, que pode ser ocupada em qualquer 

horário e qualquer dia, ou seja, a rádio funciona em tempo integral. Quando não há 

programas, entra em cena o “DJ COMPUTER”, um programa de computador de 

reprodução de músicas e programas gravados, para que a rádio não fique muda. Cada 

programador, durante o horário de seu programa, é responsável pelo espaço, procurando 

zelar pela limpeza, organização e manutenção dos equipamentos, avisando na lista de e-

mails ou nas reuniões semanais caso haja algum imprevisto, como também previsto 

pelos “Princípios Mudos”. 

 Qualquer pessoa pode adquirir a chave e horário para realizar o seu programa, 

desde que siga o princípio de não reproduzir ao vivo qualquer forma de opressão, fazer 

propaganda comercial, partidária ou proselitismo religioso, e zelar pela manutenção do 

estúdio. Os temas dos programas são variados, englobando desde programas musicais 

dos mais diferentes estilos, de entrevistas; jornalísticos; artísticos; esportivos; de 

improvisações ao vivo; relacionados ao cinema ou televisão; de debates; ou de temática 

totalmente voltada ao ativismo e cultura Negra, LGBT, Feminista, hispano-americano 

etc., de forma que a rádio é compreendida como um espaço que interage com a 

comunidade na qual está inserida.  

Esta estrutura aberta de funcionamento busca realizar uma comunicação 

multidirecional, atentando em dar voz aqueles grupos que não possuem 

representatividade nos meios de comunicação hegemônicos, servindo como um espaço 

inclusivo, democrático e de difusão multicultural. Ainda, ao atrair entusiastas de 

comunicação livre que se agrupam em torno de uma prática comum, mas cada qual com 

sua formação, aprendizado e sabedoria próprias, a Rádio se torna um local de intenso 

aprendizado e troca de informações, funcionando como um laboratório de experiências. 
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Estudo de Caso: 

No dia 23 de fevereiro de 2014, agentes da polícia, a mando da ANATEL, e da 

vigilância do campus universitário invadiram o estúdio, levando todos os equipamentos 

e lacrando-o. Embora rádio já houvesse sido invadida e saqueada outras vezes, esta ação 

foi considera demasiadamente violenta, pois costumeiramente esta repressão levava o 

transmissor e o computador da rádio, além do fato de o estúdio nunca ter sido lacrado. 

Desta vez, a mobília, equipamentos, quadros e cartazes de programas, lâmpadas, cabos, 

transmissor, computadores foram levados, a energia foi cortada e a porta retirada, bem 

como a divisória do estúdio. 

Perante este ataque, os membros do coletivo buscaram de todas as formas 

retomarem as atividades da Rádio e o seu Estúdio. Na noite seguinte à invasão, em meio 

ao clima de consternação, os membros do coletivo conseguiram retomar o estúdio. Esta 

ação levou à ocupação durante um mês do espaço da Rádio e de seus arredores, como 

forma de reivindicar o espaço perante as instancias administrativas da universidade e 

garantir que não houvessem mais invasões pelas forças repressoras. Assim, levantou-se 

um acampamento ao redor da caixa d’água, onde muitas pessoas dormiram no local, 

como forma de proteger o estúdio caso houvesse novos ataques. No dia 11 de março do 

mesmo ano, a rádio já estava retransmitindo, através de um transmissor de 5 W de 

potência na frequência de 105.7 FM, com a porta novamente instalada e devidamente 

mobiliada, embora de forma um tanto quanto precária.   

Como o destino da rádio era incerto, durante todo ano de 2014 a rádio procurou 

sobreviver com o estúdio e equipamentos precários, transmitindo com baixa potência 

em 105.7 FM, ao mesmo tempo em que buscava debater internamente estratégias para 

fortalecer a rádio novamente, procurando apoio entre as rádios livres e outros 

movimentos sociais. Neste sentido, o ano foi de muita reflexão e debate entre os 

membros do coletivo. 

No início de 2015, o coletivo conseguiu reequipar o estúdio com computadores, 

mobília e equipamentos novos, após a colaboração financeira de programadores e 

apoiadores, inclusive de uma rádio livre alemã.  Com um transmissor novo de 150 W de 
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potência, rádio aumentou consideravelmente a sua área de cobertura, retornando no dia 

16 de fevereiro a transmitir na tradicional frequência de 88.5 FM.  

No entanto, este ressurgimento, certamente despertaria a atenção das forças 

repressoras, na percepção do Coletivo. A Rádio tinha em mente que um novo ataque 

poderia culminar com o fechamento definitivo do estúdio e consequentemente o 

encerramento de suas atividades, frente às dificuldades de arcar mais uma vez com a 

compra de novos equipamentos.  Assim, a única forma de garantir a sua sobrevivência 

seria tomar um caminho mais politizado, fortalecendo-se de maneira recíproca com a 

participação de movimentos sociais, buscando retomar a identificação da Muda com o 

debate da comunicação e rádio livre, e trabalhar para que este debate extrapolasse os 

limites locais da UNICAMP, levando-o para toda a cidade de Campinas e a outros 

coletivos de rádios livres que manifestassem interesse em colaborar e dialogar. 

Para tanto, os membros do coletivo iniciaram a produção de zines, textos e 

panfletos impressos e digitais, além de procurarem pessoalmente outros coletivos e 

movimentos para o diálogo. Em pouco tempo esta movimentação demonstra-se exitosa, 

pois além de atrair novos programadores, a Rádio Muda foi convidada a participar do 

“Primeiro Seminário de Comunicação Daniel Herz - Comunicação Como Direito 

Humano”, juntamente com outros diversos coletivos, ativistas, jornalistas, hackers, 

associações, organizações populares, sindicatos e militantes das rádios públicas, 

comunitárias e livres, todos ligados às lutas pela comunicação e pelos direitos humanos. 

 O debate central deste seminário foi criar uma organização que colaborasse na 

criação de um Conselho de Comunicação Social na cidade de Campinas, levando as 

mais diversas pautas. Esta organização foi novamente discutida em junho do mesmo 

ano, com a realização do “Segundo seminário de Comunicação Daniel Herz”, que 

possuía como objetivo construir um Conselho de Comunicação Social em Campinas e o 

Comitê Local do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação - FNDC - 

Seção Campinas.  

Apesar de se tratar de uma luta mais institucional, o coletivo participou de 

ambos os seminários, levando as pautas que compreendem como fundamentais dentro 

do debate de rádio livre: a legitimidade na prática de rádio livre, o problema da 
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repressão e perseguição dos que participam deste movimento, fora o questionamento 

das atuais leis de gestão de espectro eletromagnético e das próprias propostas 

tradicionalmente colocadas como alternativas. Ainda no mesmo âmbito de buscar 

participar da luta institucional, o coletivo participou em Setembro de 2015 do debate 

“Democratização da Comunicação: Contra a Criminalização das Rádios Comunitárias e 

Livres. Qual o papel de um Conselho Municipal de Comunicação em Campinas?”, 

convocado pelo FNDC e pelo Conselho Municipal de Direitos Humanos de Campinas, 

realizado no Plenarinho da Câmara Municipal de Campinas.  

Ao mesmo tempo em que participava do debate institucional, a Rádio trabalhou 

na frente da prática da comunicação livre, ministrando e participando de oficinas 

realizadas com o intuito de oferecerem uma experiência de radiodifusão e de espalhar o 

conhecimento e experiência para outros interessados.  Neste aspecto, os membros do 

coletivo agiram também de forma autônoma, ao realizar oficinas, seminários e 

discussões em outros lugares, como forma de fazer fluir o debate e as suas experiências 

de rádio livre, enquanto que coletivamente, a Rádio ministrou em abril uma oficina no 

cursinho popular Herbert de Souza, localizado no bairro Vila União, em Campinas, e 

participou em junho de uma oficina de construção de transmissores FM na Casa 

Mafalda, localizada em São Paulo. 

Em maio de 2015, vários coletivos de comunicação livre fizeram um chamado 

para a realização da “Oficina Integral de Rádio e Comunicação Popular”, com a 

participação de diversas rádios livres brasileiras, coletivos de comunicação popular 

argentinos e militantes da área. O objetivo da oficina, que seria realizada em setembro 

do mesmo ano na Casa de Cultura Tainã, um ponto de cultura afro-brasileiro, localizada 

no bairro Jardim Anchieta em Campinas, era oferecer uma experiência imersiva e 

completa sobre o tema de comunicação e rádios livres, com oficinas diversas, 

seminários, debates e a construção artesanal de 20 transmissores de rádio FM, com 

potencias de 100 Watts e de 10 Watts, e suas respectivas antenas.  

Esta oficina convergia com os objetivos da Rádio de expansão das atividades 

para outros lugares através da aquisição de um segundo transmissor de 100 Watts. A 

ideia era procurar coletivos, pontos e lugares interessados em montar uma rádio livre, 

fosse de curta e longa duração, e oferecer os meios e capacitação técnica para realizar 
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esta ação, ao mesmo tempo em que se manteria uma relação de diálogo entre ambas as 

rádios, com o mútuo apoio e troca de experiências e programação.  

A rádio então se organizou buscando estabelecer parcerias e contribuições para 

alcançar o montante necessário para a construção do transmissor: 1400 reais.  Ainda, a 

oficina possibilitaria a formação técnica de membros do coletivo, que poderiam 

contribuir para a manutenção do transmissor construído e para a construção de mais 

transmissores. Esta quantidade foi alcançada através de doações e oficinas realizadas 

por membros do coletivo, que recebiam uma quantia em dinheiro em troca. 

Na Oficina integral de comunicação houve também a aproximação dos coletivos 

de rádio e comunicação livre com a Muda, fortalecendo as relações horizontais e de 

mútuo apoio – o “Rizoma” (DELEUZE, 1995) de rádios livres. Os 20 transmissores 

confeccionados foram feitos de forma artesanal (“Do it Yourself”), utilizando-se de 

componentes novos e também de peças reutilizadas de outros equipamentos. Em posse 

do segundo transmissor, o coletivo Rádio Muda então realizou mais uma oficina de 

rádio livre em novembro de 2015, na gráfica popular Maloca, localizada no bairro Vila 

União em Campinas, com a transmissão de um debate e um evento cultural e artístico 

com artistas locais e dos moradores do bairro, e iniciou o diálogo com outras rádios e 

organizações para a criação ou fortalecimento de novas rádios. 

Conclusão:  

A prática de rádio livre questiona o poder dos meios de comunicação 

hegemônicos, que seguem uma lógica de mercado monopolista e que impõe uma forma 

de comunicação unilateral e pouco democrática. O Estudo de Caso da Rádio Muda 

traduz de forma concreta este questionamento, apresentando o seu cotidiano e as suas 

atividades realizadas. As Rádios Livres também permitem a construção de uma 

comunicação mais democrática através da apropriação direta dos meios de comunicação 

sem estar subordinada a lógica de mercado. A Rádio Muda, dentro deste contexto, preza 

por uma estrutura aberta, horizontal, sem hierarquias e sem fins lucrativos, além de uma 

programação plural, sem propagandas comerciais, partidárias e religiosas, realizada por 

qualquer pessoa cujo interesse é programar na Rádio sem precisar ser profissional para 

tanto.  
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A Comunicação como ferramenta para a resolução de conflitos em equipes 

multicontratuais1
 

 

Ronaldo Pedroso da Silva2 

 

Resumo 
Quando um conflito na esfera institucional é gerado devido à discrepância de direitos e deveres por conta da 

variedade de colaboradores regidos por legislações trabalhistas distintas, a atuação da Comunicação é primordial 

para que se evite ruídos e exista o diálogo. Este estudo tem o objetivo de analisar a Comunicação como ferra-

menta para a resolução desses conflitos, tendo como objeto a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Eb-

serh). Foi utilizada como metodologia o levantamento bibliográfico, além do método estatístico para levanta-

mento de dados da estatal, com pesquisa e entrevistas com funcionários da sede. Foi percebido que a ausência de 

uma atuação mais vigorosa da Comunicação leva a problemas internos de moral baixo e insatisfação. 

 

Palavras-chave: comunicação; conflitos; equipe.  

 

Abstract 

When a conflict in the institutional area arises due to the inequality between rights and duties, because of the 

variety of employees ruled by different labour laws, the communication plays a prime role to avoid noises and to 

support dialogue. This study aims to examine the communication as a tool for resolution ot these conflicts, ha-

ving as object of study the case of Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). The methodology 

applied was the biliographic survey in addition to statistical method of data collection of Ebserh's information, 

by research and interviews with staff. It was found that the lack of a stronger performance of communication 

leads to workplace problems, such as low morale and dissatisfaction. 

 

Keywords: communication; conflicts; team. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nas instituições públicas, um fenômeno tem sido percebido: quadros de pessoal for-

mados por profissionais de diversas áreas de atuação, cada qual com regimes e normas pró-

prias. Esse fato pode gerar conflitos internos, uma vez que cada colaborador busca seu espaço 

e seus direitos. 

Segundo Dimas, Lourenço e Miguez (2005, p. 1), “O conflito é um fenômeno inevitá-

vel na vida organizacional: emerge nas relações entre indivíduos de um mesmo grupo, entre 

grupos, entre os diferentes níveis organizacionais, entre organizações”. 

                                                           
1
 Trabalho apresentado no GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa, VI Encontro Nacional da União Latina da 

Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura (ULEPICC) – Capítulo Brasil. 

 
2 Aluno especial da disciplina Comunicação Pública do mestrado da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília 

(FAC-UnB). E-mail: ronpedd@hotmail.com. 
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A Comunicação Pública (CP), com viés Organizacional, tem papel indispensável reso-

lução de conflitos. Como estudo de caso, será abordada uma empresa pública do Governo 

Federal. 

 

DIVERSIFICAÇÕES E CONFLITOS 

 

 Nas organizações públicas, o regime de contratação de pessoal tem sofrido alterações. 

No início dos anos 90, o governo Collor promoveu mudanças estruturais na economia brasi-

leira, com uma abertura comercial que foi ampliada no Governo FHC. O controle do Estado 

promovido pela Ditadura Militar foi abrandando e iniciou-se um período de privatizações. 

Segundo Mota (acesso em 2016, p. 8),  

É nesse marco que se dá a integração do Brasil à ordem econômica mundial, 

nos anos iniciais da década de 90, sob os imperativos do capital financeiro e 

do neoliberalismo, responsáveis pela redefinição das estratégias de acumula-

ção e pela reforma do Estado. 

 

As transformações políticas e econômicas trouxeram uma nova visão de mercado aos 

entes públicos, alterando também a forma com que os contratos de trabalho eram vistos até 

então. Conforme Costa (2005, p. 111), 

Duas mudanças políticas interdependentes acompanharam essas transforma-

ções, notadamente no que se refere ao funcionamento do mercado de traba-

lho: a flexibilização dos regimes de trabalho (jornadas, salários, mobilidade 

funcional, ritmos) e a flexibilização/desregulamentação do sistema legislati-

vo nacional de proteção ao trabalho, da CLT. 

 

O que, de fato, tem-se percebido são colaboradores com uma diversidade de contratos 

de trabalho, de diferentes regimes, atuando lado a lado, convivendo laboralmente uns com os 

outros, em muitos casos realizando as mesmas tarefas, mas com direitos diferentes.  

 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

A Comunicação lida diretamente com diversos processos e fluxos dentro das institui-

ções. Em muitos casos, Comunicação Pública, Organizacional ou Interna se complementam e 

se misturam, criando um sentido mais amplo para a definição dessa área. Segundo Oliveira 

(2012),  
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Comunicação Organizacional e Comunicação Pública tendem cada vez mais 

a se entrelaçar num contexto que exige que os interesses das organizações se 

alinhem com os interesses da sociedade. Assim, as políticas de comunicação 

devem levar em consideração questões fundamentais como a garantia de par-

ticipação de todos no âmbito organizacional. 

 

Para Brandão (2009), “o entendimento de CP está claramente identificado com a co-

municação organizacional, isto é, a área que trata de analisar a comunicação no interior das 

organizações e entre ela e seus públicos, buscando estratégias e soluções”. 

No sentido de Comunicação Interna, Kunsch (2012) afirma que “na prática, procura 

compatibilizar os interesses da organização e os dos trabalhadores que a compõem, procuran-

do a interação entre as partes”. 

 

EBSERH 

 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal vinculada ao Ministé-

rio da Educação (MEC), foi criada em 2011 com a proposta de gerir os hospitais universitá-

rios federais ligados às instituições federais de ensino. Segundo dados de agosto de 2016, o 

quantitativo físico de empregados, ou seja, cargos efetivos provenientes de concurso público, 

regidos pela CLT era de 20.239, incluindo sede e filiais. 

Já o quantitativo físico de cargos em comissão e funções gratificadas estava próximo 

de 1.800. Havia ainda 29 colaboradores temporários, além de servidores estatutários ligados 

às universidades. 

Em maio deste ano, o quantitativo total dos vínculos considerados precarizados pelos 

órgãos de controle que ainda não haviam sido substituídos por concursados era de 6.812 cola-

boradores, além de 6.184 residentes. Outro exemplo é a sede da Ebserh, que abriga 197 tercei-

rizados (secretárias, contínuos, seguranças, etc). 

Essa diversificação de contratos é refletida nas demandas recebidas pela Ouvidoria da 

empresa no período de janeiro a agosto de 2016. Ao informar as palavras-chave “Vínculos”, 

“RJU”, “Abusos” e “Direitos” foram aferidos 149 registros, a maior parte de solicitação de 

informações, seguidos por reclamações e denúncias. Sugestões e elogios não apresentaram 

nenhum registro. 
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Fonte: SIG/Ebserh – Sistema de Informações Gerenciais da Ebserh   

O mesmo aspecto negativo, no que diz respeito à diversificação de vínculos emprega-

tícios e às insatisfações por conta de tratamentos desiguais, são percebidas por várias manifes-

tações registradas na Ouvidoria. 

Registramos insatisfação quanto ao RH Ebserh do [informação suprimida]. 

Trabalhamos no hospital e nós funcionários Ebserh estamos sendo tratados 

de maneira diferenciada em relação aos funcionários RJU [...].  

 

Os servidores da Ebserh [...] estão sendo prejudicados, pois os demais servi-

dores desse hospital ganham todas as folgas que têm direito e os servidores 

da Ebserh não ganham, tendo assim que trabalhar dobrado por conta dos 

demais que estão de folga. 

 

Para ter um esboço da Comunicação Interna e do sentimento dos funcionários na Eb-

serh, foi realizada uma pesquisa na sede da empresa, envolvendo 15 colaboradores, sendo 

cinco terceirizados, cinco servidores estatutários e cinco empregados concursados celetistas.  

Quando questionados se há profissionais com um tipo de vínculo empregatício dife-

rente com tarefas similares, nove entrevistados responderam que sim, o que corrobora a pos-

sibilidade de conflitos. 

A segunda questão tratou de direitos e a terceira de deveres. A abertura para o diálogo 

também foi indagada e apontou grande abertura dos entrevistados. Em seguida, foram questi-

onados se se sentiam bem informados em relação às atividades da Ebserh, com resultado posi-

tivo para apenas três participantes. 

A seguir, foi questionada a frequência com que os participantes acessavam os canais 

de comunicação da empresa. A próxima pergunta tratou do sentimento do trabalhador em 

relação à missão da Ebserh e, em seguida, do clima organizacional, com resultado igualmente 

negativo. Também foi perguntado se eles percebiam transparência nas informações da empre-

sa. Apenas três disseram que sim, enquanto dez afirmaram que não. Sobre a Comunicação 

Interna na empresa, apenas quatro respostas foram positivas. 
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Questionário aplicado aos funcionários da sede da Ebserh 
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CONCLUSÃO 

 

É possível constatar que a Comunicação Organizacional na Ebserh ainda é insipiente, 

a despeito de a própria estatal ter apenas cinco anos de criação. Quando apenas quatro respos-

tas da amostra são positivas nessa questão, outra relação é inevitável: a maioria dos colabora-

dores entrevistados não acredita na transparência da empresa e 1/3 da amostra acha o clima 

organizacional ruim. 

 Ao verificar o nível de satisfação em relação a direitos e deveres, percebe-se que os 

trabalhadores que ocupam cargos de confiança são mais satisfeitos do que empregados cele-

tistas e terceirizados, que mostraram ressalvas nessa questão, apesar de todos demonstrarem 

aspectos positivos relacionados à abertura para o diálogo. 

 A multiplicidade de contratos de trabalho são uma realidade nas instituições e os con-

flitos parecem ser inevitáveis. Em qualquer situação de conflito, uma Comunicação eficiente é 

fundamental para a resolução dos problemas e restabelecimento da ordem, visando a manu-

tenção de um bom ambiente de trabalho, a média da produtividade e o baixo absenteísmo. 
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Pistas de um Autonarratividade1 

 

Thaís Inácio Rezende Silva2 

 

Resumo 

Este artigo se debruça sobre a experiência do Jornal Comunitário Fala Roça. O objetivo é entender o 
percurso das ações desses jovens jornalistas através de entrevista com os principais redatores. A primeira 
interação com o jornal se deu na produção do documentário Todo mapa tem um discurso, fruto do projeto 
Wikimapa, uma iniciativa de mapeamento colaborativo de territórios ignorados dos mapas. À primeira 
vista, o trabalho indica a importância de visibilizar estas plataformas de comunicação comuntária, 
rastreando ponto a ponto as ações específicas, nomeando atores e ações, bem como seu desenvolvimento, 
e assim, as fortalecendo em processo co-participativo. Trata-se de uma proposta de narrativa desse projeto 
que exercita sua autorrepresentatividade e assim, disputa seu espaço midiático e outra Rocinha possível. 

Inserir aqui o resumo, em até 10 linhas, escritas em Times New Roman, entrelinha simples e corpo 10, 
explicitando o objeto de estudo, objetivos, metodologia e principais resultados da investigação.  

Palavras-chave: Comunicação comunitária; Jornal Fala Roça; Autorrepresentação; 
Mídia Alternativa. 

 

Abstract 

This article deals with honor to do a Community Newspaper Speaks Touches. The goal is to understand 
the course of actions of these young journalists interview with the Amendment to writers. A first 
interaction with the paper in production do email Every map has a speech, fruit of the Wikimapa project, 
an initiative of collaborative mapping of territories ignored the maps. At first sight, the work indicates the 
importance to visualize these community media platforms, tracking, how specific actions, naming actors 
and actions, as well as its development, and so, as texts in co-participativo process. This is a proposal for 
a project narrative exercises its autorrepresentatividade and so, dispute your media space and other 
Rocinha as possible. 

Keywords: Community communication; Fala Roça Newspaper; Self-representation; 
Alternative Media. 

 

 

 
                                                           
1 GT 2: Comunicação pública, popular ou alternativa, VI Encontro Nacional da ULEPICC-Br. 
2 Mestranda, UFRJ | Ecopós, thaisirs42@gmail.com. 
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A partir da discussão do seminário, pautado na inesgotável urgência de pluralizar 

os discursos de mídia no Brasil, a discussão apresentada se restringe a uma experiência 

de comunicação comunitária que ocorre na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O 

Jornal Fala Roça é liderado por Michele e Michel Silva, irmãos e fundadores do projeto 

inicial, que se tornaram responsáveis por uma plataforma de comunicação imbuída de 

privilegiar a autorrepresentação de seu território e oferecer outra fonte sobre 

acontecimentos. Para além da violência, como ocorre em parte do jornalismo da grande 

mídia, o impresso Fala Roça promove curiosidades, a história do local e ressignifica a 

relação do morador com seu cotidiano. reconhecer lugar do direito a cidade, já está 

midiática 

O primeiro procedimento utilizado, e que inspirou este trabalho, se deu através do 

trabalho desenvolvido para o Projeto Wikimapa3 com um dos seus jovens “cartógrafos”, 

Michel Silva. Através desse contato, foram realizadas entrevistas e aproximações que se 

tornaram o material que viabiliza este artigo. Ainda estamos realizando uma nova 

entrevista, estendendo questões e conversas com os novos parceiros do jornal, que 

permaneceu em atividade contínua desde 2013 (em maio, proximo ao boom de junho), 

superando as crises que geralmente estão em torno de projetos como este, na 

contracorrente. Metodologicamente, trabalhamos a partir de uma das quatro fontes de 

incerteza, as quais, para Latour, devem acompanhar um pesquisador, focaremos na 

quarta: “escrever relatos de risco”. Uma vez que, ao falar sobre um projeto que 

reivindica justamente sua autonarrativa, se aproximar dessa iniciativa exige cuidado 

para não amalgamá-la indevidamente, a uma generalidade do social. Nos propusemos a 

esse desafio entendendo que   

 

"quando os cientistas sociais acrescentam o adjetivo “social” a um 
fenômeno qualquer, aludem a um estado de coisas estável, a um 
conjunto de associações que, mais tarde, podem ser mobilizadas para 
explicar outro fenômeno. [...]" (LATOUR, 2012, p. 17-18). 

                                                           
3 https://www.facebook.com/projetowikimapa 
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Começamos por ressaltar que, de alguma forma, pode-se dizer que a representação 

da favela têm se modificado significativamente desde os anos 2000, talvez em um pós-

Cidade de Deus. Em reuniões com os jovens de diversas favelas do Rio, inclusive a 

própria Cidade de Deus, o filme sempre retornava ao debate como um marco que 

reatualiza a imagem violenta do território que moravam. Curioso que, nesta mesma 

época, estamos falando dos anos a partir de 2010, começaram a surgir novelas no Brasil 

que se relacionavam com lugares como o Morro do Alemão de forma diferente da usual 

até então, como no caso da novela Salve Jorge (2012). Esta narrativa de “liberdade” e 

promessa de direitos básicos da cidade, (como água, luz, esgoto, entrega dos correios, 

coleta de lixo, etc), acompanhavam o processo de ocupação militar. Intitulado de 

“Pacificação”, o projeto da prefeitura do Rio de Janeiro acontecia através da 

implantação das UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora). Somente dentro do Alemão, 

eram três dessas unidades. Um morador que não quis se identificar, relatou, "Minha 

casa antes da pacificação valia R$ 8.000, e ninguém queria comprar. Agora, com a 

polícia aqui, vale R$ 40 mil e chove gente querendo"4, dimensionando algumas das 

consequências (e talvez causas) dessas intervenções repentinas. Coincidentemente, tais 

ações foram prévias a realização de dois grandes eventos para o país, a Copa do Mundo 

de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ambos com passagens pela cidade do Rio de Janeiro, 

somando ao grande tráfego de turismo que a cidade já comporta usualmente. Este era o 

contexto que, se por um lado desafiava um jovem como Michel, por exemplo, por outro, 

se tratava de uma mudança radical onde o protagonismo de qualquer melhora que se 

desse cairia na prefeitura, estaria para além da capacidade de quem nasceu ali e 

conhecia seu próprio lugar. As intervenções acompanhavam outros tipos de 

“mascaramentos”. Bruscamente o termo favela desapareceu5 das buscas no Google 

Maps, possivelmente, a fim de evitar que o visitante, ao pesquisar algum endereço, se 

assustasse com a proximidade de lugares tão perigosos quanto puderam acompanhar em 

narrativas como o filme Cidade de Deus. Segundo o Jornal Estadão, baseado na notícia 

                                                           
4 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/11/28/dois-anos-apos-ocupacao-no-alemao-
moradores-contam-realidade-que-nao-passa-na-novela.htm 
5 http://www.estadao.com.br/noticias/geral,favelas-desaparecem-de-busca-no-google-maps,1018537 
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do Blog Cidades Possíveis6, procurou o Google para se informar sobre o caso e recebeu 

a resposta que a empresa "não divulga as particularidades das negociações com os 

parceiros". Michel Silva chegou a comentar este fato em sua entrevista ao documentário 

Todo mapa tem um discurso7 

Lidando com essa situação, Michel narra como começou o projeto. “Há dois anos 

atrás, quando a Rocinha foi ocupada pela polícia, ocupada não, teve uma “intervenção 

militar”, que ocupação não existe.” readequando o que disse, se corrige e continua 

evidenciando sua politização do discurso,  

 

“Teve uma intervenção militar e aí eu tive a ideia de criar um jornal 
online porque nos jornais da época falavam muitas coisas ruins da 
Rocinha. E aí eu pensei: Pô a Rocinha tem tanta história legal, tanta 
gente legal, né? Projeto legais, pô, vou criar um jornal online e vou 
contar essas histórias essas histórias.” (Todo mapa tem um discurso, 
2014, 0:19 a 0:20.) 

 

mas também, nos indicando um novo rumo para este relato. As conhecidas disputas 

entre grande mídia e comunicação alternativa ficam em segundo plano diante das 

reportagens que os meninos propõem. Evidentemente, não deixam de fazer parte tais 

controvérsias, há o posicionamento de uma contranarrativa. Mas diferente de uma 

posição defensiva, o jornal soma ao imaginário da favela e se valida na autonarrativa, 

sua potência de verdade a partir do dispositivo testemunho. Michel ressalta que “jornal 

alternativo, ele tem um grande diferencial, porque ele atua no território.” (2014, 00:20, 

grifo nosso) Mais que visibilizar outros modos de entrada em sua própria experiência, 

essas ideias agenciam uma espécie de relacionamento entre os moradores e ativa seus 

limites para intervir, rasgar a algum custo “micro-soluções”, ainda que se tratem de 

mínimas perturbações, mas que se tratem de operações disruptivas a inércia que julgam 

fazer parte do que se pensa sobre a favela.  

 

“Agora, o jornal tradicional, ele não conhece o território da gente. 
Então, o jornal alternativo acaba denunciando as coisas que estão 

                                                           
6 http://cidadespossiveis.tumblr.com/about 
7 https://todomapatemumdiscurso.wordpress.com/ 
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irregular, e aí, depois, vem o jornal tradicional... Eu fico até irritado 
porque eles pegam o crédito todo. Não colocam nem uma notinha no 
jornal, dando os créditos. Eu fico bastante irritado.” (Michel, 2014, 
00:21, grifo nosso) 

 

 

Considerando que poder está nesse enlaçamento, de modo que, segundo Foucault, 

"o poder, longe de impedir o saber, o produz" (1979, p. 148), esse regime de 

sobreposições apresenta na verdade, uma saída, ao multiplicar e terminar por distribuir 

as narrativas. Isso não nos autoriza a concluir que há uma camada na qual existe uma 

democratização da comunicação no país, não, nos leva apenas a entender que há uma 

máquina em funcionamento mais complexa do que pode estar em maior latência. A 

ideia de autonarrativa e grande mídia, produção que se torna possível não apenas nessa 

instabilidade, mas devido à ela. 

Considerando que o ato de relatar é a própria medida dessa proposta, acreditamos 

que o trabalho parte de uma iniciativa que se apresenta importante dentro do contexto da 

Favela da Rocinha, e ao mesmo tempo, trata-se de um exercício importante, entender o 

protagonismo na comunicação e o monopólio midiático em transformação no Brasil. 

Sustentar a tensão que permeia a relação entre, o que Michel chama de “jornal 

tradicional”, e o que ele nomeia como “jornal alternativo”, e não resolver facilmente 

essa disputa nos parece um caminho que lida entre o grande público e pequenos grupos, 

além dos próprios habitantes locais, que se postula entre macro e micro-política  
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